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1 

 

 ១.  រសចរ្តរ ត្ើម 

1> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង “អងគជំន ំជក្មះ” ននអងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

“អ.វ.ត.ក” រក្កាយពីបានទទួេសណំ ំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ (“សំណ ំ

រ ឿង០០២”) សរក្មច្រច្ញសាេក្កមក្បឆំ្ងរ ម្ ះ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រៅកនុងសំណ ំរ ឿង

០០២/០១។  

១.១  ក្បវតតសិរងេបននកចិ្ចដរំណើ កា នតីិវធិនីនរ ឿងកត ី

2> រៅនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ សហក្ពះោជអាជាា បានរច្ញដីកាសននិដ្ឋា នបញ្ជូនរ ឿង

ឲ្យរស ើបសួ  អន រលាមត្តម វិធាន ៥៣ នន វិធានន្ទកនុង រដ្ឋយរោទក្បកាន់ នួន ជា, រអៀង សា ី, 

រខៀវ សំ្ន, រអៀង ធី ិទធ និង កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ ថ្នបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានាខដេសាិតរៅ

កនុងយ ត្តត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក
1
។ រៅនងៃទ ី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ សហរៅក្កមរស ើបអរងកត

បានសរក្មច្រច្ញដីកាបំខបកកា រោទក្បកាន់ រដ្ឋយរធាើកា រស ើបសួ ជាសណំ ំរ ឿងពី រ្សងោន  គឺ៖ 

សំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿងរនះគឺក្តូវបានកក្មិតក្តឹមកា រោទក្បកាន់ក្បឆំ្ង

នឹងរ ម្ ះ កាងំ រហកកអា វ  ក់ព័នធនឹងមនទី សនតិស ខ ស-២១ និងសំណ ំរ ឿង ០០២ បានដ្ឋក់បញ្ចូេ

កា រោទក្បកាន់ទាងំអស់ខដេរៅរសសសេ់
2
។ រៅនងៃទ ី២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១០ កាំង រហកកអា វ 

ក្តូវបាន្តនាទ រទាសពីបទឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងកា  ំរលាភបំ នោ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើ  

                                                 
1

 ដីកាសននិដ្ឋា នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ឯកសា  D3 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ សហក្ពះោជអាជាា មាន

យ ត្តត ធិកា ខតមួយគតគ់ឺោប់រ្តើមកា រោទក្បកាន់រេើឧក្កិដាកមមរក្កាមយ ត្តត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក ត្តម យៈកា រច្ញ

ដីកាសននិដ្ឋា នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យរស ើបសួ  ( វិធាន ៤៩(១) និង វិធាន ៥៣ នន វិធានន្ទកនុង)។ ដីកាសននិដ្ឋា នបញ្ជូនរ ឿងឲ្យ  

រស ើបសួ រនះ បរងកើតឲ្យមានកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា ខដេរធើារឡើងរដ្ឋយសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ( វិធាន ៥៣(១) 

ននវិធានន្ទកនុង)។ រៅរពេខដេដំរណើ កា នីតិវិធីត្តម្ៃូវត លាកា បានោប់រ្តើម កា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា គឺ

ោបំាច្់ច្ំរ ះឧក្កិដាកមមខដេសាិតរៅកនុងយ ត្តត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក ( វិធាន ៥៥(១) នន វិធានន្ទកនុង)។ សហក្ពះោជ-

អាជាា មិនអាច្បនាយ ឬទមាៃ ក់រោេកា រោទក្បកាន់ខ្នកណាមួយឬទាងំអស់ ខដេកា កាត់បនាយ ឬទមាៃ ក់រោេកា 

រោទក្បកាន់រនះ ក្តូវខតកំណត់រដ្ឋយរសច្កីតសរក្មច្ បស់ត លាកា ។ 

2
 ដីកាបំខបកសំណ ំរ ឿង (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  D18 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ 
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2 

 

អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ
3
។ រៅនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ សហរៅក្កមរស ើបអរងកតបាន

សរក្មច្រេើកខេងកា រោទក្បកានក់្បឆំ្ងរេើរ ម្ ះ កាំង រហកកអា វ រៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២
4
។  

3> រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ដេ់នងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ នួន ជា, រអៀង សា ី 

រខៀវ សំ្ន និង រអៀង ធី ិទធ ក្តូវបានោប់ខៃួនរដ្ឋយដីកា បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកត រហើយក្តូវ

បានបញ្ជូនមកមនទី ឃ ំោងំ អ.វ.ត.ក និងក្តូវបានជូនដំណឹងអំពីកា រោទក្បកាន់មករេើ ូបោត់
5
។  

រក្កាយពីកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា អស ់យៈរពេ ៣ ឆ្ន ំ ខដេកនុងអំឡុងរពេរនាះ ប គគេចំ្នួន 

៣.៨៦៦ នាក់ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។ រៅនងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ 

សហរៅក្កមរស ើបអរងកត បានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  

បទក្បេ័យពូជសាសន៍ កា បំ  បំ នោ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ និងកា  ំរលាភ

បំ នក្កមក្ពហមទណឌ ឆ្ន ំ១៩៥៦
6
។ រៅនងៃទី១៣ ខខមកោ ឆ្ន ំ ២០១១  រៅកនុងសាេដីការេើបណត ឹង

ឧទធ ណ៍ អងគប រ ជំន ំជក្មះបាន កាកា រោទក្បកានរ់ៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយខដេមានទំហំធំរធង 

ដខដេ ខតបានរធាើកា ខកខក្បរេើចំ្ណ ច្មួយចំ្នួន និងបានបញ្ជូនជនជាប់រោទច្ំនួន ៤  ូបរៅ    

ជំន ំជក្មះ
7
។  

                                                 
3

 សាេក្កមសំណ ំរ ឿង ០០១  ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១០  (“សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត

កាងំ រហកកអា វ”)។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាសំណ ំរ ឿង០០១ (អ.ជ.ត.ក) ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(“សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ”)។ 

4
 ដីកាសរក្មច្រេើកខេងកា រោទក្បកាន់ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  D420 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ ។ 

5
 កំណត់រហត នាខំៃួនជនសងស័យ នួន ជា (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C7 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ ដីកាសរក្មច្

ឃ ំខៃួន នួន ជា ជាបរណាត ះអាសនន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C9 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ ដីកាបង្វគ ប់ឲ្យ   

ឃ ំខៃួន រអៀង សា ី (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C23 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ រសច្កីតសរក្មច្ោត់ខៃួន         

(ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C14 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ កំណត់រហត នាខំៃួនជនសងស័យ រខៀវ សំ្ន       

(ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C24/I ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ ដីកាសរក្មច្ឃ ំខៃួនបរណាត ះអាសនន (ក.ស.ច្.ស) 

ឯកសា  C26 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ រសច្កីតសរក្មច្ោត់ខៃួន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C15 ច្ ះនងៃទី

១២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ កំណត់រហត នាខំៃួនជនសងស័យ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C13/I ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ។ ដីកាបង្វគ បឲ់្យនាខំៃួន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  C13 ច្ ះនងៃទី០៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ 

6
 ដីកាដំរណាះក្សាយ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  D427 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ (“ដីកាដំរណាះក្សាយ”)    

កថ្នខណឌ  ១៦១៣ ។ 

7
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង ធី ិទធ និង នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) D427/2/12 

ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា  ទំព័ ៦ ។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆំ្ងនឹងដីកា
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

3 

 

4>  បនាទ ប់ពីរច្ញរសច្កតីសរក្មច្រេើ កយស ំរដ្ឋះខេងឲ្យរៅរក្ៅឃ ំ និងរក្កាយពីបានទទួេ

សំរណើស  ំបស់ភាគីនានាឲ្យសាត ប់សកេីកមមសាកសីស  បទាងំអស់ចំ្នួន ១.០៥៤ នាក់ និងរសនើស ដំ្ឋក់

ឯកសា កនុងសំណ ំរ ឿងចំ្នួនក្បខហេ ៧.៦០០ ឯកសា  អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរបើកកិច្ចក្បជ ំ 

រ ៀបចំ្សវនាកា រៅនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កនុងរោេបំណងរដើមបីោប់រ្តើមកិច្ចដំរណើ 

កា សវនាកា ឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ សវនាកា បឋមក្តូវបានរធើារឡើងពីនងៃទី ២៧ ដេ់នងៃទី ៣០ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ២០១១ កនុងរោេបំណងរដើមបីជូនដំណឹងដេ់ភាគីជាម នអំពីអាទិភាពននសាកសី អនកជំនាញ 

និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សក្មាប់កា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងបំ្ តកនុងសំណ រំ ឿង០០២
8
។ 

អងគជំន ំជក្មះក៏បានសាត ប់នូវសំរណើស ំ ក់ព័នធនឹងអញ្ាក្តកមមជារក្ច្ើនអំពីបញ្ញា យ ត្តត ធិកា ។  កនុង   

 យៈរពេប៉ា នាម នខខបនាទ ប់មក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញា អញ្ាក្តកមមខដេ

អងគជំន ំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន អាច្បរងកើតជាឧបសគគោោំងដេ់កា ោប់រ្តើមកា ជំន ំជក្មះ
9
។ 

                                                                                                                                            

ដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/4/14 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៤ ។ សាេដីការេើបណត ឹង

ឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/26 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ

២០១១ ទំព័  ៤-៥។ អងគប រ ជំន ំជក្មះបានខកខក្បដីកាដំរណាះក្សាយរដើមបីតក្មូវឲ្យមានច្ំណង ក់ព័នធ វាងអំរពើជា

មូេដ្ឋា នននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធអនត ជាតិ និងបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា  ំរលាភ្ៃូវរភទ 

ក្តូវបានោត់កនុងក្បរភទជាអំរពើអមន សសធម៌ដនទរទៀត។ រក្កាយមក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបដិរសធរោេ

េកេខណឌ តក្មូវសី តពីទំនាក់ទំនងរនាះ (រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំដកេកេខណឌ តក្មូវសី តពី

ទំនាក់ទំនងននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ រច្ញពនីិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឯកសា  E95/8 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៣)។ 

8
 រសច្កីតខណនាដំេ់ភាគី (ម នរពេមានកា ពិភាការៅកនុងកិច្ចសវនាកា បឋមសតីពីបញ្ជបីរណាត ះអាសននរ ម្ ះសាកសី 

អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E108 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

9
 រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់ពីច្ ិតេកេណៈ្ទយុោន នន វិធានន្ទកនុង បស់

អ.វ.ត.ក រៅនឹងច្ាប់ ដាធមមន ញ្ា ឯកសា  E51/14 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ

 បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា  ក់ពន័ធនឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរស ើបសួ  (ឯកសា  E51/3, E82, E88 និង E92) ឯកសា  

E116 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើភាពអាច្អន វតតបាននូវសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  

E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ រអៀង សា ី ត្តម វិធាន ៨៩ នន

 វិធានន្ទកនុង (រោេកា ណ៍ោម នកា កាត់រទាសពី ដងច្ំរ ះបទរេមើសខតមួយ និងកា រេើកខេងរទាស និងកា 

អន រក្ោះរទាស) ឯកសា  E51/15 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រទាះបីជាភាគីបានរ ៀបោប់ថ្នជាអញ្ាក្តកមមកីត 

អងគជំន ំជក្មះខប ជាោត់ទ កថ្នជាកា សមក្សបសក្មាប់កា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា រៅកនុងសាេក្កម ឬពនា រពេសក្មាប់

កា ជំន ំជក្មះរពេខ្ងម ខរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ រដ្ឋយសា ខតសា ណាទាងំរនះ  ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ខដេសាិតរៅខ្ង

រក្ៅ វិសាេភាពសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗម នរពេ  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

4 

 

ជាពិរសស អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន អងគជំន ំជក្មះបានទទួេសំណ ំរ ឿងខដេព ំមានស ពេភាព 

 ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់រេើបទរេមើសនានា ខដេមានខច្ងកនុងក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ១៩៥៦ 

ខដេមានរៅកនុងខ្នកននរសច្កតីសរក្មច្ននដីកាដំរណាះក្សាយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ និងថ្ន     

អងគជំន ំជក្មះព ំមានមូេដ្ឋា នជំន ំជក្មះជនជាប់រោទ  ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមត្តមច្ាប់ជាតិរឡើយ។ រហត 

ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្យេ់ក្ពមត្តមសំរណើស  ំបស ់ រអៀង សា ី កនុងកា 

េ បរោេចំ្ណ ច្ខដេមានកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ  ក់ព័នធរៅនឹងកា ជំន ំជក្មះរេើបទឧក្កិដាត្តម

ច្ាប់ជាតិរៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក
10
។ 

5> រដើមបីធានាេទធភាព បស់ខៃួន   កនុងកា រច្ញសាេក្កមឲ្យទាន់រពេរវលារៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២ រដ្ឋយពិោ ណារេើ យៈរពេ និងភាពសមគុសាម ញននដីកាដំរណាះក្សាយ ក្ពមទាងំកា ច្ ះ

រខាយខ្នកោងកាយ និងវ័យចំ្ណាស់ បសជ់នជាប់រោទទាងំអស់រនាះ រៅនងៃទី ២២ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១១ អងគជំន ំជក្មះបានរច្ញដីកាបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អន រលាមត្តម វិធាន ៨៩ សទួនពី  

ននវិធានន្ទកនុង។ ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីរនះបានកំណត់វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះ 

ដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ក្តឹមកា រោទក្បកានខ់្នកអងគរហត   ខដេមានរ ៀបោប់

រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេកក្មឹតក្តឹមកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១ និងទី

២) និងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

រនាះ
11
។ រក្កាយមក អងគជំន ំជក្មះបានពក្ងីក វិសាេភាពសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេ

កា សមាៃ ប់អតីតម្នតីសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ្ងខដ 
12
។  

                                                                                                                                            

សវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជានខ់ពស់  រៅនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១១” (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១)។ 

10
 រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមមនានា បស់រមធាវីកា   កីត (អាជាា យ កាេននបទឧក្កិដាត្តមច្ាប់ជាតិ) ឯកសា  

E122 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

11
 ដីកាសរក្មច្បំខបកកចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អន រលាមត្តម វិធាន៨៩សទួនពី នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា  E124  ច្ ះនងៃទី

២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១។ ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង

០០២/០១ ខដេខកខក្បបខនាមរៅរេើរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុង

កា ច្ូេ ួមសវនាកា  (ឯកសា  E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះ-

ោជអាជាា ស ំបញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា  E163) 

ឯកសា  E124/7.3។ 

12
 រសច្កីតជូនដំណឹងសីតពរីសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេរសនើស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តងំឧក្កិដាកមម

បខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ (ឯកសា  E163) និងរពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់

01006311



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

5 

 

6> រៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ បានរសនើស ឲំ្យខតងត្តងំអនកជំនាញរដើមបី

វាយតនមៃសមបទា បស់ពួកោត់កនុងកា ចូ្េ ួមសវនាកា 
13
។ អងគជំន ំជក្មះបានខតងត្តំងអនកជំនាញ

ខ្នករវជជសា្សតសក្មាប់រធើាកា វាយតនមៃរេើសមបទារនាះរៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១
14
។ រៅនងៃទី ១៧ 

ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១១ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន រអៀង ធី ិទធ មិនមានសមបទាកនុងកា ចូ្េ ួមកនុងសវនាកា  

រដ្ឋយសា ខតឥទធិពេននជំងឺវរងាងវង្វា ន់សាម  តីខដេរច្ះខត វិវតតនរ៍ៅម ខ (ទំនងជាជំងឺ Alzheimer) 

និងបានសរក្មច្រច្ញដីកាបង្វគ ប់ឲ្យបំខបកកា រោទក្បកានក់្បឆំ្ងរេើ ូបោត់ រច្ញពីសណំ រំ ឿង 

០០២ និងផ្ទអ កកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធកី្បឆំ្ងរេើ ូបោត់ ក្ពមទាងំបានបង្វគ ប់ឲ្យរដ្ឋះខេងោត់
15
។ 

                                                                                                                                            

រសច្កីតសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២។ 

13
 សំរណើជាបនាទ ន់ស ំោត់ត្តងំអនកជំនាញខ្នកសមបទា ឯកសា  E30 ច្ ះនងៃទី០២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ សំរណើ បស់

រមធាវីកា   កីតរសនើស ំោត់ត្តំងអនកជំនាញខ្នកវិកេច្ ិត (Neuropsychiatrist) រដើមបីវាយតនមៃសមបទា បស់អនកក្សី 

រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E52 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ សូមរមើេ្ងខដ  ញតិត បស ់

រអៀង សា ី ស ំដំរណើ កា សវនាកា ជំន ំជក្មះកីត យៈរពេកនៃះនងៃ ឯកសា  E20 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

14
 ដីកាោត់ត្តំងអនកជំនាញ ឯកសា E62/3 ច្ ះនងៃទី០៤ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១១ ។ 

15
 រសច្កីតសរក្មច្រេើសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E138 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១១ ។ បនាទ ប់ពីមានបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានសរក្មច្បង្វគ ប់ឲ្យ

ជនជាប់រោទទទួេកា ក្តួតពិនិតយខ្នករវជជសា្សតបខនាម  (រសច្កីតសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹងរសច្កីត

សរក្មច្ បស់អងគជនំ ជំក្មះសាលាដំបូង ខដេបង្វគ ប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  

E138/1/7 ច្ ះនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រក្កាយពីកា ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយអនកជំនាញខ្នករវជជសា្សត អងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូងបានពិនិតយរមើេកា ក្តួតពិនិតយខ្នករវជជសា្សតបខនាមរេើជនជាប់រោទ កនុងអំឡុងរពេ្មាសទីមួយននឆ្ន ំ 

២០១២ និងបានរកាះអរញ្ជ ើញអនកជំនាញខដេអងគជំន ំជក្មះបានោត់ត្តំង ឲ្យរធាើកា វាយតនមៃសមបទា បស់ជនជាប់រោទ

កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា រៅខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២។ ខ្អកត្តមមូេដ្ឋា នននរសច្កីតសននិដ្ឋា ន បស់អនកជំនាញ កាេពីនងៃទី 

១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានតមកេក់ា  ករឃើញ បស់ខៃួនខដេសរក្មច្ថ្ន រអៀង ធី ិទធ មិន

មានសមបទាកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  និងជាងមីមតងរទៀត សរក្មច្បង្វគ ប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ (រសច្កីតសរក្មច្

រេើកា វាយតនមៃរឡើងវិញអំពសីមបទាខ្ងបញ្ញា សាម  តី បស់ជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមកា ជំន ំជក្មះ 

បនាទ ប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E138/1/10  ច្ ះ

នងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២)។ បនាទ ប់ពីមានបណត ឹងសាទ កេ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ

សរក្មច្បង្វគ ប់ឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងអន វតតនូវេកេខណឌ មួយច្ំនួនរក្កាយរពេរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ 

(រសច្កីតសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ខដេបង្វគ ប់ឲ្យ

រដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយឥតេកេខណឌ  (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E138/1/10/1/5/7 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ២០១២)។ រក្កាយពីមានកា បញ្ញជ ក់បំភៃឺ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេទាក់ទិននឹងេកេខណឌ ទាំងរនះ អងគជំន ំជក្មះ 
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6 

 

រៅនងៃទ ី១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១
16
 អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន នួន ជា មានសមបទាកនុងកា ចូ្េ ួម      

សវនាកា  រហើយរៅនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់សាជាងមថី្ន នួន ជា មាន 

សមបទាកនុងកា ចូ្េ ួមសវនាកា 
17
។ រអៀង សា ី និង រខៀវ សំ្ន មិនបានតវា៉ា ចំ្រ ះ បាយកា ណ៍ 

បឋម បស់អនកជំនាញ ខដេបានសននិដ្ឋា នថ្ន ពួកោត់មានសមបទាកនុងកា ចូ្េ ួមសវនាកា រនាះ

រទ
18
។ រក្កាយពីសក្មាកពាបាេរៅកនុងមនទី រពទយជារក្ច្ើនដង និងរក្កាយពីបានចូ្េ ួមសវនាកា   

ពីច្មាៃ យ អងគជំន ំជក្មះបានខតងត្តំងអនកជំនាញសាជាងមីឲ្យវាយតនមៃសមបទា បស់ រអៀង សា ី 

កាេពីខខ សីហា និងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២
19
។ ខ្អករេើេទធ្េនន បាយកា ណ ៍បស់អនកជំនាញ 

រៅនងៃទ ី២៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២
20
 អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន   រអៀង សា ី មានសមបទាកនុងកា  

ចូ្េ ួមសវនាកា ។ ម ណភាព បស់ រអៀង សា ី រៅនងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ បាន ំេត់   

បណត ឹងអាជាា  និងបណត ឹង ដាបបរវណទីាងំអស់ក្បឆំ្ងរេើ ូបោត់
21
។  

                                                                                                                                            

សាលាដំបូងបានអន វតតេកេខណឌ ទាងំរនះរៅនងៃទី២៧ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (សំរណើ បស់រមធាវីកា   កីត រអៀង ធី ិទធ 

ស ំកា បញ្ញជ ក់បំភៃឺអំពកីា អន វតតរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរេើបណត ឹង សាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹង

រសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងខដេបង្វគ ប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយឥតេកេខណឌ  

(ឯកសា  E138/1/10/1/5/8) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E138/1/10/1/5/8/3 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣)។ 

ដីកាបង្វគ ប់សតីពី វិធានកា ខដេក្តូវអន វតតច្ំរ ះជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E138/1/10/1/5/8/4 

ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣)។ 

16
 រសច្កីតសរក្មច្រេើសមបទា បស់ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  និងរេើសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កីតស ំ 

ោត់ត្តងំអនកជំនាញរវជជសា្សតបខនាម ឯកសា  E115/3 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

17
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២។ រសច្កីតសរក្មច្រេើកទីពី រេើកាយសមបទា និងបញ្ញា សាម  តី

 បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E256/5 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

18
 ដីកាកំណត់កាេប ិរច្ទិសវនាកា សតីពីបញ្ញា កាយសមបទា បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E110 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

19
 កា ពិនិតយស ខភាព បស់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី ឯកសា  E222 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ។     

 បាយកា ណ៍ស ខភាព បស់រលាក រអៀង សា ី ឯកសា  E222/1 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ។ កា ខតងត្តំង 

សា្សាត ោ យ A. John CAMPBELL សក្មាប់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E238 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ។  

20
 រសច្កីតសរក្មច្សីតពីសមបទាជនជាប់រោទ រអៀង សា ី កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E238/9 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

21
 រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បញ្ចប់កិច្ចនីតិវិធីក្បឆំ្ងនឹងជនជាប់រោទ រអៀង សា ី ឯកសា  E270/1 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ    

មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ រដើមបីជា្េក្បរោជន៍ននយ តតិធម៌ អងគជំន ំជក្មះរៅខតពិោ ណារៅរេើសា ណា ក់ព័នធទាងំ
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

7 

 

7> កា របើករធើារសច្កីតសននិដ្ឋា នរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានោប់រ្តើមរៅនងៃ

ទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១។ កាេពីនងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ បនាទ ប់ពីមានបណត ឹងសាទ កេ

 បស់សហក្ពះោជអាជាា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ខដេសរក្មច្

បដិរសធមិនពក្ងីក វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះ រដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូេមនទី សនតិស ខ ស-២១ និងក្សុក 

១២ រនាះ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានសរក្មច្បដិរសធរោេ ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ 

កា នីតិវិធី បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង និងរសច្កីតសរក្មច្ ក់ព័នធទាងំអស់
22
។ រហត ដូច្រនះ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានអន ញ្ញា តឲ្យភាគីដ្ឋក់សា ណាបខនាម សីតពី វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះ 

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
23
។ រៅនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបាន

សរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសំណ រំ ឿង ០០២ សាជាងមី រដ្ឋយបានកំណត់ វិសាេភាពសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ក្តឹមឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១ និងទី ២ និងកា សមាៃ ប់ម្នតីសាធា ណ ដាខខម រៅទួេ 

រ ធិ៍នក្ជ
24
។ ជាងមីមតងរទៀត អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកំណត់បណាត កថ្នខណឌ ជាក់លាកម់ួយ

                                                                                                                                            

អស់ ខដេដ្ឋក់រដ្ឋយរមធាវីកា   កីត រអៀង សា ី ម នរពេម ណភាព បស់ោត់ ខដេរៅខតទាក់ទិននឹងបញ្ញា នានារៅ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (សូមរមើេឧទា. រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ បនាទ ប់ 

ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E284 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥៣។ រសច្កីតសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំឲ្យ 

ទទួេយករៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១៣ រជើងទំព័  ២)។ 

22
 រសច្កីតសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់សហក្ពះោជអាជាា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលា 

ដំបូងសតីព ីវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/០១ ឯកសា  E163/5/1/13/1 ច្ ះនងៃទី០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

23
 អន សស ណៈសីតពីកា ខណនាដំេ់ភាគីនានា រដ្ឋយសា ខតមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរេើ

បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់សហក្ពះោជអាជាា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសីតព ីវិសាេភាព 

ននសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5/1/13/1 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ។  

24
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២-៤។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ 

កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ នងៃទី០៨ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ

២០១៣ ឯកសា  E284 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣។ កាេពីនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះ

ត លាកា កំពូេបានបដិរសធរោេបណត ឹងសាទ កេ បស់សហក្ពះោជអាជាា  និងបណត ឹងសាទ កេ បស់ នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹង

រសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរដើមបីបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសាជាងមី និង កំណត់ វិសាេភាព 

សំណ ំរ ឿង០០២/០១ (រសច្កីតសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្រេើកទីពី  បស់អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងសតីពកីា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២, រសច្កីតសរងេបននសំអាងរហត  ឯកសា  

E284/4/7 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ង
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

8 

 

ចំ្នួនកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
25
។ ដំរណើ កា សវនាកា ជំន -ំ

ជក្មះននសណំ ំរ ឿង០០២/០១ បានោប់រ្តើមបនតរឡើងវិញរៅនងៃទ ី០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣។  

8> សវនាកា រេើភ័សតតុ្តងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានបញ្ចប់រៅនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ បនាទ ប់ពីរបើកសវនាកា អស់ យៈរពេ ២១៤ នងៃមក។ ភាគីបានដ្ឋក់សា ណាបញ្ចប់

កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរៅនងៃទី ២៦ និងទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣។ ភាគីបានរធាើរសច្កីត       

សនិនដ្ឋា នបិទកិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

១.២  រសច្កតសីរងេបអពំបីទរោទក្បឆំ្ងនងឹជនជាបរ់ោទ 

9> ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទ ី

០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ នួន ជា រៅ “បងធំទីពី ” បានបំរពញម ខនាទីជាអន រេខ្ននគណៈកមាម - 

ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បកសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយកនុង

រពេជាមួយោន រនះខដ  នួន ជា មានតួនាទីរ្សងៗរទៀត រៅកនុង ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ

ដូច្ជា  ដាម្នតីក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន ជានាយក ដាម្នតីសតីទី ជាក្បធានសភាតំណាង

ក្បជាជន និងជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន
26
។    

10> ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូត

ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រខៀវ សំ្ន រៅ “ខហម” “ខ្ង” និង “ណន” មានតួនាទី និង

ម ខង្វ រ្សងៗរៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា និង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំជាក្បធាន   

                                                                                                                                            

នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី  បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង សតីពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីននសណំ ំរ ឿង ០០២ 

ឯកសា  E284/4/8 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១៣) ។ 

25
 ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅ

កនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធើាកា ខកខក្បបនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កីតសរក្មច្អំពី

បញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូេទីត្តងំឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង

រេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3 ។ 

26
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៨៦៩-៨៩៤។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

9 

 

គណៈក្បធាន ដា ជាក្បធានមនទី នរោបាយ៨៧០ និងជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម បស់

បកសក មមយុនីសតកមពជុា
27
។  

11> ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា បំរពញម ខង្វ ទាំងរនះ    

ជនជាប់រោទបានក្បក្ពឹតត (ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម) នូវ៖ ឧក្កិដាក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុង 

រនាះមានកា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌

រ្សងរទៀតខដេ ួមមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ  និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូបស់ 

មន សសរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) ។ កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀតខដេ ួមមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយ

បងេំ  និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងនូ បស់មន សសរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េម្នតីសាធា ណ ដាខខម  

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
28
 ។ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទបខនាមថ្ន បានរ ៀបចំ្

ខ្នកា  បានញុះញង់ បានបញ្ញជ  បានជួយនិងជក្មុញ និងជាអនកទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើ

ចំ្រ ះបទឧក្កិដាក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ខដេកនុងរនាះមាន៖ កា រធើាមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ  កា រធើាទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមានកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កីតនងៃងន ូ បស់

មន សស កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ
29
។  

                                                 
27

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១១៣១-១១៥០។ 

28
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥ (i), ១៥២៥ (iv)។ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេ

ទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង រសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅ

កនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3 ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកសតពី ី

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨០-៧៨១, ៨១២-៨១៣។ រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំន ំជក្មះសំរៅរៅរេើទាងំពី  

“ទាហានសាធា ណ ដាខខម  និងម្នតីសាធា ណ ដាខខម ” និងរៅរពេខៃះសំរៅរៅរេើ “ម្នតីសាធា ណ ដាខខម ” ។ ច្ំរ ះ

កា រក្បើ កយម្នតីសាធា ណ ដាខខម រនះគឺ ួមបញ្ចូេទាងំ “ទាហានសាធា ណ ដា្ ងខដ ” ។  

29
 ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅ

កនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធើាកា ខកខក្បបនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កីតសរក្មច្អំពី

បញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

10 

 

 ២.  បញ្ហា អញ្ញក្តរមម 

២.១  យ ត្តត ធកិា  

12> បនាទ ប់ពីច្ ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ និងោជ ដ្ឋា ភិបាេ

ននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា កាេពីនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣  ដាសភាននក្ពះោជាណាច្ក្ក

កមពជុាបានអន ម័ត “ច្ាប់សី តពីកា បរងកើតឲ្យមានអងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា រដើមបី

កាត់រសច្កីតឧក្កិដាកមមខដេក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ” ខដេសំរៅ

ច្ ងរក្កាយននច្ាប់រនះក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើកាេពីនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៤
30
។ អន រលាម

ត្តមមាក្ត្ត២(១)ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង និងមាក្ត្ត១ និងមាក្ត្ត២(ងមី) ននច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក 

អ.វ.ត.ក មានយ ត្តត ធិកា រេើ ូបប គគេខដេជា “រមដឹកនាជំាន់ខពស់” នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

និងជនទាងំឡាយ “ខដេទទួេខ សក្តូវខពសប់ំ្ ត” ចំ្រ ះឧក្កិដាកមម និងកា  ំរលាភបំ នោ៉ា ង

ធៃន់ធៃ រៅរេើច្ាប់ក្ពហមទណឌ កមពជុា ច្ាប់មន សសធម៌អនត ជាតិ និងអន សញ្ញា អនត ជាតិខដេ

ក្បរទសកមពជុាបានទទួេសាគ េ់ រហើយខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងច្រនាៃ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩
31
។  

                                                                                                                                            

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង 

រេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

30
 កិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ និងោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាទាក់ទងនឹងកា កាត់រសច្កីតរៅរក្កាមច្ាប់  

កមពជុា នូវឧក្កិដាកមមខដេក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៣ 

(“កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក”) មាក្ត្ត ១, ២។ ច្ាប់សី តពកីា បរងកើតឲ្យមានអងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

រដើមបីកាត់រសច្កីតឧក្កិដាកមមខដេក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជុាក្បជាធិរតយយ ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០១ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេកា រធើា វិរសាធនកមមខដេក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើរៅនងៃទី២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៤ (នស/ 

 កម/ ១០០៤/០០៦) (“ច្ាប់ អ.វ.ត.ក”) មាក្ត្ត ២។ 

31
 អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ បានសរក្មច្ថ្ន គ ណវ ឌឍិ បស់ជនជាប់រោទកនុងនាមជារមដឹកនាជំាន់ខពស់ ឬអនកទទួេ

ខ សក្តូវខពស់បំ្ ត គឺជាបញ្ញា ោបំាច្់មួយននរោេកា ណ៍រស ើបសួ  និងកា រោទក្បកាន់ រៅកនុង្នាទ ន សិទិធខតមួយគត់

 បស់សហក្ពះោជអាជាា  និងសហរៅក្កមរស ើបអរងកត។ រហត ដូច្រនះ បញ្ញា រនះមិនអាច្រធើាកា វិនិច្ិ័យរៅច្ំរ ះម ខ

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរឡើយ េ ះក្ត្តខតមានកា រោទក្បកាន់អំពីកា  ំរលាភរេើ្នាទ ន សិទិធសិន។ ថ្នរតើជនជាប់រោទ 

ជាម្នតីខខម ក្កហម ឬមិនខមនជាម្នតីខខម ក្កហម គឺជាេកេខណឌ តក្មូវយ ត្តត ធិកា ខដេក្តូវរធើាកា វិនិច្ិ័យរៅច្ំរ ះម ខ

អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូង (សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៧៩-៨០)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

11 

 

13> សហរៅក្កមរស ើបអរងកតបានសរក្មច្ថ្ន ខៃួនមានយ ត្តត ធិកា រេើ ូបប គគេចំ្រ ះ នួន ជា 

និង រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន ពួកោត់គឺជារមដឹកនាជំាន់ខពស់នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

និង/ឬ ជាអនកទទួេខ សក្តូវខពស់បំ្ តចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងពីនងៃទី ១៧ ខខ  

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩
32
។ ជនជាប់រោទមិនបានតវា៉ា ចំ្រ ះរសច្កតី 

សរក្មច្រនះរៅអងគប រ ជំន ំជក្មះរទ។  

14> រទាះជាោ៉ា ងណាកតី រខៀវ សំ្ន រៅខត កាជំហ ថ្ន អ.វ.ត.ក មិនមានយ ត្តត ធិកា រេើ ូប

ប គគេោត់រទ។ ោត់ជំទាសថ់្ន រៅកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោត់មិនធាៃ ប់រធើាជាអនក

សរក្មច្ចិ្តតខ្នកនរោបាយ រហើយោត់ក៏មិនមានអំណាច្ជាក់ខសតង ឬអំណាច្ក្បតិបតិតកា រទ សូមបី 

ខតរពេខដេោត់បានកាៃ យជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា ខដេជាក្បម ខ ដានិមិតត ូបក៏រដ្ឋយ
33
។ 

អំណាច្ និងកា ក្គប់ក្គង ខដេជនជាប់រោទមានកនុងនាមជាសមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា 

មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬកនុងនាមជាក្បម ខ ដា គឺជាបញ្ញា ននអងគរហត ខដេ ក់ព័នធដេ់កា 

កំណត់អំពីកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ោត់ រហត ដូរច្នះ មិនអាច្ជាកា ោោំងដេ់យ ត្តត ធិកា 

រៅដំណាក់កាេជំន ំជក្មះរទ។ រេើសពីរនះរទៀត រោងត្តមទមៃន់ននភ័សតតុ្តងរេើសេប់ និងត្តម 

 យៈកា សា ភាព បស់ជនជាប់រោទ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទគឺជាម្នតីខខម 

ក្កហមរៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៩
34
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន អងគជំន ំជក្មះ 

មានយ ត្តត ធិកា រេើ ូបប គគេ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។  

15> រេើសពីរនះរទៀត ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេជនជាប់រោទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង

០០២/០១ បាន ងកា រោទក្បកាន់ គឺជាបទរេមើសខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ សាិតរៅកនុងយ ត្តត ធិកា រេើរ ឿងកីត និងយ ត្តត ធិកា 
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 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣២៧-១៣២៨។ 

33
 អញ្ាក្តកមមទាក់ទងនឹងយ ត្តត ធិកា  ឯកសា  E46 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១១-១៥។ សូមរមើេ

្ងខដ  រសច្កីតខណនាដំេ់ភាគី ក់ព័នធនឹងអញ្ាក្តកមម និងបញ្ញា  ក់ព័នធ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E51/7 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៤ (រដ្ឋយពិោ ណារឃើញថ្ន ដំរណាះក្សាយច្ំរ ះអញ្ាក្តកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេ

ទាក់ទិននឹងយ ត្តត ធិកា ប គគេ បង្វា ញពីកា វាយតនមៃ ួមច្ូេោន មួយរៅរេើអងគរហត  និងអងគច្ាប់ អងគជំន ំជក្មះពនា 

រពេកា ពិោ ណាសា ណាទាងំរនះ ហូតបនាទ ប់ពសីវនាកា សីតពីភស័តតុ្តងសិន)។ 

34
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខ

ង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៨-៤០៩ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

12 

 

ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក ដូច្មានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ១ និងមាក្ត្ត ៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង និង

មាក្ត្ត ១ និងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សី តពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។  

២.២  រោេកា ណ៍នតីាន កេូភាព 

16> ទាងំរោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពកមពជុា និងរោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពអនត ជាតិ ខដេ

ទាក់ទងនឹងរោេកា ណ៍ទូរៅគឺ ោម នកា ្តនាទ រទាស របើោម នច្ាប់ខច្ង (nulla poena sine lege) 

និងរោេកា ណ៍ោម នបទរេមើស របើោម នច្ាប់ខច្ង (nullum crimen sine lege) តក្មូវឲ្យច្ាប់

ខដេ ក់ព័នធនឹងឧក្កិដាកមម និងទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ មានភាពច្ាស់លាស់ពិត 

ក្បាកដ និងមិនក្បតិសកមម
35
។ ដូរច្នះ រៅកនុងប ិបទជាក់លាក់នន អ.វ.ត.ក រោេកា ណន៍ីតាន -   

កូេភាពតក្មូវឲ្យបទរេមើស និងទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ ក្តូវខតមាន

រៅកនុងច្ាប់កមពជុា និងច្ាប់អនត ជាតិ រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទ ី០៦ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រហើយជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេរឃើញ និងដឹង្ងខដ 
36
។ រោេកា ណ៍ 

រនះមិនបានហាមោត់អងគជំន ំជក្មះកនុងកា រធើាកា បកក្សាយ និងបញ្ញជ ក់បំភៃឺអំពីច្ាប់ ឬក៏ខ្អករេើ

រសច្កីតសរក្មច្នានារៅកនុងរ ឿងកីតរ្សងៗរទៀតរនាះរទ របើរទាះបីជារ ឿងកីតទាងំរនាះរកើតមានរៅ

រក្កាយអំឡុងរពេខដេសាិតរៅរក្កាមកា ពិនិតយក៏រដ្ឋយ។  រទាះជាោ៉ា ងណាកតី  រោេកា ណ៍រនះ
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 សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ ៩១។ ក្កមក្ពហមទណឌ ននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា 

មាក្ត្ត ១៖ (“ច្ាបក់្ពហមទណឌ កំណត់បទរេមើស ច្ងអេុបង្វា ញប គគេខដេអាច្ក្តូវបានក្បកាសថ្ន ជាអនកទទួេខ ស

ក្តូវច្ំរ ះបទរេមើស និងកំណតរ់ទាស ក្ពមទាងំខបបបទននកា អន វតតរទាសរនះ”) មាក្ត្ត ៣ (“មានខតអំរពើខដេ

បរងកើតជាបទរេមើស រៅរពេខដេអំរពើរនាះមានខច្ងកនុងបទបបញ្ាតិតក្ពហមទណឌ ជាធ មានប៉ា រណាណ ះ រទើបក្តូវ្តនាទ រទាស

ក្ពហមទណឌ បាន។ មានខតរទាសខដេមានខច្ងកនុងបទបបញ្ាតិតក្ពហមទណឌ ជាធ មាន រៅរពេខដេបទរេមើសក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតប៉ា រណាណ ះ រទើបអាច្ក្តូវក្បកាសបាន”)។ មាក្ត្ត ៥ (“កនុងរ ឿងក្ពហមទណឌ  ច្ាប់ក្តូវបកក្សាយោ៉ា ងតឹង  ឹង។ 

រៅក្កមមិនអាច្ពក្ងីក វិសាេភាពអន វតត ឬបកក្សាយត្តមសទិសភាពបានរឡើយ”)។ មាក្ត្ត ៨ (“បទបបញ្ាតិតននក្កម

រនះ ព ំអាច្នាឲំ្យមានកា បរងកើតនូវសាា នភាពយ តតិនិរសធច្ំរ ះជន ងរក្ោះននបទរេមើសធៃន់ធៃ  ខដេកណំត់រដ្ឋយច្ាប់

រដ្ឋយខឡកទាក់ទងដេ់កា  ំរលាភនីតិមន សសធមអ៌នត ជាតិ ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ ឬអន សញ្ញា អនត ជាតិខដេទទួេ

សាគ េ់រដ្ឋយក្ពះោជាអាណាច្ក្កកមពជុារឡើយ”)។ 

36
 សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៦-៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកីត       

កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៨៩-៩៧។ ក្កមក្ពហមទណឌ ននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា មាក្ត្ត ៣។ 
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ពិតជាហាមោត់អងគជំន ំជក្មះមិនឲ្យ “បរងកើតច្ាប់ងមី ឬបកក្សាយច្ាប់ខដេមានក្សាបឲ់្យហសួ

ពីខដនកំណត់សមរហត ្េននកា បញ្ញជ ក់បំភៃឺខដេអាច្ទទេួយកបានរនាះរឡើយ”
37
។ 

17> រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រេើករឡើងថ្ន អ.វ.ត.ក មិនមានយ ត្តត ធិកា ជំន ំជក្មះរេើឧក្កិដាកមម 

អនត ជាតិរទ រដ្ឋយសា ខត អ.វ.ត.ក មិនខមនជាត លាកា អនត ជាតិ មិនអាច្អន វតតច្ាប់អនត ជាតិ 

រដ្ឋយផ្ទទ េ់ រហើយឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិមិនក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ

រៅរក្កាមច្ាប់ជាតិរនាះរទ រៅកនុងអំឡុងរពេខដេបទរេមើសរនាះក្តូវបានរគរោទក្បកាន់ថ្ន បាន

ក្បក្ពឹតតរនាះ។ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា ក៏បានអះអាងថ្ន រៅក្គប់ក ណីទាងំអស ់ ច្ាប់ទំរនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិមិនបាន្តេ់និយមន័យេមអិតអំពីបទឧក្កិដា និងកា ្តនាទ រទាសជាធ មាន ដូច្ខដេ

តក្មូវរដ្ឋយរោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពរនាះរទ
38
។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សា ណាទាងំ

រនះមិនមានមូេដ្ឋា នោំក្ទរទ។  

18> ជារោេកា ណ៍ ជនជាប់រោទមិនអាច្ ួច្្ តពីកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ រៅរក្កាម 

ច្ាប់អនត ជាតិ រដ្ឋយក្ោន់ខតរេើករឡើងថ្ន ឧក្កិដាកមមអនត ជាតិមិនមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ជាតិរនាះ 

រទ
39
។ កនុងក ណីខដេច្ាប់ជាតិមិនមានខច្ងអំពីច្ ិតេកេណៈជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមអនត ជាតិ 

ត លាកា អាច្ខ្អករៅរេើច្ាប់អនត ជាតិ រហើយមិនក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាកា  ំរលាភរេើ  

                                                 
37

 សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៥ រដ្ឋយដកក្សង់ សាេដីកាកនុង

រ ឿងកីត Aleksovski កថ្នខណឌ  ១២៦-១២៧។ 

38
 អញ្ាក្តកមម ួមបញ្ចូេោន  ឯកសា E51/3 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤៣-៤៨, ៥៣។ អញ្ាក្តកមម

បឋមរេើយ ត្តត ធិកា  ឯកសា  E46 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤-៥, ១៩, ២៤។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសច្កីតសរងេបអញ្ាក្តកមមត្តមវិធាន ៨៩  បស់រលាក រអៀង សា ី និងកា ជូនដំណឹងននកា មិនរោ ពត្តមអន សស ណៈ

រក្ៅ្ៃូវកា នានា នារពេអនាគត ខដេក្តូវបានរច្ញជំនួសឲ្យរសច្កីតសរក្មច្មានសំអាងរហត  បស់ត លាកា  ខដេ

ជាកមមវតាបុណត ឹងឧទធ ណ៍ ឯកសា  E51/4 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២៤(ង) រដ្ឋយរោងរេើ     

បណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/1/6 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១០ កថ្នខណឌ  ១០៦, ១០៨, ១២៥។ 

39
 រោេកា ណ៍ត លាកា Nuremberg រោេកា ណ៍ II (“កា ពិតខដេថ្ន ច្ាបន់្ទកនុងមិនបានដ្ឋក់ទណឌ កមមច្ំរ ះ

អំរពើមួយខដេជាបទរេមើសខ្អកត្តមច្ាបអ់នត ជាតិ មិនអាច្ជួយឲ្យប គគេខដេក្បក្ពឹតតអំរពើរនាះ  ួច្្ តពីកា ទទួេ

ខ សក្តូវរក្កាមច្ាបអ់នត ជាតិរនាះរទ”)។ រសច្កីតសក្មច្កនុងរ ឿងកីត Justice ទំព័  ៩៧៥ (“កា អន វតតរោេកា ណ៍

អាន ភាពមិនក្បតិសកមមរៅរេើរសច្កីតសរក្មច្ត លាកា ច្ំរ ះច្ាប់អនត ជាតិទូរៅ គឺជាកា ោោំងច្ាបរ់នាះត្តំងពីដំបូង 

មក”)។  
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រោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពរនាះរឡើយ
40
។ អន រលាមត្តមកិច្ចក្ពមរក្ពៀង អនកបរងកើតច្ាប់កមពជុា

ច្ាស់ជាមានរោេបំណង្តេ់យ ត្តត ធិកា រៅ អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្

មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ រហើយនិយមន័យរនះក្តូវបានោត់ទ កថ្ន អាច្យកមកអន វតតរដ្ឋយ

ផ្ទទ េ់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ
41
។  ក្កុមក្បឹកាធមមន ញ្ាបានោត់ទ កច្ាប់សតីពីកា បរងកើត    

អ.វ.ត.ក ថ្នមានស ពេភាព  ួមទាងំបទបបញ្ាតិតននច្ាប់រនះអន ញ្ញា តឲ្យយ ត្តត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក 

មានរៅរេើច្ាប់អនត ជាតិ
42
។  

19> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន មាក្ត្ត ៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង កំណត់និយមន័យឧក្កិដាកមម 

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ រដ្ឋយរោងរៅរេើេកេនតិកៈទីក្កុង ៉ាូម ប៉ា ខនតមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សតីពីកា 

បរងកើត អ.វ.ត.ក មិនបានរោងរៅរេើេកេនតិកៈរនះ រនាះរទ ។ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបាន

សរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន យ ត្តត ធិកា  បស់ អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ក្តូវបាន

កំណត់រដ្ឋយនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្ខដេមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ 

រៅកនុងអំឡុងរពេខដេអំរពើរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត
43
។ ដូរច្នះ ទាងំមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ឬមាក្ត្ត 

៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង មិនអាច្ក្តូវបានបកក្សាយថ្ន ជាវិរសាធនកមមច្ាប់ខដេមានអាន ភាព   

                                                 
40

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកីត Kononov តទេ់នឹង Latvia ត លាកា ECtHR (បណត ឹងរេខ ៣៦៣៧៦/០៤) ច្ ះនងៃទី ១៧ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ២០៨។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត       

កាងំ រហកកអា វ រជើងទំព័ រេខ ១៨៨។   

41
 រៅរពេអន ម័តក្កមក្ពហមទណឌ ងមី ខដេបញ្ចូេនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បេ័យពូជសាសន៍ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ និងឧក្កិដាកមមស្ង្វគ មរៅកនុងច្ាប់ជាតិ អនកបរងកើតច្ាប់កមពជុារេើករឡើងច្ាសប់ខនាមរៅកនុងមាក្ត្ត៨

ខដេរេើករឡើងថ្ន “បទបបញ្ាតិតននក្កមរនះ ព ំអាច្នាឲំ្យមានកា បរងកើតនូវសាា នភាពយ តតិនិរសធច្ំរ ះជន ងរក្ោះនន

បទរេមើសធៃន់ធៃ  ខដេកំណត់រដ្ឋយច្ាបរ់ដ្ឋយខឡកទាក់ទងដេ់កា  ំរលាភនីតិមន សសធម៌អនត ជាតិ ទំរនៀមទមាៃ ប់

អនត ជាតិ ឬអន សញ្ញា អនត ជាតិ ខដេទទួេសាគ េ់រដ្ឋយក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុារឡើយ”។  

42
 រសច្កីតសរក្មច្ បស់ក្កុមក្បឹកាធមមន ញ្ាសី តពចី្ាបអ់ងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា រសច្កីតសរក្មច្រេខ 

០៤០/០០២/២០០១ សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០៣៨/០០១/២០០១ ឯកសា  E9/7.2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០១ ទំព័  

១-៣។ ក្សរដៀងោន រនះខដ  អងគប រ ជំន ំជក្មះបានសរក្មច្ថ្ន ោជ ដ្ឋា ភិបាេននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា បានបញ្ចូេ

អញ្ាក្តកមមរេើបទរេមើសអនត ជាតិ ឲ្យកំណត់រៅត្តមរោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពរៅកនុងច្ាប់ជាតិ បស់ខៃួន    

(សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធើារឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ D427/3/15   

ច្ ះនងៃទី១៥ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១១ ឯកសា  កថ្នខណឌ  ៩៦-៩៧)។  

43
 សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៩-១០០។  

01006321



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

15 

 

ក្បតិសកមមចំ្រ ះនិយមន័យរនះរនាះរទ
44
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្ថ្ន អងគជំន ំជក្មះ

មាន យ ត្តត ធិកា រេើឧក្កិដាកមមអនត ជាតិនានា ខដេក្តូវបានកំណត់រៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខដេ

បានបំរពញត្តមរោេកា ណន៍ីតាន កូេភាព។  

20> រទាះបីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង និងអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ មិនបានវាយតនមៃពីម ន 

មកថ្ន រតើឧក្កិដាកមម និងទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ ខដេជាបញ្ញា ក្តូវរដ្ឋះក្សាយកនុងសំណ ំរ ឿង

០០២/០១ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ជាតិ ឬ ច្ាប់អនត ជាតិរៅក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬ 

ោ៉ា ងណារនាះ អងគជំន ំជក្មះរធើាកា វាយតនមៃចំ្រ ះបញ្ញា រនះរៅកនុងសាេក្កមរនះ
45
។ អងគជំន ំជក្មះ 

ក៏ពិោ ណា្ងខដ  ថ្នរតើឧក្កិដាកមមខដេ ក់ព័នធ និងទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទ 

ក្បរមើេរមើេរឃើញ និងដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ងខដ រទ
46
 ។ 

២.៣  រោេកា ណ៍ននភ័សតតុ្តង នងិនតីិវធិ ី 

 ២.៣.១  រសច្កីតរ្តើម   

21> ក្កមនីតិវិធីក្ពហមទណឌ ននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា ក្គប់ក្គងរេើកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីរៅ

ចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក។ កា ខណនាក៏ំអាច្ក្តូវបានខសាង កពីច្ាប់អនត ជាតិ រៅកនុងសាា នភាពខដេ

                                                 
44

 សាេដីកាអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៩-១០០។ 

45
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៩ សតពីីច្ាប់អន វតតនន ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤១១-៤១៥, ៤២៦, ៤៣៥-

៤៣៦ ។  

46
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣ សតីពីកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៨៩, ៦៩១, ៦៩៧, ៦៩៩, ៧០១, 

៧០៣, ៧១៤។ រដើមបីកំណតថ់្នរតើឧក្កិដាកមម ឬទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ អាច្ក្តូវបានជនជាប់រោទក្បរមើេរមើេ

រឃើញច្ាស់ថ្នជាបទឧក្កិដា និងដឹងថ្នមានច្ាបខ់ច្ងឬោ៉ា ងណារនាះ អងគប រ ជំន ំជក្មះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

និងអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ បានពិោ ណារៅរេើ៖ ថ្នរតើឧក្កិដាកមមសាិតរៅកនុងច្ាបទំ់រនៀមទមាៃ ប់អនត ជាត ិ    

ថ្នរតើឧក្កិដាកមមរនះមានខច្ងរៅកនុងអន សញ្ញា , ក្បរភទធៃន់ធៃ ននឧក្កិដាកមម, កំណត់រហត បទរោទ និងកា ្តនាទ រទាស

ច្ំរ ះឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅត លាកា អនត ជាតិ និងត លាកា រ្សងរទៀតខដេកាត់រសច្កីតច្ំរ ះ

ឧក្កិដាកមមអនត ជាតិ ថ្នរតើឧក្កិដាកមមក្តូវបានោត់ទ កជាបទរេមើសរៅកនុងច្ាប់ជាតិ និងតួនាទី បស់ជនជាប់រោទរៅ

កនុង (សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 

ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២៥៣, ២៥៧, ២៦៣, ៣៣១-៣៣២, ៣៥៥, ៤៦០។ សាេដីកា

 បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងសំណ ំរ ឿងកាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៦, ១៦០-១៦២, ២១១-២១២, ២៨០។ 

សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងសំណ ំរ ឿងកាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣១-៣២)។  

01006322
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

16 

 

នីតិវិធីមានក្សាប់មិនបានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញា ណាមួយ ឬក្បសិនរបើមានភាពមិនច្ាស់លាស់កនុង

កា បកក្សាយ ឬអន វតតនីតិវិធីរនាះ ឬ ក្បសិនរបើនីតិវិធីទាំងរនះមិនក្សបជាមួយនឹងបទដ្ឋា ន    

អនត ជាតិ
47
។ វិធានន្ទកនុងរធាើកា ក្ច្បាច់្បញ្ចូេនូវច្ាប់នីតិវិធីកមពជុា ខដេអាច្យកមកអន វតតបាន

រៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក និងរក្បើក្បាស់នីតិវិធីអនត ជាតិ កនុងរោេបំណងរដើមបីធានានូវយ តតិធម៌ 

ភាពក្តឹមក្តូវ និងដំរណើ កា សមក្សបននច្ាប់
48
។ រៅកនុងក្កបខណឌ រនះ អងគជំន ំជក្មះក្តូវខត 

“ធានាថ្ន កា ជំន ំជក្មះមានភាពយ តតិធម៌ និងឆ្ប់ ហ័ស [...] រដ្ឋយមានកា រោ ពោ៉ា ងរពញ

រេញនូវសិទិធ បសជ់នជាប់រោទ និងមានកា កា   ឲ្យបានក្តឹមក្តូវច្ំរ ះជន ងរក្ោះ និង

សាកស”ី
49
។ 

 ២.៣.២  បនទកុ នងិបទដ្ឋា នននភ័សតតុ្តង    

22> ជនជាប់រោទ ក្តូវបានសនមតថ្នោម នរទាស ដោបណាពិ  ទធភាព បសោ់ត់មិនទានក់្តូវបាន

 ករឃើញ
50
។ សហក្ពះោជអាជាា មានបនទកុកនុងកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង

51
។ រដើមបីអាច្្តនាទ រទាស   

ជនជាប់រោទ អងគជំន ំជក្មះក្តូវខតមានជំរនឿ “រដ្ឋយរេើសពី វិមតិសងស័យ” អំពីពិ  ទធភាព បស ់ 

ជនជាប់រោទ
52
។ រដើមបរីដ្ឋះក្សាយភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន  វាងកា ខច្ងខ សោន រៅកនុងសំរៅភាសា 

រ្សងៗនន វិធាន ៨៧ (១) ននវិធានន្ទកនុង ខដេបង្វា ញពីបទដ្ឋា ន “រដ្ឋយរេើសពី វិមតិសងស័យ” 

ត្តមច្ាប់ក ំមិនឡ (Common Law) និងទសសនាទាន “ជំរនឿរដ្ឋយឥសស ចិ្តត (intime 

convinction)” ត្តមច្ាប់ស ីវិេ (Civil Law) អងគជំន ំជក្មះបានរក្បើក្បាស់វិធីសា្សត ួមមួយ 

                                                 
47

 ច្ាប់អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២០ ងមី មាក្ត្ត ២៣ ងមី និងមាក្ត្ត ៣៣ ងមី។ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១២(១)។ 

 វិធាន ២ ននវិធានន្ទកនុង។  

48
 កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១២(២)។ ប ពាកថ្ន ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿង

កីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៥។  

49
 ច្ាប់ អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ៣៣ ងមី។ ជនជាប់រោទក្តូវបានធានានូវសិទិធជាសា វ័នតច្ាស់លាស់កនុងអំឡុងរពេដំណាក់

កាេជំន ំជក្មះននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី (សូមរមើេ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១៣(១) (សំរៅច្ំរ ះ          

កតិកាសញ្ញា សីតពសីិទិធពេ ដា និងសិទិធនរោបាយ មាក្ត្ត ១៤ និងមាក្ត្ត ១៥)។ ច្ាប់ អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ៣៤ ងមី មាក្ត្ត 

៣៥ ងមី)។  

50
  វិធាន ២១(១)(ឃ) ននវិធានន្ទកនុង។  

51
  វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។  

52
  វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

17 

 

វាយតនមៃរៅរេើភាពក្គប់ក្ោន់ននភ័សតតុ្តង។ បនាទ ប់ពីបានវាយតនមៃរៅរេើភ័សតតុ្តងរដ្ឋយមាន 

សំអាងរហត  ួច្ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធាើកា បកក្សាយ វិមតិសងស័យរដ្ឋយ្តេ់ក្បរោជន៍ដេ់       

ជនជាបរ់ោទ
53
 ។ 

 ២.៣.៣  សំណ រំ ឿង   

23> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេសំណ ំរ ឿង បនាទ ប់ពីោេ់បណត ឹងឧទធ ណទ៍ាងំអស់

ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវបានសរក្មច្រៅនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១
54
។ សមាភ  ៈ

ខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង រហើយខដេមិនក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះរដ្ឋយអន រលាម 

ត្តម វិធាន ៨៧ ននវិធានន្ទកនុងរនាះ គឺមិនក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះយកមករធាើជាមូេដ្ឋា នកនុងកា 

ពិោ ណារៅរេើពិ  ទធភាព បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ
55
។ រៅរពេទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំពី 

បទរោទ ជនក្តូវរោទ បនាទ ប់មកកាៃ យជាជនជាប់រោទ  រក្កាយពីរច្ញដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ 

ទទួេបានកា អន ញ្ញា តឲ្យចូ្េរមើេសំណ ំរ ឿង កនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាងំមូេ
56
។ 

ដូរច្នះ នួន ជា ទទួេបានកា អន ញ្ញា តឲ្យចូ្េរមើេសណំ ំរ ឿងោប់ត្តំងពីនងៃទី ១៩  ខខ  កញ្ញា   ឆ្ន ំ

២០០៧ រហើយ រខៀវ សំ្ន អាច្ចូ្េរមើេសំណ ំរ ឿងោប់ត្តងំពីនងៃទ ី១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧
57
។  

                                                 
53

 សំរៅជាភាសាអង់រគៃស និងភាសាខខម  នន វិធាន ៨៧(១) នន វិធានន្ទកនុងខច្ងអំពបីទដ្ឋា ន “រេើសពី វិមតិសងស័យ” 

ខណៈរពេខដេ កយរពច្ន ៍ “ជំរនឿរដ្ឋយឥសស ច្ិតត” មានខច្ងរៅកនុងសំរៅជាភាសាបាោំង (សាេក្កម បស់   

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៥)។ 

54
 ដីកាបង្វគ ប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ  ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E9 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ 

ទំព័  ១។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង ធី ិទធ និង នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះ-

ក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/2/12 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៨-៩។ សាេដីការេើបណត ឹង

ឧទធ ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/4/14 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១១ ទំព័  ៤-៥។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) 

D427/1/26 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា   ទំព័  ៥-៦។   

55
 សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៨។  

56
  វិធាន ៩(៥)-(៦), ១០(៤), ៥៥(៦), ៥៥(១១), ៨៦ ននវិធានន្ទកនុង។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ

ស ំ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កីត  ក់ព័នធនឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុង

រពេននកិច្ចរស ើបសួ  (ឯកសា  E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/3, E241 និង E241/1) ឯកសា  E251 

ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៨។  

57
 កំណត់រហត ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  D20 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ។ កំណត់

រហត ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ រខៀវ សំ្ន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា  D42 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

18 

 

 ២.៣.៤  ភាពទទេួយកបានននភ័សតតុ្តង 

 ២.៣.៤.១  ក្កបខណឌ គតយិ តត ិ

24> រេើកខេងខតមានខច្ងរ្សងពីរនះ ោេ់ភ័សតតុ្តងទាងំអសគឺ់អាច្ទទួេយកបាន
58
 រហើយ

រដ្ឋយក្តូវរោ ពត្តមេកេណៈ វិនិច្ិ័យខដេមានខច្ងរៅកនុង វធិាន៨៧(៣)(៤)ននវិធានន្ទកនុង ភាគីអាច្ 

រសនើស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេយកភ័សតតុ្តងរៅក្គប់ដំណាក់កាេននកា ជំន ំជក្មះ
59
។ អងគជំន ំជក្មះ

មាន្នាទ ន សិទិធទូេំទូលាយកនុងកា កំណត់អំពីសាកសីខដេក្តូវសាត ប់សកេីកមម និងភ័សតតុ្តងខដេក្តូវ

ទទួេយក
60
។   

25> ភ័សតតុ្តងទាងំអស់ ក្តូវខតបានសរងេបនូវខៃឹមសា  បានអាន ឬកំណត់អតតសញ្ញា ណោ៉ា ង

សមក្សប
61
។ ម នរពេោប់រ្តើមកា ជំន ំជក្មះ អងគជំន ំជក្មះអាច្បង្វគ ប់ឲ្យភាគីទាងំអសដ់្ឋក់បញ្ជី

ភ័សតតុ្តងបឋម ខដេកំណត់អតតសញ្ញា ណ រ ៀបោប់រដ្ឋយសរងេប និងបង្វា ញពីភាព ក់ព័នធនន     

ភ័សតតុ្តងខដេរសនើស ទំាងំរនាះ
62
។ ក្គប់ភ័សតតុ្តងខដេបានរសនើស ំទាងំអស់ខដេមិនទាន់ កបានរៅ

រពេអងគជំន ំជក្មះទទួេយកសំណ ំរ ឿង ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាភ័សតតុ្តង “ងមី” អន រលាមត្តម

                                                 
58

  វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។ 

59
 រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ

២០១២ កថ្នខណឌ  ២១។ រសច្កីតជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា   កីតជនជាប់រោទ នួន ជា មកអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

 ក់ព័នធរៅនឹងកា ក្សាវក្ជាវរៅឯមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា (ឯកសា  E211) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E211/2   

ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៤។ សំណ ំរ ឿង០០១ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ភាគីនានាស ំដ្ឋក់  

សមាភ  ៈមួយច្ំនួនរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ អន រលាមត្តម វិធានន្ទកនុង ៨៧(២) ឯកសា  E176 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ កថ្នខណឌ  ១៣។ 

60
 រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ  ២០។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើស  ំបស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹង

កា ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  

E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៨-២០។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់ក្កុមរមធាវី

កា   កីត  ក់ព័នធនឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរស ើបសួ  

(ឯកសា  E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, E241 នងិ E241/1) ឯកសា  E251 ច្ ះនងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ  ២៥។  

61
  វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង។  

62
  វិធាន ៨០(១)-(៣) ននវិធានន្ទកនុង។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

19 

 

េកេខណឌ តក្មូវនន វិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង។ ភាគីក្តូវខតបង្វា ញថ្ន ភ័សតតុ្តងងមីគឺមិនអាច្ ក

បានរនាះរទ ម នរពេរបើកកា ជំន ំជក្មះ និង/ឬ មិនអាច្ កបានពីម នមក រទាះបីជាបានខិតខំក្បឹង

ខក្បងោ៉ា ងសមរហត ្េកីត
63
។ ម នរពេដ្ឋក់ភ័សតតុ្តងងមរីៅកនុងសំណ ំរ ឿង អងគជំន ំជក្មះក្តូវខត

សរក្មច្ថ្ន រតើភ័សតតុ្តងងមីរនះអាច្នារំៅដេ់កា ខសាង កកា ពិតខដ  ឬរទ
64
។ 

26> អងគជំន ំជក្មះអាច្បដិរសធរោេនូវោេ់សមាភ  ៈខដេមិនជាប់ ក់ព័នធ ឬជាកា រសនើស ជំាន់

ោន  មិនអាច្ កបានកនុង យៈរពេសមក្សបណាមួយ មិនសមក្សបសក្មាបប់ញ្ញជ ក់អងគរហត ខដេ

ជារោេរៅននកា រសនើស ំពិនិតយភ័សតតុ្តង ច្ាប់មិនអន ញ្ញា ត ឬមានរច្តនាពនា កិច្ចដំរណើ កា   

នីតិវិធី
65
។ ដូរច្នះ ភ័សតតុ្តងខដេដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះក្តូវខត ក់ព័នធ និងអាច្រជឿទ កចិ្តត

ជាបឋម។ ភាគីក្តូវខតមានឱកាសកនុងកា ជំទាស់រៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សតតុ្តងរៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ពិភាការដញរដ្ឋេ រទាះបីជាភាគីមិនបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះកីត
66
។  

 ២.៣.៤.២  ក្បភពននភ័សតតុ្តងដ្ឋករ់ៅច្រំ ះម ខអងគជនំ ជំក្មះ 

 ២.៣.៤.២.១  ភ័សតតុ្តង បស់ជនជាបរ់ោទ 

27> បនាទ ប់ពីកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍របើក សវនាកា រេើអងគរសច្កីតបានោប់រ្តើមរដ្ឋយមាន 

កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា ន និងកា សួ រដញរដ្ឋេរៅជនជាប់រោទត្តមេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយ ដូច្មានោយ

រ ម្ ះរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ
67
។ អន រលាមត្តម វិធាន២១ (១)(ឃ) និង វិធាន៩០(១) ននវិធាន

                                                 
63

 រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ ១៧, ២៣, ២៨, ៣៨។ 

64
 រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ  ២៧ រជើងទំព័  ៣៨។ បទដ្ឋា នរនះខ្អករេើបទដ្ឋា នខដេបានអន វតត រៅកនុងដំណាក់កាេរស ើបសួ 

ច្ំរ ះកិច្ចរស ើបសួ  ខដេនាដំេ់កា ដ្ឋក់បញ្ចូេនូវសមាភ  ៈរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ( វិធាន ៥៥(៥) នន វិធានន្ទកនុង)។  

65
  វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង។  

66
 សូមរមើេឧទា. រសច្កីតសរក្មច្រេើរសច្កីតជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី 

ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  

និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៤០-៤៣។  

67
 ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ក់ព័នធនឹងកា ្តេ់សកេីកមម បស់

ជនជាប់រោទ (ឯកសា  E101 និង E101/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E101/5 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

20 

 

ន្ទកនុង ក្បធានអងគជំន ំជក្មះជូនដំណឹងដេ់ជនជាប់រោទនីមួយៗអំពីសិទិធរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតបម ន 

រពេជនជាប់រោទរធើារសច្កីតខងៃងកា ណ៍របើក
68
។ បខនាមរេើរសច្កីតខងៃងកា ណ៍របើកដូច្ខដេមាន

ខច្ងរៅកនុង វិធានន្ទកនុង រៅរពេជនជាប់រោទសម័ក្គចិ្តតរ ៃ្ើយ អងគជំន ំជក្មះនឹងសួ សំណួ 

ទាំងឡាយណាខដេខៃួនយេ់រឃើញថ្ន ក់ព័នធ រទាះបីជាសំណួ ដ្ឋក់បនទកុ ឬ រដ្ឋះបនទកុ ចំ្រ ះ 

ពិ  ទធភាព បស់ជនជាប់រោទក៏រដ្ឋយ ។ ភាគីក៏ក្តូវបាន្តេ់ឱកាសរដើមបីត្តំងសំណួ ដេ់ជនជាប់រោទ 

្ងខដ 
69
។ ច្រមៃើយ បស់ជនជាប់រោទ គឺជាភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ

70
។ 

28> រខៀវ សំ្ន បានរធើារសច្កីតខងៃងកា ណ៍របើក និងបាន្តេ់ភ័សតតុ្តងកាេពីនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ និងនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ប៉ា ខនតរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធមិន 

រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ  រដ្ឋយបង្វា ញថ្ន ោត់មានបណំងច្ង់សាត ប់សកេីកមមក្បឆំ្ងរេើ ូបោត់ជា

ម នសិន
71
។ រៅខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណួំ  បស់រដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណីមួយចំ្នួន
72
។ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើសិទិធរៅរសៃៀម

                                                                                                                                            

១-២។ កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗម នរពេសវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលា

ននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 

ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១១ ទំព័  ៥។  

68
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៣២-៣៣ (នួន ជា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  

៣៩-៤០ (រអៀង សា ី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៤៥-៤៦ (រខៀវ សំ្ន)។ ជនជាប់រោទក្តូវ

បានរេើកខេងមិនឲ្យរធើាសោច ក្បណិធាន ( វិធាន៩០ ននវិធានន្ទកនុង)។  

69
  វិធាន ៩០(១) ននវិធានន្ទកនុង។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

 ក់ព័នធនឹងកា ្តេ់សកេីកមម បស់ជនជាប់រោទ (ឯកសា  E101 និង E101/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E101/5 ច្ ះនងៃ

ទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១  ទំព័  ១-២។ កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗម នរពេ

សវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីជាន់ខពស់ខ្នកច្ាប់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៥។  

70
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៣២-៣៣។ សូមរមើេ្ងខដ   វិធាន ៨៧(៥) ននវិធានន្ទកនុង។  

71
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៤២-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៣៨-៦៤។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៥៥-៥៧។ 

72
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៤-១៨, ២០-២១, ៤០-៤១, ៦៣-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៤-១៦, ៦៨-៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២០-២១, ៥៣-

៥៥, ៨៧-៨៨។ 

01006327



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

21 

 

មិនរ ៃ្ើយតបមតងរទៀត
73
។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរធើារសច្កីតសននិដ្ឋា ន

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ
74
។  

29> រៅច្រនាៃ ះពីខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ដេ់ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ នួន ជា បានរធាើរសច្កតី        

ខងៃងកា ណ៍មួយចំ្នួន និងបានរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ  បស់អងគជំន ំជក្មះ និងភាគី
75
។  រៅនងៃទី 

១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ នួន ជា បានរក្បើសិទិធរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប
76
។ នួន ជា បានរធាើរសច្កតី

ខងៃងកា ណ៍បខនាម និងបានរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ រៅកនុងឱកាសមួយចំ្នួនរៅច្រនាៃ ះពីខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១២ ដេ់ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣
77
។ នួន ជា បានរក្បើសិទិធរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតបជាងមីមតង

រទៀតរៅនងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣
78
។ នួន ជា បានរធើារសច្កីតសននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយរៅនងៃទី 

៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣
79
។    

 ២.៣.៤.២.២  ភ័សតតុ្តង បស់រដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី សាកស ីនងិអនកជនំាញ 

                                                 
73

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣១។ 

74
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៥២-៥៥។ 

75
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៣-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៣ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២-៤០។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ ទំព័ ៣០-៨៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៧-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័  ៧-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៦-៣៨។ ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័  ១-២២។ ក្បតិោ កនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ១-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័  ៦-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ២៩-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័  ៣-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៣-៤។  

76
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៣-៦។ 

77
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៤-

៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៨-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

១២-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៩-២០, ២០-២១, ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៥-១៧, ៧០-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២១-២២, ៥៤-

៥៥។ 

78
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៣-១៤។ 

79
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១-២៦។ 

01006328
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30> រោងត្តមឋានៈពិរសស បសរ់ដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ត លាកា មិនតក្មូវឲ្យពួកោត់រធាើ

សមបងរនាះរទ
80
។ សាកសីក្តូវបានជូនដំណឹងអំពីសិទធិមិនរធាើសកេីកមមក្បឆំ្ងនឹងខៃួនឯង និងមាន

រមធាវីជួយ ក្បសិនរបើពួកោត់រសនើស ំ
81
។ អងគជំន ំជក្មះបានសាត បម់តិរោបេ់អនកជំនាញរេើបញ្ញា

បរច្ចករទសជាក់លាក់មួយចំ្នួន រដើមបីជួយឲ្យអងគជំន ំជក្មះបានយេ់អំពីភ័សតតុ្តង ខដេបានបង្វា ញ

រៅកនុងរពេជំន ជំក្មះកតី្ងខដ 
82
។ 

31> អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហត សាត បច់្រមៃើយសាកសី អនកជំនាញ   និងរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹកននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីម នៗ ខដេក្សបរៅនឹងសកេីកមម បស់ពួកោត់

ខដេបានរធាើរឡើងរដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់ ឬទទួេយកកំណត់រហត ទាងំរនាះខតមតងកនុងក ណខីដេប គគេ

រនាះមិនបានមក្តេ់សកេីកមម។ សកេីកមមពីរពេម នៗ បសស់ាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង      

 ដាបបរវណី ខដេក្តូវបាន្តេ់កនុងសវនាកា  ក្តូវបានទទួេយករដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ ួច្រហើយ
83
។ 

ោប់រ្តើមពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ រដើមបីជាក្បរោជន៍ននភាពឆ្ប់ ហ័ស ក្បធានអងគជំន ំជក្មះបាន

ោប់រ្តើមសួ សាកសី និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេបានចូ្េមកបង្វា ញខៃួនរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំ-

ជក្មះ រដើមបីឲ្យោត់បញ្ញជ ក់អំពីភាពក្តឹមក្តូវននច្រមៃើយ ខដេពួកោត់ធាៃ ប់បានរ ៃ្ើយឲ្យរៅ

កា ិោេ័យសហរៅក្កមរស ើបអរងកត និងមានស រស រៅកនុងកំណត់រហត ជាលាយេកេណ៍អកស  

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយទាងំរនាះ។ បនាទ ប់ពីសួ បញ្ញជ ក់ ួច្រហើយ និងរដ្ឋយកត់សមាគ េ់អំពីសិទធិ បស ់ 

ភាគីកនុងកា ពិនិតយរៅរេើភាពគួ ឲ្យរជឿទ កចិ្តតបាន នូវអាីខដេប គគេទាងំរនាះធាៃ បប់ានរ ៃ្ើយកនៃង

មក ឬ បញ្ញា ទាក់ទងនឹងច្រមៃើយទាងំរនាះ អងគជំន ំជក្មះបានអន ញ្ញា តឲ្យភាគីសួ សំណួ បខនាមដេ់

ប គគេទាងំរនាះ ប៉ា ខនតកក្មិតក្តឹមសំណួ ខដេោំបាច់្រដើមបីបញ្ញជ ក់ពីភាព ក់ព័នធរៅរេើបញ្ញា ខដេ
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  វិធាន ២៣(៤) ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ១០០។ កា រ ៃ្ើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ 

E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រៅបនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ រំ ៀបច្ំសវនាកា រៅនងៃទី ០៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E74  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ១។ 

81
 រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី សាកសីទាងំអស់បានរធាើសកេីកមមរដ្ឋយក្តូវរធាើសោច ក្បណិធាន រេើកខេងខតកនុងក ណីអាយ  ឬ 

ទំនាក់ទំនងពិរសសជាមួយជនជាប់រោទ ឬ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។  

82
  វិធាន ៣១ នន វិធានន្ទកនុង វិធាន ៨០សទួន(២)។ 

83
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២ និង ២៦។ 

01006329



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

23 

 

មិនទាន់បានរ ៀបោប់ក្គប់ក្ោន់រៅរឡើយរៅកនុងច្រមៃើយទាំងរនះ  ឬ  មិនក្តូវបានសួ កាេពីរៅ 

ចំ្រ ះម ខសហរៅក្កមរស ើបអរងកតខតប៉ា រណាណ ះ
84
។ កនុងក ណមីិនមានឱកាសសក្មាប់សួ រដញរដ្ឋេ 

រៅរេើសាកស ីអងគជំន ំជក្មះនឹងមិនពិោ ណារៅរេើសកេីកមម បស់សាកសី ខដេជាភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់ពី

អំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ជនជាប់រោទ ដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយរនាះ

រឡើយ រេើកខេងខតសកេីកមម បស់សាកសីខដេបានទទួេម ណភាព។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេ

យកសកេីកមម បស់ប គគេទាំងរនាះ រដើមបីបញ្ញជ ក់ពីអំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតិត បសជ់នជាប់រោទដូច្ខដេ

បានរោទក្បកាន់ រដ្ឋយរហត ថ្ន កា សាៃ ប់ បស់សាកសរីនាះោោំងមិនឲ្យមានឱកាសកនុងកា សួ 

រដញរដ្ឋេោន បាន ។  ឧទាហ ណ៍ សាកសី TCW-699 បានសាៃ បរ់ៅម នរពេសវនាកា ច្ប់ ខដេ

បានោោំងអងគជំន ំជក្មះមិនឲ្យសាត បស់កេីកមម បស់ោត់បាន ។ ជំនួសឲ្យកា មិនបានសាត ប់សកេីកមម

 បស់ោត់ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកច្រមៃើយរេើកម ន បស់ោត់ រដ្ឋយរធាើកា កត់សមាគ េ់ថ្ន   

អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនសរក្មច្រសច្កតីរេើកា ដ្ឋក់រទាសណាមួយ រដ្ឋយខ្អកខតរេើច្រមៃើយខបបរនះ

ទាងំក្សុងរនាះរទ ។ កា រធាើដូរច្នះ គឺរដើមបីកា   សិទធ ិបសជ់នជាប់រោទ
85
។ 

32> កនុងអំឡុងរពេននកា ជំន ំជក្មះកតីកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ ប គគេចំ្នួន ៩២ នាក់ បានចូ្េ

ខៃួនរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រដើមបី្តេ់សកេីកមមរេើអងគរហត នានាខដេបានរោទក្បកាន់។ ប គគេ
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 រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣១។ រសច្កតីជូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នធនឹងនីតិវិធីននកា ខកសក្មួេកា សួ សំណួ  និង 

ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំកា បំភៃឺទាក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា  កនុងរពេ្តេ់សកេីកមម

 បស់សាកសី (ឯកសា  E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E201/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១។ កា 

កំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា  រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំន ំជក្មះ

ខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង វិធានកា បខនាម រដើមបីរេើកកមពសក់្បសិទធភាពននសវនាកា          

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E218 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៧ (កនុងក ណីខដេ្េក្បរោជន៍

ព័ត៌មានសាធា ណៈតក្មូវ អងគជំន ំជក្មះអាច្សរងេបក្តួសៗអំពីខៃឹមសា ននច្រមៃើយទាងំរនះរៅកនុងសវនាកា )។ 

85
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២១-២២ និង ៣២-៣៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយក

កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និង រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៩-៣០។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

24 

 

ទាងំរនះ ួមមាន សាកសី ៥៨ នាក់ (កនុងចំ្រណាមសាកសីទាំងរនះ សាកសី ៥ នាក់ គឺជាសាកសីអតតច្ ិត 

ខដេក្តូវបានរកាះរៅត្តមសំរណើ បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) អនកជំនាញ ៣ នាក់ និង    

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ៣១ នាក់។ ប គគេ ៥ នាក់  បាន្តេ់សកេីកមមពីច្មាៃ យត្តម យៈក្បព័នធ

រសាតទសសន៍
86
។ អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងក្បតិោ ឹក បស់

សាកស ី និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេមិនបានចូ្េខៃួនរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ ចំ្នួន ១.១២៤ 

ជំនួសឲ្យសកេីកមមផ្ទទ េ់មាត់
87
។ 

 ២.៣.៤.២.៣  ភ័សតតុ្តងជាឯកសា  

33>   បនាទ ប់ពីរបើកឱកាសឲ្យមានសវនាកា  ពិភាការដញរដ្ឋេតទេ់ោន ជាសាធា ណៈ ួច្មក 

អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកភ័សតតុ្តងជាឯកសា ចំ្នួន ៥.៨២៤ ឯកសា  រហើយខដេឯកសា ទាងំ

រនាះ ួមមាន ឯកសា កនុងសម័យខខម ក្កហម និងឯកសា  វិភាគ កំណត់រហត ជាសរមៃង និង ូបភាព 

និងភ័សតតុ្តងខដេជាកំណត់រហត  បស់សាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី
88
។ 

                                                 
86

 ឡុង ន ិនទ, Denise AFFONÇO, Sydney SCHANBERG, Phillipe JULLIAN-GAUFRES និង រៅ ស ខ ន។ 

 វិធាន ២៦(១) អន ញ្ញា តឲ្យសាកសីរធាើសកេីកមមត្តម យៈបរច្ចកវិទារសាតទសសន៍ ឬ ទូ ទសសន៍ កនុងក ណីខដេ្តេ់    

សកេីកមមខបបរនះ “មិនបាន ំរលាភធៃន់ធៃ រៅរេើសិទធិ បស់ជនជាប់រោទ  ឬ មិនក្សបរៅនឹងសិទធិកា   ខៃួន”។  

87
 រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និង 

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និង  សហរមធាវី

នាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

88
 រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-

A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌ នានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ

 ក់ព័នធនឹងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូងននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២។ 

រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  ខដេបានដ្ឋក់រសនើរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុង

ឧបសមព័នធ A6-A11  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ឯកសា ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងរទៀតរៅកនុងឧបសមព័នធ 

A6-A11 ឯកសា  E185/1 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា 

ខដេបានរសនើស ំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ។ រសច្កតសីរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាសរ់ៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ 

និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និង        

សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ បខនាមរេើ   

ភ័សតតុ្តងខដេក្តូវបានទទួេយករៅកនុងរសច្កតីសរក្មច្ជាលាយេកេណ៍អកស ទាងំរនះ ភាគីក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យដ្ឋក ់ 

01006331
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

25 

 

 ២.៣.៥  កា វាយតនមៃជាច្ ងរក្កាយរេើភ័សតតុ្តង 

 ២.៣.៥.១  តនមៃននភ័សតតុ្តង 

34> រៅកនុងកា សរក្មច្រសច្កតី អងគជំន ំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភ័សតតុ្តង ខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះ និងបានដ្ឋក់ឲ្យពិភាការដញរដ្ឋេតទេ់ោន
89
។ អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណាទាងំ

រៅរេើរសច្កតីសននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ និងរសច្កតីជំទាស់រេើតនមៃននភ័សតតុ្តង ខដេរធាើរឡើងរៅរពេ 

ជំន ំជំក្មះកតី ជាពិរសសភ័សតតុ្តងទាងំឡាយណាមានរសច្កតីបញ្ញជ ក់ដំបូងអំពីភាព ក់ព័នធ  និងភាព

អាច្រជឿជាក់បានននភ័សតតុ្តងខដេបានរសនើស ំ
90
។ កត្តត មួយចំ្នួនគឺមានភាព ក់ព័នធរៅនឹងតនមៃនន  

ភ័សតតុ្តង ខដេកត្តត ទាងំរនាះ ួមមានេកេណៈវិនិច្ិ័យខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ៨៧ (៣)
91
 នន

                                                                                                                                            

ភ័សតតុ្តងត្តម យៈប គគេខដេបង្វា ញខៃួនផ្ទទ េ់ (រសច្កតីជូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នធនឹងនីតិវិធីននកា ខកសក្មួេកា សួ 

សំណួ  និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា   ស ំកា បំភៃឺទាក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា   កនុងរពេ

្តេ់សកេីកមម បស់សាកសី (ឯកសា  E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E201/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២     

កថ្នខណឌ  ២។ 

89
  វិធាន ៨៧(២) ននវិធានន្ទកនុង។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ភាសាខខម កនុង វិធានរនះតក្មូវឲ្យ “ភ័សតតុ្តងរនាះ

ក្តូវ ៃ្ងកាត់កា រដញរដ្ឋេ” ភាសាអង់រគៃសខច្ងថ្នភ័សតតុ្តងរនាះ “subjected to examination” ច្ំខណកឯភាសា

បាោំងខច្ងថ្នភ័សតតុ្តងរនាះ “débattues contradictoirement”។ 

90
 រសច្កតសីរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-

A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌ នានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ

 ក់ព័នធនឹងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូងពី ននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ 

កថ្នខណឌ  ២១ និង ៣០។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  ខដេបានដ្ឋក់រសនើរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូង រៅកនុងឧបសមព័នធ A6-A11  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ឯកសា ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សង

រទៀត ឯកសា  E185/1 រៅកនុងឧបសមព័នធ A6-A11 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៣ និង ១៩។ រសច្កតី

សរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  ខដេបានរសនើស ំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២០ ២៤ និង ២៦។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់

រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង         

ក្បតិោ ឹក រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ងឹ     

 ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១, ២៣, ២៦, ៣០ និង ៣២។  

91
 អងគជំន ំជក្មះពិោ ណាថ្នរតើភ័សតតុ្តងរនាះមិនជាប់ ក់ព័នធ ជាកា រសនើស ំជាន់ោន  មិនអាច្ កបានកនុងរពេសមក្សប

ណាមួយ មិនសមក្សបសក្មាប់បញ្ញជ ក់អងគរហត ខដេជារោេរៅននកា រសនើស ំពិនិតយភ័សតតុ្តង ច្ាប់មនិអន ញ្ញា ត ឬ 

មានរច្តនាពនា កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី ( វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង)។   
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

26 

 

 វិធានន្ទកនុង កាេៈរទសៈជ ំវិញកា បរងកើត ឬកត់ក្ត្តភ័សតតុ្តង រតើឯកសា ខដេក្តូវបានទទួេយក

រនាះជាឯកសា រដើម ឬ ឯកសា ងតច្មៃង េទធភាពអានបាន ភាពមិនស ីសង្វា ក់ខៃះៗរៅនឹងសំរៅ

ដនទរទៀត ភាពខាះច្រនាៃ ះ ខដេអាច្រោទក្បកាន់បានថ្នរតើភាគីមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេភ័សតតុ្តង 

និងសញ្ញា ណរ្សងៗរទៀតននភាពអាច្ទ កចិ្តតបាន  ួមទាងំដំរណើ កា ននកា  កាភ័សតតុ្តង និងក្បភព

ភ័សតតុ្តង
92
។ អងគជំន ំជក្មះក៏ពិោ ណា្ងខដ រៅរេើកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ កា ពិនិតយរេើ       

ភ័សតតុ្តង ភាពេំរអៀង ក្បភព និងប ពារហត  បស់ប គគេខដេជាមាច ស់ភ័សតតុ្តងរនាះ (ឬ មិនមាន

ចំ្ណ ច្ទាងំពី រនះ) ឬ ក្បភពរ្សងៗរទៀតននភ័សតតុ្តងទាងំរនាះ
93
។ កនុងក ណីព ំមានឱកាសរដើមបី

ពិនតិយរៅរេើក្បភពននភ័សតតុ្តង ឬ ប គគេខដេជាមាច សភ័់សតតុ្តងទាងំរនាះ ដូរច្នះ ទមៃន់ននភ័សតតុ្តង

ខបបរនះក្តូវមានតិច្តួច្
94
។ 

                                                 
92

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ 

រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និងច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌ នានាននដីកា

ដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នធនឹងសវនាកា ពី ដំណាក់កាេដំបូង ននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185 ច្ ះនងៃទី ០៩ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣០ និង ៣៤ និង រេខច្ ងទំព័  ៤៩។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់ក្កុមរមធាវី

កា   កតី  ក់ព័នធនឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរស ើបសួ  

(ឯកសា  E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, E241 និង E241/1) ឯកសា  E251 ច្ ះនងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ  ២៦, ២៨ និង ៣៦។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន 

៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៧, ២៥-២៩។  

93
 រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២៤។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ោត់ត្តំងអនកជំនាញ ឯកសា  E215 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៥។រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ 

រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌ នានានន  

ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នធនឹងសវនាកា ពីដំណាក់កាេដំបូង ននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185  ច្ ះនងៃទី 

០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៤។  

94
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៧ និង 

៥៥៧។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយក

កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី 

២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២១-២២ និង ៣២-៣៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងភាពអាច្

ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុង      
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

27 

 

35> រដើមបីដ្ឋក់រទាសជនជាប់រោទបាន ោេ់រសច្កតីសននិដ្ឋា នខដេអាច្ទាញរច្ញពីភ័សតតុ្តង 

ក្តូវខតស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹងពិ  ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ
95
។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ភ័សតតុ្តងមួយ 

ចំ្នួនខដេក្តូវបានទទួេយកសក្មាប់រោេបំណងជាក់លាក់ណាមួយ ដូច្ជាភ័សតតុ្តងខដេជា

ច្រមៃើយខដេបានមកពីកា រធាើទា  ណឌ កមមរនាះ អងគជំន ំជក្មះអាច្ពឹងខ្អករេើភ័សតតុ្តងខបបរនះខត

សក្មាបរ់ោេបំណងខដេមានខដនកំណត់ប៉ា រណាណ ះ និងមិនោត់ទ កវាជាសច្ចភាពននច្រមៃើយរនាះ

រឡើយ
96
។  

36> អងគជំន ំជក្មះបានបង្វគ ប់ឲ្យភាគី ក្តូវរធាើោ៉ា ងណាក្តូវធានាថ្ន ោេ់ភ័សតតុ្តងទាងំអស់ខដេ

បានទទួេយក ួច្រហើយរនាះ គឺក្តូវមានជាបីភាសា្ៃូវកា  បស់ អ.វ.ត.ក រៅក្តឹមរពេខដេភាគី

ដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ។ ក ណីរេើកខេងគឺអន វតតចំ្រ ះខតភ័សតតុ្តងណា 

ខដេបានបង្វា ញជាក់ច្ាស់ថ្ន ឯកសា ទាំងរនាះព ំតក្មូវឲ្យមានកា បកខក្ប។    ប៉ា ខនត រៅរពេខដេ 

ភាគីដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខៃួនរៅនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ 

រនាះ ឯកសា មួយចំ្នួនខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រៅខតមានមួយ ឬពី ភាសា្ៃូវកា 

 បស ់អ.វ.ត.ក ដខដេ ។ រដើមបី្េក្បរោជន៍ននយ តតិធម៌ អងគជំន ំជក្មះរៅខតពិោ ណារេើភ័សតតុ្តង 

ទាងំរនះរៅកនុងសាេក្កម បស់ខៃួន ។ ប៉ា ខនត  អងគជំន ំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភ័សតតុ្តងទាំងរនះ រៅរពេ 

ខដេភ័សតតុ្តងទាំងរនះមានេកេណៈស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹងក្បភពរ្សងៗរទៀត ខដេអងគជំន ំជក្មះ

អាច្រជឿទ កចិ្តតបាន ខតប៉ា រណាណ ះ
97
។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះពិោ ណា្ងខដ ថ្ន រតើ     

                                                                                                                                            

សំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និង  សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  

E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១៩, ២៣, ២៩-៣០។ 

95
 រសច្កតីសរក្មច្រេើភាពអាច្អន វតតបាននូវសហឧក្កិដា ួម ឯកសា  E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១    

កថ្នខណឌ  ១៦។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកត ីMugenzi និង Mugiraneza កថ្នខណឌ  ៨៨។ សាេដីកា     

កនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៤៥៨។ 

96
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៧៨-៨០។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹង

សំរណើស ំរេខ E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រក្កាយកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា  នងៃទី 

០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E74 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ០៣។ សំណ ំរ ឿង 

០០១ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់ភាគីនានា ស ំដ្ឋក់សមាភ  ៈមួយច្ំនួនរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ អន រលាមត្តម

 វិធាន ៨៧(២) នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា  E176 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៨។  

97
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ខដេបានរសនើស ំបរងកើតនីតិវិធី ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកឯកសា 

ខដេមិនបានបកខក្បក្គប់ភាសាទាំងអស់ បស់ អ.វ.ត.ក (ឯកសា  E223/2/6) និងច្រមៃើយតប បស់សហរមធាវីនាំ
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

28 

 

ជនជាប់រោទបានបង្វា ញពីកា យេ់ដឹងរេើភ័សតតុ្តងទាំងរនះខដ  ឬអត់ ឬមួយថ្ន រតើជនជាប់រោទ

បានពឹងខ្អករេើភ័សតតុ្តងទាំងរនះរៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ោត់ ខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខ  

អងគជំន ំជក្មះខដ  ឬរទ
98
 ។        

                                                                                                                                            

ម ខរៅនឹងរសច្កតីខណនា ំបស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសតីពីកា ដ្ឋក់ច្រមៃើយ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងឯកសា 

រ្សងៗ (ឯកសា  E223/2/7 នងិ E223/2/7/1) (អ.វ.ត.ក) ឯកសា  E223/2/6/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ទំព័  ២ (អងគជំន ំជក្មះបានពនា កាេប ិរច្ទិកំណត់សក្មាប់ដ្ឋក់ភស័តតុ្តងជាបីភាសាខដេ្ តរៅនងៃទី ០៤ 

ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៣  ហូតដេ់នងៃដ្ឋក់សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំន ំ-

ជក្មះក៏បានសរក្មច្្ងខដ ថ្ន បញ្ជ ីអនករទាសរៅ ស-២១ សាិតរៅកនុងច្ំរណាមក្បរភទភ័សតតុ្តងខដេព តំក្មូវឲ្យបកខក្ប 

ជាបីភាសារឡើយ។ វាជាក្បរភទភស័តតុ្តង ូបងត ដាក្កាម គំនូ  និងខ្នទី)។ 

98
 សូមរមើេ ឧទា. រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនត-

បនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  v-vi, ERN (ភាសាខខម ) 00103805-00103806 (រខៀវ សំ្ន បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ជា

រ ឿយៗ ោត់រោងរេើរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន សកមមភាព បស់ Nixon និង Kissinger និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញ

ក្បរទសកមពជុា (ឯកសា  E3/88) និពនធរដ្ឋយ William SHAWCROSS រហើយ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើង្ងខដ 

ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីរហត កា ណ៍ “ោ៉ា ងរក្ច្ើនសនធឹករនះ” រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៧០ និងឆ្ន ំ ១៩៨០ ពរីសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ David CHANDLER, Ben KIERNAN និង Michael VICKERY) ទំព័  ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00103814 (រោងរេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីឯកសា  E3/88) ទំព័  ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00103815 (រោង

រេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន ក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៨២ (ឯកសា  

E3/1757) និពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY) ទំព័  ២២-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103819-00103820 (រោង

រេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន បងធំទី១ ជីវក្បវតតិនរោបាយ បស់ ប៉ា េ ពត (ឯកសា  

E3/2816) និពនធរដ្ឋយ David CHANDLER) ទំព័  ៨៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103849 (ដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅ

មានច្ំណងរជើងថ្ន សក្តូវបងបអូនឯង (ឯកសា  E3/2376) និពនធរដ្ឋយ Nayan CHANDA)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/3855 

ទំព័  ៥៤-៥៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00498275-7 (រោងរេើ និងដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន   

ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បនិតអាក្កក់មួយ (ឯកសា  E3/9) និពនធរដ្ឋយ Philip SHORT និងរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន 

 បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ (ឯកសា  E3/1593) និពនធរដ្ឋយ Ben 

KIERNAN)។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ រេខរជើងទំព័  ៥៨១ (រោងរេើរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ William SHAWCROSS មានច្ំណងរជើង

ថ្ន សកមមភាព បស់ Nixon និង Kissinger និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ឆ្ន ំ ១៩៧៩)។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

29 

 

 ២.៣.៥.២  កា ក្បកបរ ម្ ះ នងិ ទកីខនៃង 

37> រ ម្ ះ និងទីកខនៃងជាក់លាក់មួយចំ្នួនរៅកនុងសណំ ំរ ឿងអាច្ក្បកបខ សោន  រដ្ឋយសា 

កត្តត ជារក្ច្ើន ជាអាទិ៍ ក្បភពរដើមននភ័សតតុ្តង កា បរញ្ចញសរមៃងកនុងកា អានរ ម្ ះ ឬ កា បកខក្ប

ផ្ទទ េ់មាត់។ អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន រ ម្ ះ និងទីកខនៃងខដេមានសរំនៀងក្សរដៀងោន  ប៉ា ខនតមិន

ក្បកបដូច្ោន  អាច្ជារ ម្ ះ បស់ប គគេ ឬទីកខនៃងខតមួយ។ មិនខតប៉ា រណាណ ះ រដ្ឋយសា ខតក្បជាជន

កមពជុាមានទមាៃ ប់មានរ ម្ ះរក្ច្ើនរ្សងៗោន  និងមានរ ម្ ះរៅរក្ៅ និងរ ម្ ះបដិវតតន៍កនុង     

បកសក មមយុនីសតកមពជុា អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ប គគេមួយចំ្នួនមានរ ម្ ះពី  បីខ សៗោន
99
។ 

 ២.៣.៥.៣  ភាពមនិស សីង្វា កោ់ន ននកា បកខក្បផ្ទទ េម់ាត ់កា បកខក្បឯកសា  នងិ

ក្បតោិ កឹ  

38> រទាះបជីា អ.វ.ត.ក មានកា ធានានិងក្តួតពិនិតយរក្ច្ើនកក្មិតោ៉ា ងណាកតី ក៏កំហ ស្គងខ្នក

បកខក្បផ្ទទ េ់មាត់ បកខក្បឯកសា  និងក្បតិោ ឹក អាច្រកើតមានរឡើង្ងខដ ។ អងគភាពបកខក្ប

ភាសា  រៅក្កម និងអងគជំន ំជក្មះបានោត់ វិធានកា ជាហូ ខហ រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា  

នីតិវិធី កនុងបំណងជួយកាត់បនាយកំហ ស្គង និងជួយខកកំហ សខដេ ករឃើញ
100
។ កនុងរពេរស ើបសួ  

និងជំន ំជក្មះកតី រមធាវីកា   កតីមានេទធភាពអាច្រក្បើក្បាស់រសវាបកខក្ប បស់អនកបកខក្បផ្ទទ េ់

មាត់ និងអនកបកខក្បឯកសា ។ ជាងរនះរៅរទៀត ភាគីទាងំអស់ស ទធខតមានសមតាភាពរក្បើក្បាស់

ភាសា្ៃូវកា ទាងំបី បស់ អ.វ.ត.ក
101

 រហត ដូច្រនះ រទើបពួករគមានសមតាភាពក្គប់ក្ោនក់នុងកា 

 ករឃើញកំហ ស្គងកនុងកា បកខក្បភាសា និងក្បតិោ ឹក និងបានរសនើស ឲំ្យខកកំហ សទាងំរនាះ
102
។ 

                                                 
99
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៨។ 

100
 អន សស ណៈពកី្បធានខ្នកក្គប់ក្គងត លាកា  រ្ាើជូនក្បធានអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E195/2 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២-៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា   កតីអំពកីំហ ស

កនុងកា បកខក្បឯកសា  (អ.ប.ជ) រេខ ២ ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ១០។  

101
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេជូនដំណឹងជាបី

ភាសា្ៃូវកា  (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E163/5/1/15 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤។ 

102
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យពិនិតយរឡើង វិញនូវកា បកខក្បឯកសា 

 ក់ព័នធ “៨៧០” ខដេបានដ្ឋក់កនុងសំណ ំរ ឿង (E296) ឯកសា  E296/1 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។   

សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្សតីពសីិទធិ និងកាតពាកិច្ច បស់ភាគី

ទាក់ទងនឹងកា បកខក្ប (អ.ប.ជ) ឯកសា  A190/I/20  ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ កថ្នខណឌ  ៤៦-៤៩។ សំរណើ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

30 

 

កនុងក ណីខដេមានភាព ក់ព័នធ អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណារេើកំហ ស្គងទាងំរនះ រៅរពេខៃួន

វាយតនមៃរៅរេើតនមៃននភ័សតតុ្តង។ 

 ២.៣.៥.៤  ពត័ម៌ានខដេក្តវូបានរធាើច្ណំាតថ់្នន ក ់

39> គិតក្តឹមរពេបញ្ចប់ននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា 

ចំ្នួន ៥.១០២ ឯកសា  និងសមាភ  ៈមួយចំ្នួនរទៀតខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ  រដ្ឋយ

អន រលាមត្តម វិធាន ៨៧(៣) នន វិធានន្ទកនុងរនាះ គឺរៅខតជាឯកសា  “សមាៃ ត់” ដខដេ។ ភាគ

រក្ច្ើនរេើសេប់ននសមាភ  ៈទាងំរនាះរៅខត កាចំ្ណាត់ថ្នន ក់ដខដេ ជាចំ្ណាត់ថ្នន ក់ខដេក្តូវបាន

ោត់ថ្នន ក់រដ្ឋយសា័យក្បវតតិកាេកនុងអំឡុងរពេននកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា  ។  កា រធាើចំ្ណាត់

ថ្នន ក់រឡើងវិញនូវឯកសា ខដេបានក្បមូេ និងបានរធាើរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវ

ត លាកា  ខេងជាហានិភ័យននកា  ំរលាភរៅរេើសិទធ ិបស់ភាគី ឬស ច្ ិតភាពននកា រស ើបអរងកត

រទៀតរហើយ
103
។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី យ តតិកមមជាក់លាក់មួយចំ្នួនននកា មិនបង្វា ញឯកសា ជា    

សាធា ណៈ គឺរៅខតមានស ពេភាពដខដេ
104
។ ដូរច្នះ រដើមបី្ នដេ់កា រច្ញសាេក្កម និង

កា ពឹងខ្អក និង/ឬ កា រោងរៅរេើព័ត៌មានខដេក្តូវបានោត់ចំ្ណាត់ថ្នន ក់ជាសាធា ណៈរនាះ  

អងគជំន ំជក្មះក្តូវពិោ ណាថ្ន រតើមានយ តតិកមមណាមួយចំ្រ ះកា  កាឯកសា ខដេបានរធាើរឡើងរៅ 

កនុងអំឡុងរពេននកា រស ើបសួ រៅខតជាឯកសា សមាៃ ត់ មានខដ ឬរទ
105
។ ត្តមគំនិត្តួច្រ្តើម បស់

                                                                                                                                            

E195  បស់រមធាវីកា   ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន និងនីតិវិធីរៅនងៃម ខ ខដេនឹងអន វតតច្ំរ ះកា ខកតក្មូវក្បតិោ ឹក 

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E195/1 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ អន សស ណៈពកី្បធានខ្នកក្គប់ក្គងត លាកា   

រ្ាើជូនក្បធានអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  ឯកសា  E195/2  ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៤។ កា     

ពិនិតយរឡើង វិញរេើកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (ITU) រេខ ៣ នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១១ ទំព័  ០៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា   កតីអំពកីំហ សកនុងកា បកខក្បឯកសា      

(អ.ប.ជ) រេខ ២ នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ១១។  

103
 សំណ ំរ ឿង ០០១ សាេដីកាសតីពីរោេកាណ៍ខណនាសំក្មាប់កា ោត់ច្ំណាត់ថ្នន កឯ់កសា កនុងសំណ ំរ ឿងរឡើង វិញ 

(អ.ជ.ត.ក) នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៦។  

104
 កា ោត់ច្ំណាត់ថ្នន ក់ និង ោត់ខច្ងព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង រសច្កតីខណនាអំន វតត អ.វ.ត.ក/០០៤/២០០៩/

Rev.1 នងៃទី ៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ មាក្ត្ត ៥-៧។ 

105
  ក់ព័នធបញ្ញា រនះ អងគជំន ំជក្មះច្ងោនំូវកាតពាកិច្ច បស់ខៃួន កនុងកា រច្ញសាេក្កម បស់ខៃួនជាសាធា ណៈ  ួមទាងំ

ខ្នកសរក្មច្រសច្កតសីំខ្ន់ៗ និង ភ័សតតុ្តង និង សមាអ ងរហត ត្តម្ៃូវច្ាប់ ( វិធាន ១០២(១) និង វិធាន ៧៩(៦)(ឃ) នន

 វិធានន្ទកនុង, អន សញ្ញា   ICCPR មាក្ត្ត ១៤(១)។ មតិទូរៅរេខ ៣២៖ សិទធិទទួេបានភាពរសមើោន រៅច្ំរ ះម ខ
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

31 

 

ខៃួន អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្ថ្ន កា សមាៃ ត់គឺខេងមានភាពោបំាច់្រទៀតរហើយ សក្មាប់ឯកសា 

ខដេបានបង្វា ញជាសាធា ណៈរៅកនុងសាេក្កមរនះ
106
។  

២.៤  សិទធទិទេួបានកា ជនំ ជំក្មះកតរីដ្ឋយយ តតធិម ៌

 ២.៤.១  រសច្កតរី្តើម 

40> រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធកីនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន   

បានរោទក្បកាន់ថ្ន សិទធពួិកោត់កនុងកា ទទួេបានកា រស ើបសួ រដ្ឋយឥតេរមអៀង និងកា ជំន ំជក្មះ

កតីរដ្ឋយយ តតិធម ៌ ក្តូវបាន ងកា  ំរលាភបំ ន។ អងគជំន ំជក្មះបានពិនិតយរេើកា រោទក្បកាន់ទាងំ

រនះ រៅត្តមក ណីជាក់ខសតងនីមួយៗ និង្តេ់ជាដំរណាះក្សាយ កនុងក ណីខដេក្បរោជន៍

យ តតិធម៌តក្មូវដូរច្នះ។ របើរទាះបីជាដំបូងរឡើយ ជនជាប់រោទទាងំពី បានបង្វា ញពីរច្តនា បសខ់ៃួនកនុង 

កា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ  បស់ភាគី និងសំណួ  បស់អងគជំន ំជក្មះក៏រដ្ឋយ ក៏រៅច្ ងបញ្ចប់នន  

សវនាកា រេើភ័សតតុ្តង ពួកោត់បានក្បខកកមិនក្ពមរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ  រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន 

កា មិនរ ៃ្ើយតបរនះគឺរដ្ឋយសា ខតអងគជំន ំជក្មះបាន ំរលាភរៅរេើសិទធិ បស់ពួកោត់ កនុងកា ទទួេ 

បានកា ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយយ តតិធម៌ ត្តំងពីរដើម ហូតដេ់ច្បកិ់ច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី
107
។ ជនជាប់រោទ 

បានបនតរេើករឡើងអំពីបញ្ញា ទាងំរនះរៅកនុងសា ណាបិទបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ និងរសច្កតី-

សននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខៃូន  រហើយបានរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះបដិរសធោេ់ 

                                                                                                                                            

ត លាកា និងសាលាជក្មះកតី និងសិទធិទទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយយ តតិធម៌, គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សស CCPR/C/

GC/32 នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ កថ្នខណឌ  ២៩)។ 

106
 កនៃងមក រៅរពេអងគជំន ំជក្មះបានោត់ច្ំណាត់ថ្នន ក់រឡើងវិញ រេើខ្នកជាក់លាកមួយច្ំនួនននឯកសា រៅកនុង 

សាេក្កមរនះ អងគជំន ំជក្មះបញ្ញជ ក់ថ្នកា បង្វា ញខ្នករនះមិនប៉ាះ េដេ់កា ោត់ច្ំណាត់ថ្នន ក់រឡើងវិញ  ក់ព័នធនឹង

ខ្នកខដេមិនក្តូវបង្វា ញ និង ព័ត៌មានកនុងឯកសា  ឬ សមាភ  ៈដនទរទៀតទាងំមូេរនាះរឡើយ។  

107
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣០, ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ ទំព័  ៥៣-៥៤។ កា ដករសច្កតជីូនដំណឹងពបីំណងអន រលាមត្តម វិធាន ៩០ ឯកសា  E287/2 ច្ ះនងៃទី ៣០ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣-៤ និង ១៨។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

32 

 

បទរោទទាងំអស់ ឬខ្នកខៃះ ផ្ទអ កកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធ ី និង/ឬ ពិោ ណារេើកា រោទក្បកាន់អំពី

កា  ំរលាភបំ នរេើសិទធ ិបសពួ់កោត់ រៅកនុងកា វាយតនមៃជាច្ ងរក្កាយរេើភ័សតតុ្តង
108
។ 

41> អងគជំន ំជក្មះនឹងសរក្មច្រេើសំរណើទាំងរនះរៅកនុងខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ រហើយរសច្កតី

សរក្មច្រនះគឺរធាើរឡើងរដើមបីបំរពញបខនាមរៅរេើោេ់រសច្កតីសរក្មច្ ខដេបានរច្ញ រៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ជំន ំជក្មះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏នឹងពិនិតយរមើេ្ងខដ ថ្ន រតើកំហ ស្គងខ្នកនីតិវិធី          

(ក្បសិនរបើមានរនាះ) មាន្េប៉ាះ េ់ជា ួមអាីខៃះរៅរេើកា ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយយ តតិធម៌រនាះ
109
។ 

                                                 
108

 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 កថ្នខណឌ  ១៦-១១៥។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៣  (រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី      

នួន ជា) ទំព័  ២, ៤-៦, ១៦-២០, ២១-៣២, ៣៧-៣៨, ៤០-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣    

(នួន ជា) ទំព័ ២-៣, ២២-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នរ ៃ្ើយតប បស់ក្កុម

រមធាវី នួន ជា) ទំព័  ២៦-២៩, ៣១-៣៤។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]      

ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤-៨, ៩៤-១០១, ១០៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន)  ទំព័  ២-១៧, 

១៨-២០, ២៣-២៩, ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នរ ៃ្ើយតប បស់រមធាវី

កា   កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៧-៥០។ កា រោទក្បកាន់ ក់ព័នធនងឹភាពយ តតិធម៌ននកិច្ចដំរណើ កា នតីិវិធី បរងកើតបាន

ជាមូេដ្ឋា នសក្មាប់បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន (សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតី

រលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី ឯកសា  E275/2/1/1, នងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣)។  

អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេពិោ ណារឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនបានបង្វា ញឲ្យរឃើញ នូវភាពោំបាច្់ឲ្យមាន

អនតោគមនខ៍្នកបណត ឹងសាទ កេរនាះរឡើយ រពេខៃួនដ្ឋក់បណត ឹងសាទ កេរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្កុមរមធាវី

កា   កតីរៅខតអាច្រេើកបញ្ញា រនាះរឡើងបាន រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឬអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពេូ 

 ក់ព័នធនឹងបណត ឹងសាទ កេរច្ញពីសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រហើយអងគជំន ំជក្មះបានក្បកាសថ្ន       

បណត ឹងសាទ កេរនាះមិនអាច្ទទួេយកបាន (រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើ បស់រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ស ំបញ្ឈប់កិច្ច

ដំរណើ កា នីតិវិធី ឯកសា  E275/2/1/4 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៧-៨។ 

109
 សូមបីខតោម នកំហ សណាមួយ នាឲំ្យប៉ាះ េ់ដេ់ជនជាប់រោទោ៉ា ងណាកតី ក៏អងគជំន ំជក្មះរៅខតក្តូវវាយតនមៃរេើ

្េប៉ាះ េ់ទូរៅននកំហ សខដេមិនបងករក្ោះថ្នន ក់ រដើមបីកំណត់ថ្នរតើជនជាប់រោទបានទទួេកា ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយ

យ តតិធម៌ឬោ៉ា ងណា (Ntagerura និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ  ១១៤)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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 ២.៤.២   វកិា ៈកនងុកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា ខដេ ងកា រោទក្បកាន ់

42> រដ្ឋយបញ្ញជ ក់សាជាងមីពីទឡហីក ណ៍ដខដេៗ និងសា ណាមួយចំ្នួនខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុង 

អំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ កនៃងមករនាះ ជនជាប់រោទបាន  

រេើករឡើងរៅកនុងកា រធាើរសច្កីតសនិនដ្ឋា នបិទកិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេថ្ន កា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា  

គឺមានភាពទន់រខាយោ៉ា ងខ្ៃ ងំ រដ្ឋយសា ខត វិកា ៈខ្នកនីតិវិធី និងកា ជាប ់ក់ព័នធនឹងកា    

រក្ជៀតខក្ជកខ្ងនរោបាយ ខដេបញ្ញា រនះរហើយរធាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះមិនអាច្ពឹងខ្អករេើកា   

រស ើបសួ  ខដេរជៀសមិន្ តពីកា  ំរលាភរេើសទិធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានកា       

ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយយ តតិធម៌រនាះរឡើយ
110
។   អងគជំន ំជក្មះធាៃ ប់បានសរក្មច្ថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេ

ម នអងគរសច្កតី ជនជាប់រោទបានរក្បើក្បាស់ោ៉ា ងទូេំទូលាយនូវកា ធានាខ្នកនីតិវិធី ខដេមានកនុង

ក្កបខ័ណឌ ច្ាប់នន អ.វ.ត.ក រដើមបីរដ្ឋះក្សាយ វិកា ៈរៅកនុងកា រស ើបសួ រៅចំ្រ ះម ខសហរៅក្កម 

រស ើបអរងកត ឬរៅកនុងបណត ងឹឧទធ ណរ៍ៅចំ្រ ះម ខអងគប រ ជំន ំជក្មះ។ ជនជាប់រោទមិនបានរធាើឲ្យ

អងគជំន ំជក្មះរជឿថ្ន  វិកា ៈខ្នកនីតិវិធីដូច្បានរោទក្បកាន ់ ឬកា រោទក្បកាន់អំពីកា រក្ជៀតខក្ជក

 បស់ ដ្ឋា ភិបាេមាន្េប៉ាះ េ់ជាក់ខសតងរៅរេើសំណ រំ ឿង ០០២/០១ រឡើយ
111
។  បណត ឹង    

                                                 
110

 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3       

កថ្នខណឌ  ១៦-២៦ (រោទក្បកាន់រេើភាពមិនយ តតិធម៌ ខដេរកើតរច្ញពកីា រោទក្បកាន់ជាេកេណៈរោះៗ និង កា 

រោទក្បកាន់ខដេថ្ន អ.វ.ត.ក អន វតត“ទក្មង់មិនសម មយននយ តតិធម៌សក្មាប់ខត“អនកឈ្ន ះ”) កថ្នខណឌ  ២៧-៣៧ 

(បញ្ញា ខដេរកើតមានជាក្បព័នធរៅកនុងកា បំរពញកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា ) កថ្នខណឌ  ៤៥-៤៦ (សហរៅក្កម

រស ើបអរងកតមិនបានរកាះរៅសាកសីសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន) កថ្នខណឌ  ៥១ (សហរៅក្កមរស ើបអរងកតមិនបានពិនិតយពិច្័យ

រេើប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដាកមម) កថ្នខណឌ  ៧១ (សហរៅក្កមរស ើបអរងកតមិនបានពិនិតយពិច្យ័រេើដំរណើ កា 

 កាភ័សតតុ្តង និងក្បភពរដើមននភ័សតតុ្តង) កថ្នខណឌ  ៧៣-៧៧ ( របៀបរស ើបសួ កនុងអំឡុងរពេននកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវ

ត លាកា មានបញ្ញា ) កថ្នខណឌ  ៨០-៨១ (សហរៅក្កមរស ើបអរងកតេរមអៀង និង ងកា រក្ជៀតខក្ជកព ីដ្ឋា ភិបាេ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី     

នួន ជា) ទំព័  ៦-៨, ២៨-៣៧, ៤៥-៤៧, ៤៩-៥១, ៥៥-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣  (រសច្កតី

សននិដ្ឋា នរ ៃ្ើយតប បស់រមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣១ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៣  (រសច្កតី 

សននិដ្ឋា នរ ៃ្ើយតប បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៣-៦៤។ 

111
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតសីរក្មច្រេើញតតិ បស់ រអៀង សា ី ស ំឲ្យមានសវនាកា រដញរដ្ឋេរៅរេើកា 

បំរពញកិច្ចរស ើបសួ  ឯកសា  E71/1 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ (អងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធញតតិ បស់ក្កុម

រមធាវីកា   កតី រដ្ឋយបាន ករឃើញថ្ន ព ំមានបញ្ញា ជាក់លាក់ ឬ ព ំមានរេើករឡើងអំពីកំហ សនីតិវិធីណាមួយដូច្ខដេ

បានរោទក្បកាន់ និង ព ំមានរឃើញរសនើស ំដំរណាះក្សាយជាក់លាកណ់ាមួយរនាះរឡើយ។ អងគជំន ំជក្មះរោងរៅ វិធាន 

01006340
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34 

 

សាទ កេក្បឆំ្ងនឹង រសច្កតីសរក្មច្ទាងំអស់រនះ ក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបដិរសធ
112
។  

ជនជាប់រោទមិនបានរេើកអងគរហត  ឬកាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តងំពីរពេរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ទាងំ

រនះ រហត ដូច្រនះ សំរណើត្តមកា ជាក់ខសតង  បសោ់ត់ ខដេបានរសនើស ំឲ្យរធាើកា ពិោ ណារឡើង

 វិញរេើរសច្កតីសរក្មច្ម នៗទាងំអស់រនាះ ស ទធខតមិនអាច្ទទួេយកបាន។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី កនុង

ក ណី វិកា ៈកនុងកា រស ើបសួ ខដេ ងកា រោទក្បកាន់ទាងំរនាះ មានភាពជាក់លាក់ក្គប់ក្ោន់ និង

                                                                                                                                            

៧៦(៧) នន វិធានន្ទកនុង ខដេខច្ងថ្ន“រេើកខេងខតជាកមមវតានុនបណត ឹងឧទធ ណ៍ ដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវខកតក្មូវ

កំហ សននកា មិនរោ ព វិធានបញ្ាតតិកនុងកា រស ើបសួ ។ ោម នបញ្ញា ណាមួយខដេ ក់ព័នធនឹងកំហ សនីតិវិធីខបបរនះ អាច្

ក្តូវបានរេើករឡើងរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឬ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ")។ រសច្កតីសរក្មច្រេើ

សំរណើ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរស ើបសួ  (ឯកសា  E51/3, E82, E88 និង E92) 

ឯកសា  E116 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើ បស់ នួន ជា ស ំបរំពញកិច្ចរស ើបសួ  

រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង  ក់ព័នធនឹងភាពព ំក្តឹមក្តូវរៅកនុងកំណត់រហត ជាលាយេកេណ៍អកស  

និងជាសរមៃងននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី បស់ ក.ស.ច្.ស ឯកសា  E142/3 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ភាព

មិនក្សបោន  វាងកណំតរ់ហត សរមៃង និង លាយេកេណ៍អកស គឺជាបញ្ញា មួយខដេ ក់ព័នធនឹងកា វាយតនមៃច្ ងរក្កាយ

រេើភ័សតតុ្តង)។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី  ក់ព័នធនឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា 

រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរស ើបសួ  (E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, 

E241 និង E241/1) ឯកសា  E251 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំឲ្យោត់កា ជា

បនាទ ន់ ត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា  E176/2 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើ

សំរណើស ំឲ្យមាន វិធានកា ជាបនាទ ន់ រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា  E189/3 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះ ក់ព័នធនឹងកា រក្ជៀតខក្ជកខ្ង

នរោបាយ មានេកេណៈ "រខាយជាក្បព័នធ និងរគច្យក ួច្ខៃួន" (រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨៩)។ រេើសពកីា អះអាង

ខបបទូរៅរនះ ោត់មិនបានបញ្ញជ ក់ឲ្យច្ាស់អំពរីសច្កតសីរក្មច្ខដេោត់រជឿថ្នមានភាពខាះច្រនាៃ ះទាងំរនាះ ឬមិនបាន

 កភ័សតតុ្តងមកោកំ្ទទឡហីក ណ៍រនះ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្វាយតនមៃរេើរសច្កតីសននិដ្ឋា នរនះបាន និងបដិរសធ

រសច្កតសីននិដ្ឋា នរនះភាៃ មៗ។  

112
 រសច្កតសីរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់ នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

 ក់ព័នធនឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរស ើបសួ  (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E116/1/7 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ។   

រសច្កតសីរក្មច្រេើ “បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់ នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  

សតីពសីំរណើស ំឲ្យមានច្ំណាត់កា ជាបនាទ ន់ត្តម វិធាន ៣៥” (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E189/3/1/8 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់ នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូង រេើសំរណើស ំឲ្យោត់កា ជាបនាទ ន់ ត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E176/2/1/4  
ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

35 

 

 ក់ព័នធច្ាស់លាស់រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណារេើបញ្ញា ទាងំរនះរៅ

កនុងកា វាយតនមៃរេើភ័សតតុ្តងជាច្ ងរក្កាយ បស់ខៃួន
113
។ 

 ២.៤.៣  ភាពមនិេរមអៀង បស់អងគជនំ ជំក្មះសាលាដបំងូ 

43> នួន ជា ជំទាស់រៅនឹងភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង និងវិធានកា មួយ

ចំ្នួន បស់អងគជំន ំជក្មះកនុងកា ទប់ទេ់នឹងសមាព ធមិនក្តឹមក្តូវ និងកា រក្ជៀតខក្ជកដូច្ខដេបាន

រោទក្បកាន់រនាះ
114
។  កា ជំទាស់ទាំងរនះមានេកេណៈក្ចំ្ខដេរៅនឹងសា ណាខដេបានដ្ឋក់

កនៃងមកកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រហើយកា ជំទាស់រនះមិនមានេកេណៈជាសា ធាត  រហត ដូរច្នះ

រហើយ គឺក្តូវបានសរក្មច្បដិរសធ
115
។  រៅខខក មភៈ និង សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ជនជាប់រោទបានក្បាប ់  

អងគជំន ំជក្មះឲ្យបានដឹងអំពីកា ខងៃងជាសាធា ណៈ បស់ម្នតីជាន់ខពស់ បស់ ដ្ឋា ភិបាេ  ក់ព័នធនឹង

ពិ  ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ និងសិទធិ បស់រមធាវីកា   កតី
116
។ ទាងំអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ 

និងអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានរច្ញរសច្កតី ំេឹកដេ់កា ខងៃងកា ណ៍មិនសម មយ បស់ម្នតីជាន់

ខពស់ បស់ ដ្ឋា ភិបាេ និងបានអះអាងបញ្ញជ ក់អំពីភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

រហើយបានគូសបញ្ញជ ក់អំពីក ណីកិច្ច និងេទធភាព បស់អងគជំន ំជក្មះកនុងកា មិនរធាើកា ពិោ ណារៅ

                                                 
113

 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំឲ្យបំរពញកិច្ចរស ើបសួ  រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង  ក់ព័នធនឹង

ភាពព ំក្តឹមក្តូវរៅកនុងកំណត់រហត  ជាលាយេកេណ៍អកស  និង ជាសរមៃងននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី បស់ ក.ស.ច្.ស 

ឯកសា  E142/3 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៦-១៥។  

114
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៣-២៦, ៥៨, ៨០-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា ន

បញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់    នួន ជា) ទំព័  ៥-៧, ២២-២៤, ៣៦-៣៩។ 

115
 រសច្កតសីរក្មច្រេើបណត ឹង បស់រលាក រអៀង សា ី ខដេបតឹងដិតច្ិតតច្ំរ ះរលាករៅក្កម និេ ណ ន និង សំរណើ

 ក់ព័នធរ្សងៗ ឯកសា  E5/3 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើបណត ឹង បស់ រអៀង ធី ិទធ     

នួន ជា និង រអៀង សា ី ខដេបតឹងដិតច្ិតតច្ំរ ះរលាករៅក្កម និេ ណ ន រៅក្កម Silvia CARTWRIGHT រៅក្កម 

ោ៉ា  ស ខន រៅក្កម Jean-Marc LAVERGNE និងរៅក្កម ធូ មណី ឯកសា  E55/4 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១១។  

116
 សំរណើស ំឲ្យមានច្ំណាត់កា បនាទ ន់ក្បឆំ្ងនឹង ហ  ន ខសន អន រលាមត្តម វិធាន ៣៥ ឯកសា  E176 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៧-២៣។ សំរណើស ំត្តម វិធាន ៣៥ ស ំឲ្យមានច្ំណាត់កា ជាបនាទ ន់ក្បឆំ្ងនឹង ដាម្នតី

កា ប រទស រហា ណំាហ ង ឯកសា  E219 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១២-២២។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

36 

 

រេើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាងំរនះ រៅរពេខៃួនពិោ ណាអំពីពិ  ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ
117
។ នួន ជា 

មិនបានរេើកអងគរហត  ឬ កាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តងំពីរពេរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ទាងំរនះរនាះរទ 

រហត ដូច្រនះ សំរណើត្តមកា ជាក់ខសតង  បស់ោត់ ខដេបានរសនើស ឲំ្យរធាើកា ពិោ ណារឡើងវិញរេើ

រសច្កតីសរក្មច្ម នៗទាងំអស់រនាះ ស ទធខតមិនអាច្ទទេួយកបាន។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំ-

ជក្មះបានបញ្ញជ ក់ជាងមីមតងរទៀតអំពីភាពមិនេរមអៀង បស់ខៃួន រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនរធាើ

កា ពិោ ណារេើព័ត៌មាន ខដេមិន ក់ព័នធ និងខដេមិនបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រដ្ឋយ

អន រលាមត្តម វិធាន ៨៧ នន វិធានន្ទកនុង រនាះរឡើយ។ 

 ២.៤.៤  រពេរវលា នងិមរធាបាយខដេមានសក្មាបរ់ក្តៀមរ ៀបច្កំា កា   កត ី

44>  ជនជាប់រោទរេើករឡើងនូវបញ្ញា ជារក្ច្ើន ក់ព័នធនឹងរពេរវលា និងមរធាបាយខដេមាន

សក្មាបរ់ក្តៀមរ ៀបចំ្កា កា   កតី  ួមទាំងកា យឺតោ៉ា វកនុងកា បកខក្បឯកសា រៅជាភាសា្ៃូវកា 

 បស់ពួករគ សមភាពននកមាៃ ំង វាងសហក្ពះោជអាជាា  និងក្កុមរមធាវីកា   កតី និងងិ រវលា វាង

កា ជូនដំណឹងអំពីបទរោទ និងកាេប ិរច្ទិកំណត់សក្មាបក់ា ដ្ឋក់ភ័សតតុ្តង
118
។ បញ្ញា នីមួយៗ      

កនុងចំ្រណាមបញ្ញា ទាងំអស់រនះ គឺក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះពិោ ណា និង្តេ់ជាដំរណាះក្សាយ ួច្

រហើយ រៅរពេក្បរោជន៍យ តតិធម៌តក្មូវ (ឧទាហ ណ ៍កា ្តេ់អនកបកខក្បផ្ទទ េ់មាត់ និងកា ខក

សក្មួេនីតិវិធខីដេ ក់ព័នធ)។ រដ្ឋយពិោ ណាជាពិរសសរេើកា រស ើបអរងកតត្តម្ៃូវត លាកា 

ខដេរក្បើរពេយូ រនាះ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់សាជាងមីថ្ន ជនជាប់រោទទទួេបានរពេរវលា 
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 រសច្កតីសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេ បស់ នួន ជា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រេើ

សំរណើស ំឲ្យោត់កា ជាបនាទ ន់ ត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា  E176/2/1/4 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ោំត់កា ជាបនាទ ន់ ត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា  E176/2 

ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

118
 បញ្ញា ខៃះកនុងច្ំរណាមបញ្ញា ទាងំរនះក្តូវបានរេើករឡើងជាងមីមតងរទៀត រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា   កតីរៅរពេបិទបញ្ចប់

សវនាកា  (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 

ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦៣-៦៧ និង ៨៧-៨៨ ( ក់ព័នធនឹងនីតិវិធហីួសពីសមតាកិច្ចខដេ ងកា 

រោទក្បកាន់ កនុងកា ដ្ឋក់បញ្ជ ីភ័សតតុ្តងដំបូង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ២-៣, 

២២-២៣ (សមភាពននគូកតី)។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា    

នីតិវិធីភាៃ ម  ឯកសា  E275/2/1/1 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៧៦ និង ៩៣-៩៤ ( ក់ព័នធនឹងកា  

បកខក្បឯកសា ភ័សតតុ្តង និងកា ដ្ឋក់ឯកសា )។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

37 

 

និងមរធាបាយជាសមាមាក្ត រដើមបីរក្តៀមរ ៀបចំ្កា កា   កតី រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា     

នីតិ វិធីទាងំមូេ
119
។ ភាគីក៏ទទួេបាននូវសមភាពខ្ងខ្នកនីតិវិធី្ងខដ កនុងកា បង្វា ញពីរ ឿងកតី

 បស់ខៃួន រហើយជនជាប់រោទមិនបានបង្វា ញភ័សតតុ្តងក្គប់ក្ោន់សតីពីកា  ំរលាភបំ នរេើ     

រោេកា ណ៍សមភាពននកមាៃ ំងរនាះរទ
120
។  ក់ព័នធនឹងរពេរវលានិងមរធាបាយសក្មាបរ់ក្តៀម

រ ៀបចំ្កា កា   កតី ជនជាប់រោទមិនបានរេើកពីអងគរហត  ឬកាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តំងពីរពេរច្ញ

រសច្កតីសរក្មច្ម នៗរនាះរទ រហត ដូច្រនះសំរណើ ត្តមកា ជាក់ខសតង  បស់ោត់ ខដេបានរសនើស ឲំ្យ

រធាើកា ពិោ ណារឡើងវិញរេើរសច្កតីសរក្មច្ម នៗទាងំអស់រនាះមិនអាច្ទទួេយកបានរនាះរទ។ 
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 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ដីកាបង្វគ ប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ  ៈ រដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E9 ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ កា ជូនដំណឹងអំពរីសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើស ំពនា 

រពេដ្ឋក់ឯកសា ភ័សតតុ្តង (ឯកសា  E9/6) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E9/6/1 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ។    

រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើនានាខដេបានរសនើស ំពនា រពេ រដើមបីដ្ឋក់បញ្ជ ីឯកសា  និង វតាតុ្តង ឯកសា  E9/16/4 ច្ ះ

នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១១។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់រមធាវីកា   កតីជន-

ជាប់រោទ រអៀង សា ី ខដេរសនើស ំពិនិតយរមើេឯកសា សមាៃ ត់បំ្ តរៅកនុងសំណ ំរ ឿង (ឯកសា  E118) (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E118/4 ច្ ះនងៃទី២៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ កា រធាើច្ំណាត់ថ្នន កឯ់កសា រឡើង វិញ ច្ំរ ះឯកសា បខនាមរៅ

កនុងសំណ ំរ ឿង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E118/5 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២។ រសច្កតីជូនដំណឹងអំពឯីកសា 

សមាៃ ត់បំ្ ត  ក់ពន័ធនឹងស ខភាព បស់ជនជាប់រោទ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E118/6 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២។ កា រធាើច្ំណាត់ថ្នន ក់រឡើង វិញនូវឯកសា បខនាមកនុងសំណ ំរ ឿង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E118/7 ច្ ះនងៃទី ៣០ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់ពចី្ ិតេកេណៈ្ទយុ

ោន នន វិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក រៅនឹងច្ាប់ ដាធមមន ញ្ា ឯកសា  E51/14 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១១។   

រសច្កតីសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី៣០ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១២ ។ 

រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យក្បកាសមិនទទួេយកសា ណាបញ្ចប ់បស់សហក្ពះោជអាជាា  

(ឯកសា  E295/7) ឯកសា  E295/7/2 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦។  

120
  រសច្កតសីរក្មច្រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ 

និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីនិងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវី 

នាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១ (“តួនាទី

 បស់សហក្ពះោជអាជាា  រៅកនុងកា រស ើបសួ បឋម និងរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរ្សងរទៀត ព ំមាន្េប៉ាះ េ់រេើសមភាព

ននកមាៃ ំងរឡើយ ដោបណាភាគីទាងំអស់មានសមភាពខ្នកនីតិវិធីកនុងកា បង្វា ញរ ឿងកតី បស់ខៃួន”)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

38 

 

 ២.៤.៥  កា ជនូដណឹំងអពំបីទរោទ នងិដរំណើ កា ននកា ជនំ ជំក្មះកតកីនងុសំណ រំ ឿង ០០២/

០១ 

45>  ជនជាប់រោទរេើករឡើងថ្ន៖ កា បំខបកដីកាដំរណាះក្សាយគឺមិនអាច្ក្គប់ក្គងបានរនាះ

រទ ដូរច្នះរហើយរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់អំពីទំហនំនសំណ ំរ ឿង០០២/០១ កា បំខបកកា     

ជំន ំជក្មះរៅត្តមក្បធានបទ គឺរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ក់ព័នធរៅនឹងកា ទទួេយកភ័សតតុ្តង

ខដេសាិតរៅរក្ៅវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់្ងខដ អំពី

កា ជំន ំជក្មះកតីរៅនងៃអនាគត ដូរច្នះរហើយ បញ្ញា រនះរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់េទធភាពននកា កា   កតី

ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ោត់
121
។ 

46> រៅនងៃទី០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ អងគជំន ំជក្មះបានជូនដំណឹងរៅភាគីថ្ន ខៃួននឹងោប់រ្តើម 

កា ជំន ំជក្មះកតី រដ្ឋយរធាើសវនាកា ពិនិតយរេើភ័សតតុ្តង ក់ព័នធនឹង ច្នាសមព័នធនន បបកមពជុា    

ក្បជាធិបរតយយ តួនាទី បស់ជនជាប់រោទមាន ក់ៗកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និង
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  រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៩៣-១០១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នតប

 បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ២៦-២៩។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន 

ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤-៨, ៩៤-១០១, ១០៩។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋយ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន)  ទំព័  ២-

១៧, ១៨-២០, ២១-២៣, ២៤-២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នតប បស់ រខៀវ សំ្ន) 

ទំព័ ៤៧-៥០។ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ 

ឯកសា  E288/4 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨ , ៣០។ សំរណើបនាទ ន់រសនើស ំរសច្កតបីំភៃឺរេើរសច្កតី-

សរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣  ក់ព័នធនឹងកា ជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេ

យកបានននច្រមៃើយជាលាយេកេណ៍អកស  និង កា ពនា  យៈរពេកំណត់សក្មាប់ដ្ឋក់សា ណាបញ្ចប់ ឯកសា  

E299/1 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៣-៣៦។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន 

ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីភាៃ ម ឯកសា  E275/2/1/1 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២០-

៦៨។ បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី  បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង សតីពកីា បំខបកកិច្ច

ដំរណើ កា នីតិវិធី និង សា ណាតបច្ំរ ះបណត ឹងសាទ កេ បស់ សហក្ពះោជអាជាា ជំទាស់នឹងរសច្កតសីរក្មច្រេើកទីពី 

រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី  ឯកសា  E284/4/1 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១២, ៣៣។ 

កា ច្ងអេុបង្វា ញ ក់ព័នធនឹងសាកសី ក្ពមទាងំឯកសា នានាសក្មាប់ដំណាក់កាេទីមួយននកា ជំន ំជក្មះដំបូង ឯកសា  

E131/1/6 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៦។ សំរណើស ំបខនាមសាកសី និង បនតសវនាកា បឋម      

ឯកសា  E93/9 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២-១១។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រោេនរោបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
122
។ រក្កាយមករៅនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ 

អងគជំន ជំក្មះបានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ភ័សតតុ្តងននអងគរហត ណាខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ អាច្ទទួេយកបាន ក្បសិនរបើមានកា បង្វា ញថ្នវាមានភាព ក់ព័នធ
123
។ រៅកនុង

អំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកភ័សតតុ្តងននអងគរហត ខដេសាិតរៅ

រក្ៅ វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រៅរពេមានកា បង្វា ញថ្នវាមានភាព ក់ព័នធ ជាអាទិ៍ 

រៅនឹងរោេនរោបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកា- 

ដំរណាះក្សាយ ប ិបទធាត ្សនំនឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឬ្េប៉ាះ េ់ននឧក្កិដាកមមមក

រេើជន ងរក្ោះ
124
។ 

47> រៅនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ អងគជំន ំជក្មះបានបំខបកកា រោទក្បកានក់នុងសំណ ំរ ឿង 

០០២ រហើយបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពី វិសាេភាពននសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ និងបានជូនដំណឹង្ង

ខដ ថ្ន បទរោទបខនាមអាច្នឹងក្តូវដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុង វសិាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅ
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  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ (កិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា ) ទំព័  ៤៨-៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ     

រសច្កតខីណនាមំ នសវនាកា បឋម  ក់ព័នធនឹងសាកសីខដេភាគីរសនើស ំរកាះរៅ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា   E93 ច្ ះនងៃទី 

០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ (សវនាកា បឋម) ទំព័  ៦-៨។  

123
  រសច្កតខីណនាមំ នសវនាកា បឋម  ក់ព័នធនឹងសាកសីខដេភាគីរសនើស ំរកាះរៅ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា   E93    

ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២។  

124
  សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំ-

ជក្មះរៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់ រៅកនុងកថ្នខណឌ នានា

ននដីកាដំរណាះក្សាយខដេ ក់ព័នធនឹងសវនាកា ពដីំណាក់កាេដំបូង ននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185 ច្ ះនងៃទី 

០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២៩។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំឲ្យ

ទទួេយករៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២៣-២៤។ រសច្កតសីរក្មច្រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយ បសស់ាកសី ជន ងរក្ោះ 

និង រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហ-

រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២០។ រសច្កតី 

សរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីវិតិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពីមានរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះ

ត លាកា កំពូេរៅនងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E284 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១១៧។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

40 

 

រពេរក្កាយ
125
។ រៅនងៃទី ១៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១១ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន រទាះបីជាកា 

បរងកើតរោេនរោបាយទាងំក្បា ំគឺជាបញ្ញា ទូរៅមួយ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាព រហើយអាច្ក្តូវ

ពិនិតយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនពិនិតយរេើកា អន វតតរោេនរោបាយ

ណា រក្ៅពីរោេនរោបាយខដេ ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់រេើអងគរហត ជាក់លាក់ ខដេសាិតកនុង

 វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ
126
។ រៅនងៃដខដេ អងគជំន ំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់  

ភាគីអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននក្បធានបទ និងេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី រហើយខដេរៅ

កនុងរនាះអងគជំន ំជក្មះនឹងពិនិតយរេើភ័សតតុ្តងខដេមានកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
127
។  បនាទ ប់ពីកា 

ជំន ំជក្មះពី វគគដំបូង ក់ព័នធនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សត  រោេនរោបាយកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និង

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ និងទំនាក់ទំនង ួច្មក រៅនងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ អងគជំន ំជក្មះបាន

ោប់រ្តើមពិនិតយរេើភ័សតតុ្តង ក់ព័នធរៅនឹងអងគរហត  ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់កនុង វិសាេភាពនន

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ។ 

48> រៅនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ អងគជំន ំជក្មះបានពក្ងីក វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ រដ្ឋយបញ្ចូេកា សមាៃ បម់្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
128
។ បនាទ ប់ 

                                                 
125

  ដីកាបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីវិតិធី អន រលាមត្តមត្តម វិធាន ៨៩សទួនពី  ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា  E124 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៥-៦។  

126
  រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ស ំឲ្យពិោ ណារឡើង វិញ អំពេីកេខណឌ នានាននដីកាសរក្មច្

បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង (ឯកសា  E124/2) និង សំរណើស ំ ក់ពន័ធនានា ក្ពមទាងំ

ឧបសមព័នធ ឯកសា  E124/7 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១១។ សូមរមើេ្ងខដ  កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើ

បញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗម នរពេសវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយ

នឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១១ ទំព័  ២។ 

127
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ស ំឲ្យពិោ ណារឡើងវិញអំពីេកេខណឌ ននដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ច

ដំរណើ កា នីតិវិធី បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង (ឯកសា  E124/2) និង សំរណើស ំ ក់ព័នធនានា ក្ពមទាងំឧបសមព័នធ 

ឯកសា  E124/7 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ សូមរមើេ្ងខដ  កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើង

រដ្ឋយភាគីរ្សងៗម នរពេសវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅ

នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២។  

128
  រសច្កតីជូនដំណឹងសតីពរីសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ខដេរសនើស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមម

បខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា  E163) និង រពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់
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ពីអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេសរក្មច្េ បរោេ ដីកាបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីជំន ំជក្មះ

 បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង និងរសច្កតីសរក្មច្ខដេ ក់ព័នធរ្សងៗរទៀត
129
 អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបានពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយភាគី រៅត្តមកា បង្វគ ប់ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ 

និងបានសរក្មច្ជាងមីមតងរទៀតរដ្ឋយបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីជំន ំជក្មះ ដូច្រៅនឹងអាីខដេបាន

សរក្មច្កាេពីរេើកម ន
130
។ សវនាកា ពិនិតយរេើភ័សតតុ្តង ក់ព័នធនឹងកា សមាៃ ប់មន សសរៅ    

ទួេរ ធិ៍នក្ជ បានោប់រ្តើមរៅនងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

49> ស  បរសច្កតីមក អងគជំន ំជក្មះបាន្តេ់ជូនភាគីោ៉ា ងក្គប់ក្ោន់នូវរពេរវលា និងកា ជូន

ដំណឹងោ៉ា ងជាក់ច្ាស់អំពីបទរោទខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង

ដំរណើ កា ននកា ជំន ំជក្មះកតី។ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ជាងមីថ្ន ោេ់កា តវា៉ា ខដេបានរេើករឡើងពី

ម នៗទាក់ទងនឹង វិសាេភាព និងដំរណើ កា ននកា ជំន ំជក្មះកតីរៅនងៃអនាគតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

រនាះ មិនបានបង្វា ញពី្េប៉ាះ េ់ជាក់លាក់ណាមួយ រៅរេើកា ជំន ំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយភាព

យ តតិធម៌រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ
131
។ 

 ២.៤.៦  សិទធរិសនើស ឲំ្យរកាះរៅសាកស ី

50> នួន ជា អះអាងថ្ន អងគជំន ំជក្មះមានបំណងរកាះរៅខតសាកសដី្ឋក់បនទកុ និងមិនបាន  

រកាះរៅសាកសីសំខ្ន់ៗ បស់រមធាវីោត់រឡើយ
132
។ ជនជាប់រោទទាងំពី រេើករឡើងថ្ន អងគជំន ំ-

                                                                                                                                            

រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ។  

129
  រសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់សហក្ពះោជអាជាា ក្បឆំ្ងនឹង

រសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសតីព ីវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/០១ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ ឯកសា  E163/5/1/13 ។  

130
  ឯកសា រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពីមានរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះ

ត លាកា កំពូេរៅនងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E284 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨៨។  

131
  សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៣៣-៣៤, ៣៩។ 

132
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3    

ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤១-៥៩, ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតី-

សននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័  ២៧-៣០, ៣១-៣២។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

42 

 

ជក្មះមិនបាន្តេ់សំអាងរហត រៅកនុងរសច្កតីសរក្មច្ ខដេសរក្មច្មិនរកាះរៅសាកសីជាក់លាក់

មួយចំ្នួន ដូរច្នះរហើយ រធាើឲ្យជនជាប់រោទក្តូវខតរក្បើ វិធីសា្សតកា   កតីរដ្ឋយក្ វៗ និងមិន    

ស ីសង្វា ក់
133
។ 

51> ភាគីបានរសនើស ំឲ្យរកាះរៅសាកសីស  បទាងំអស់ចំ្នួន ១.០៥៤ នាក់ រដើមបីជាកា រ ៃ្ើយតប

រៅនឹងដីកា បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១១ ខដេបានបង្វគ ប់ឲ្យ

ភាគីដ្ឋក់សមាភ  ៈរដើមបីរ ៀបចំ្សវនាកា 
134
។ រៅកនុងកា ពិោ ណារដើមបីសរក្មច្ថ្ន រតើក្តូវរកាះ

រៅប គគេណាខៃះកនុងចំ្រណាមប គគេទាំងអស់រនាះ អងគជំន ំជក្មះបានងៃឹងខងៃងរៅរេើសិទធិទាងំឡាយ

 បស់ភាគីទាងំអស់ខដេបានរសនើស ំឲ្យពិនិតយភ័សតតុ្តង ភាពោបំាច់្កនុងកា រធាើសវនាកា ជាសាធា ណៈ 

បនាទ ប់ពីកា រស ើបសួ ខដេបានរធាើរឡើងជាសមាៃ ត់ សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា សួ តទេ់ោន ជា

មួយសាកសី និងសិទធិ បស់ជនជាប់រោទមាន ក់ៗកនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌ 

និងឆ្ប់ ហ័ស
135
។ រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា បឋមរៅខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ និងរៅកនុងកិច្ច

ក្បជ ំរ ៀបចំ្សវនាកា រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ និង ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ និង ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

                                                                                                                                            

២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នតប បស់រមធាវី

កា   កតី នួន ជា) ទំព័  ២៩-៣០។ 

133
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3  ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័ ៥៥-៥៧។ សំរណើស ឲំ្យ

មានសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត់ជាសាធា ណៈ ទាក់ទិននឹងកា រកាះរៅសាកសី ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយរមធាវីកា   កតី    

ឯកសា  E212 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៣, ១៨-២៤។ កា ច្ងអេុបង្វា ញ ក់ព័នធនឹងសាកសី 

ក្ពមទាងំឯកសា នានាសក្មាប់ដំណាក់កាេទីមួយននកា ជំន ំជក្មះ ឯកសា  E131/1/6 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១១ កថ្នខណឌ  ៤-៨, ១១-១៤។ 

134
 ដីកាបង្វគ ប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ  ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E9 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១១។  

135
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង មាក្ត្ត ១៣(១)។ រសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និង    

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបានសាត ប់សកេីកមមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ។ កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំ

រ ៀបច្សំវនាកា  រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំន ំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ និង កា អន វតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពននសវនាកា   (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E218 ច្ ះ

នងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១២។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស ំ បស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាម

ត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា ទទួេយកកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

43 

 

២០១៣ អងគជំន ំជក្មះបានច្ងអេុបង្វា ញរៅភាគីឲ្យបានដឹងអំពីសាកសីទាងំឡាយ ខដេអងគជំន ំ-

ជក្មះមានបំណងរកាះរៅ ឬមិនរកាះរៅ ក់ព័នធនឹងវគគននកា ជំន ំជក្មះកតីនារពេឆ្ប់ៗខ្ងម ខ 

រហើយអងគជំន ំជក្មះបានរសនើភាគីឲ្យដ្ឋក់សា ណាជាលាយេកេណ៍អកស  និងបានរសនើឲ្យភាគីបញ្ញជ ក់

នូវអតតសញ្ញា ណសាកសី ខដេខៃួនយេ់ថ្នមានសា ៈសំខ្ន់បំ្ តចំ្រ ះរ ឿងកតី បស់ខៃួន
136
។ ោេ់

ប គគេខដេភាគីបានរសនើស ំឲ្យរកាះរៅ ក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះ កាទ កសក្មាបពិ់និតយរឡើង វិញ រៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ជំន ំជក្មះកតីទាងំមូេ។ 

52> ជាច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះបានសាត បស់កេីកមមប គគេចំ្នួន ៩២ នាក់ ខដេកនុងរនាះ  ២០ 

នាក់ ក្តូវបានរសនើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង ២៣ នាក់ ក្តូវបានរសនើរឡើងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន (កនុង

ចំ្រណាមប គគេ ២៣ នាក់រក្កាយរនះ មាន ៣ នាក់ ជាសាកសអីតតច្ ិត)។ ភាគរក្ច្ើនននប គគេខដេ

បានរសនើស រំដ្ឋយ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន  ួមទាងំអនកខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជាប គគេសំខ្ន់រនាះ 

ក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះបដិរសធរោេ រដ្ឋយរហត ថ្ន ប គគេទាងំរនាះមិន ក់ព័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ (ដូរច្នះរហើយប គគេទាងំរនាះក្តូវបានទ កសក្មាបក់ា ជំន ំជក្មះរៅនងៃអនាគត) ឬមិនមាន

ភាព ក់ព័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ទាងំមូេ ( ួមមានប គគេជារក្ច្ើនខដេក្តូវបានរសនើស ំ ក់ព័នធ

នឹងដំរណើ កា ននកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា  ឬរដើមបីោំក្ទកា រោទក្បកាន់ជាទូរៅចំ្រ ះ     

ឯកោជយភាព បស់ត លាកា  និងកា រក្ជៀតខក្ជកខ្ងខ្នកនរោបាយ) និងជាប គគេខដេបានរសនើស ំ

ក្ចំ្ខដេ ឬ មិនបានកំណត់អតតសញ្ញា ណក្គប់ក្ោន់
137
។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន សាកសី

មួយចំ្នួនខដេជនជាប់រោទបានរសនើរឡើង បានសាៃ ប់រៅម នរពេបញ្ចប់សវនាកា ពិនិតយរេើភ័សតតុ្តង

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ TCW-482 និង TCW-699) ឬ  កមិនរឃើញ

បនាទ ប់ពីបានអន វតតកា ង្វ ោ៉ា ងយកចិ្តតដ្ឋក់សមក្សប ួច្មក
138
។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី    យនតកា 

ដនទរទៀតក្តូវបាន្តេ់ជូនដេ់ភាគី រដើមបីមានេទធភាពបង្វា ញជាលាយេកេណ៍អកស នូវរសច្កតីខងៃង 

                                                 
136

 រសច្កតសីរក្មច្ច្ ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបានសាត ប់សកេីកមមរៅកនុង   

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១  ។  

137
 ឧបសមព័នធ II និង III ននរសច្កតសីរក្មច្ច្ ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបាន

សាត ប់សកេីកមមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

138
 អន សស ណៈ បស់អងគភាពោ ំ សាកសី និងអនកជំនាញ ដ្ឋក់ជូនក្បធានអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រក្កាមច្ំណង

រជើងថ្ន “សាកសីសកាត ន ពេ-មិនអាច្ ករឃើញ” ឯកសា   E292/1/2 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

44 

 

និងព័ត៌មានរ្សងៗរទៀតខដេ ក់ព័នធរៅនឹងសាកសីខដេមិនបានរកាះរៅ ឬក្បធានបទខដេច្ង់ឲ្យ

សាកសីទាងំរនាះរធាើសកេីកមម
139
។ 

53> រដើមបីបង្វា ញថ្ន សទិធទិទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌ក្តូវបាន ំរលាភបំ ន

រដ្ឋយសា ខតអវតតមាន បសស់ាកសីរនាះ ជនជាប់រោទក្តូវខតបង្វា ញថ្ន ខៃួនបានរក្បើក្បាស ់វិធានកា 

ទាងំអសខ់ដេមាន រដើមបីទទេួបានសកេកីមម បសស់ាកស ីូបរនាះ ឬរសនើស ឲំ្យ្តេ់ភ័សតតុ្តងត្តមទក្មង់

មួយរ្សង ដូច្ជា កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជារដើម
140
។ 

54> អងគជំន ំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន ភាគីទាងំអស់អាច្រសនើស ំឲ្យរកាះរៅសាកសខីដេខៃួន

យេ់ថ្នមានសា ៈសំខ្ន់បំ្ តចំ្រ ះរ ឿងកតី បសខ់ៃួន និងស ំឲ្យដ្ឋក់ភ័សតតុ្តងដនទរទៀតខដេខៃួន

យេ់រឃើញថ្នជាភ័សតតុ្តងរដ្ឋះបនទកុ ឬខដេអាច្ជួយបង្វា ញកា ពិត  ួមទាងំកំណត់រហត សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសីរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបាន កនុងក ណីខដេសាកសីទាងំរនាះមិនក្តូវបានរកាះរៅ ។ 

អន រលាមត្តម វិធាន ៨៤ (៤) នន វិធានន្ទកនុង ភាគីអាច្បតឹងសាទ កេក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្នានា

ទាក់ទងនឹងកា រកាះរៅសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រៅកនុងរពេជាមួយោន នឹង

កា បតឹងសាទ កេក្បឆំ្ងនឹងសាេក្កម
141
។  
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 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស  ំបស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធ

នឹងកា ទទួេយកកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  

E96/7 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២០-២៦។ កាេកំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា  

រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំន ំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និង

កា អន វតត វិធានកា បខនាម រដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពននសវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E218 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2  ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤។  

140
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Renzaho កថ្នខណឌ  ១៦៩ (“កា ខកខ្ន បស់ជនជាប់រោទមិនបានស ំឲ្យមានដំរណាះក្សាយ

រៅកនុងសវនាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់សិទធិទាមទា ពយសនកមម បស់ខៃួន”) កថ្នខណឌ  ១៩១, ១៩៦, ២១៦, ២១៧ (“ជាកា 

ពិតរហើយ ភាគីណាក៏រដ្ឋយមានសិទធិដកខៃួនរច្ញពីកា ស ំឲ្យមានវិធានកា ខបបរនះបាន។ ប៉ា ខនត ភាគីមិនអាច្រគច្រវស 

ពីកាតពាកិច្ច បស់ខៃួនរដើមបីរក្បើក្បាស់ឲ្យអស់ពីមរធាបាយខដេអាច្មានរដើមបីបង្វា ញពីរ ឿងកតី បស់ខៃួន រដ្ឋយកា 

សរក្មច្ជាឯករត្តភាគីថ្ន វិធានកា ជាក់លាកម់ួយច្ំនួនគឺមិនសមរហត ្េ ឬ ោម នក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ”)      
កថ្នខណឌ  ២១៦។ Lukić និង Lukić សាេដីកា កថ្នខណឌ  ៤៤-៤៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ៥៥។ 

141
 សូមរមើេរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាត ប់សកេីកមមរៅ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ក្តង់ខ្នកទី ៣.២.៨ សតីអំពីមតិរោបេ់ បស់រៅក្កម  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

45 

 

 ២.៤.៧  េទធភាព បស់ក្កមុរមធាវកីា   កតកីនងុកា បង្វា ញឧក្កដិាកមមរៅកនងុប បិទ បស់

ខៃួន 

55> នួន ជា រេើករឡើងថ្ន កា កក្មិតរៅរេើសវនាកា រេើភ័សតតុ្តង ក់ព័នធនឹងប ិបទក្បវតតិ-

សា្សតននឧក្កិដាកមមមួយចំ្នួនរនាះ បានោោំងដេ់េទធភាព បសោ់ត់កនុងកា រ ៀបចំ្កា កា   ខៃួន

ឲ្យបានរពញរេញ និងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព។ ជាពិរសស ោត់រេើករឡើងថ្ន ក្បធានបទខ្នក

ក្បវតតិសា្សតមួយចំ្នួន ដូច្ជា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករដ្ឋយសហ ដាអារម ិកមករេើក្បរទសកមពជុា

រៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៦៩ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សាា នភាព សរ់ៅកនុងក្បរទសកមពជុាម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង   

ប ិបទនរោបាយរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ (រដ្ឋយសា ខតក្បធានបទទាងំរនះ ក់ព័នធរៅនឹងកា ក្បមូេ

ភ័សតតុ្តង និង តួនាទី បសក់្បរទសរវៀតណាមរៅកនុងកា កត់ក្ត្តក្បវតតិសា្សតននបកសក មមយុនីសត  

កមពជុា “រដើមបីឲ្យក្សបរៅនឹង របៀបវា ៈនរោបាយ បសខ់ៃួន”) គួ ខតក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេ រដើមបី

អន ញ្ញា តឲ្យអងគជំន ំជក្មះអាច្វាយតនមៃរៅរេើប ិបទននសកមមភាព បស់ោត់បាន។ នួន ជា ក៏

រេើករឡើង្ងខដ ថ្ន សហក្ពះោជអាជាា ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរេើករឡើងអំពីភ័សតតុ្តងខដេជា      

ប ិបទក្បវតតិសា្សត ចំ្ខណក ូបោត់មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តរនាះរឡើយ រហត ដូរច្នះ វាជាកា  ំរលាភ

រៅរេើរោេកា ណ៍សមភាពននកមាៃ ំង
142
។ 

                                                                                                                                            

និេ ណ ន រៅក្កម ោ៉ា  ស ខន និងរៅក្កម យូ  ឧតតោ និងរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និង        

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាត ប់សកេីកមមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ ក្តង់

ច្ំណ ច្ ៣.២.៨ សតីពីមតិរោបេ់ បស់រៅក្កម Silvia CARTWRIGHT និងរៅក្កម Jean-Marc LAVERGNE។ 

 

142
 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥១-៥៥, ៥៧-៥៩, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទ

បញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញ បស់ក្កុមរមធាវី នួន ជា) ទំព័  ១៦-២០, ២៩-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ  បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ

ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតសីរក្មច្រេើកទីពី  បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង សតីពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី និងសា ណា

តបច្ំរ ះបណត ឹងសាទ កេ បស់សហក្ពះោជអាជាា ជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី  រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធ ី

ឯកសា  E284/4/1 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១៣-១៩។ សា ណាោកំ្ទដេ់សា ណា បស់ 

រអៀង សា ី ស ំដ្ឋក់បខនាមក្បធានបទងមីៗសក្មាប់សវនាកា  រៅកនុងកមមវិធីសវនាកា  និងសំរណើស ំដ្ឋក់បខនាមក្បធាន

បទងមីៗរទៀត ឯកសា  E89/1 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២, ៨-៩។ សំរណើស ំសាត ប់ច្រមៃើយសាកសី

ខដេក្តូវបានរសនើរដ្ឋយរមធាវីកា   កតី និងោត់ឲ្យមាន វិធានកា ខ្ងនីតិវិធីដនទរទៀត រដើមបីវាយតនមៃឲ្យបានក្តឹមក្តូវ

រៅរេើប ិបទក្បវតតិសា្សត ឯកសា  E182 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១១ ពីកថ្នខណឌ  ១៤-២៩។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

46 

 

56> កនុងក ណីខដេជនជាប់រោទជំទាស់ថ្ន សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជក្មះ បស់ខៃួនក្តូវបាន

 ំរលាភបំ ន រដ្ឋយកា កំហិតេទធភាព បស់ខៃួនកនុងកា បង្វា ញពីភ័សតតុ្តង ក់ព័នធនឹងប ិបទ 

ក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរនាះ ជនជាប់រោទក្តូវបង្វា ញពយសនកមមជាក់ខសតង មានន័យ

ថ្ន រតើវាអាច្ប៉ាះ េ់ដេ់ពិ  ទធភាព ឬភាពោម នពិ  ទធ បស់ខៃួនរដ្ឋយ របៀបណាខដ 
143
។ 

57> សវនាកា វគគទីមួយកនុងសណំ រំ ឿង០០២/០១ រផ្ទត តរៅរេើប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដាកមម   

នានា។ កនុងវគគរនះ និងរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះទាងំមូេ អងគជំន ំជក្មះបានសាត ប់សកេីកមម ក់ព័នធនឹង

យ ទធនាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករដ្ឋយសហ ដាអារម ិកកនុងក្បរទសកមពជុារៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៦៩ ដេ់ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សាា នភាព សរ់ៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងប ិបទរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ ពី

សាកសី និងអនកជំនាញមួយចំ្នួន  ួមទាំងប គគេចំ្នួន ៧  ូបខដេ  នួន ជា  បានរសនើ្ងខដ ។    

ភ័សតតុ្តងឯកសា ជារក្ច្ើន ខដេភាគីបានរសនើស  ំ រហើយខដេ ក់ព័នធរៅនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សត 

( ួមទាងំកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិកមករេើក្បរទសកមពជុាច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៦៩ ដេ់

ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សាា នភាព សរ់ៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងប ិបទរក្កាយឆ្ន ំ១៩៧៩)   

ក៏ក្តូវបានទទួេយក្ងខដ 
144
។ 

58> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន អន រលាមត្តម វិធាន ៩៨(២) នន វិធានន្ទកនុង អងគជំន ំ-

ជក្មះក្តូវ វិនិច្ិ័យក្តឹមខតអងគរហត ទាំងឡាយខដេមានរៅកនុងដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ ដូច្

ខដេក្តូវបានបំខបករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប៉ា រណាណ ះ និងកាតពាកិច្ច បសខ់ៃួនកនុងកា ធានាថ្ន 

កា ជំន ជំក្មះមានភាពយ តតិធម៌ និងឆ្ប់ ហ័ស។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះបានក្ោនរោេភ័សតតុ្តង 

ខៃះខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឬដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ  ួមទាងំ

                                                 
143

 Nahimana និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ  ២៤៩-២៥០។   

144
 David CHANDLER, SAO Sarun, Al ROCKOFF, Sydney SCHANBERG, កាំង រហកកអា វ, Stephen 

HEDER និង Philip SHORT។  នួន ជា បានរសនើស ំឲ្យរកាះរៅសាកសីច្ំនួន ១៣២ នាក់  ក់ព័នធរៅនឹងប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត (រសច្កតីសរងេបអំពបីញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបានរសនើស ំ ឯកសា  

E9/10 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា 

ខដេបានរសនើស ំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5  បស់សហក្ពះោជអាជាា  និងច្ំរ ះឯកសា 

ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌ នានាននដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ជំក្មះ ខដេ កព់័នធនឹងសវនាកា ព ីដំណាក់កាេ

ដំបូងននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E185 ច្ ះនងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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អងគរហត ខៃះទាក់ទងនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សតរនះ
145
។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី នួន ជា ខកខ្នកនុងកា 

បង្វា ញថ្ន ភ័សតតុ្តងខដេបានទទួេយក ក់ព័នធនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដាកមមនានាមិនមាន

េកេណៈក្គប់ក្ោន់ ឬថ្ន រតើភ័សតតុ្តងដនទរទៀតអាច្មាន្េប៉ាះ េ់ជាក់ខសតងរៅរេើពិ  ទធភាព ឬ

ភាពោម នពិ  ទធ បស់ខៃួន ឬោ៉ា ងណា។ ត្តមពិតរៅ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានសរក្មច្មិន    

ពិនិតយរេើប ិបទក្បវតតិសា្សតឲ្យបានរពញរេញ ឬបញ្ញា រ្សងរទៀតខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាព

ននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយសា ខតមួយខ្នកននបញ្ញា រនះគឺជាយ ទធសា្សតននកា កា   កតី មិន

ខមនរដ្ឋយសា ខតកា ោម នេទធភាពរនាះរទ
146
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ

 បស់ជនជាប់រោទកនុងកា កា   ខៃួនមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរនាះរឡើយ។ 

 ២.៤.៨  សិទធកិនងុកា សួ រដញរដ្ឋេរៅកានស់ាកស ីរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី នងិអនកជនំាញ 

59> ជនជាប់រោទរេើករឡើងថ្ន សិទធិ បសខ់ៃួនកនុងកា សួ រដញរដ្ឋេក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព

រៅរេើសាកសី រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងអនកជំនាញ និងរោេកា ណ៍សតីពីសមភាពននកមាៃ ំងក្តូវ

បាន ំរលាភរដ្ឋយកា កក្មិតត្តមទំរនើងចិ្តត និងមិនយ តតិធម៌រៅរេើ វិសាេភាពននកា រោទសួ  និង

ឯកសា ខដេអាច្ក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់ រដើមបីតវា៉ា រៅរេើភាពអាច្ឲ្យរជឿជាក់បាន បស់ប គគេ

ទាំងឡាយខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខត លាកា 
147
។ រេើសពីរនះរទៀត នួន ជា និង     
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 ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើស ំឲ្យទទួេយករៅ

ច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៧។ រសច្កតីសរក្មច្ 

រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងកា អាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង    
 ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាង

រដើមបណត  ឹដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៤។ 

146
 បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតសីរក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង សតពីកីា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា  

នីតិវិធី និងសា ណាតបច្ំរ ះបណត ឹងសាទ កេ បស់សហក្ពះោជអាជាា ជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី រេើកា 

បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធ ី ឯកសា  E284/4/1 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១៨-១៩។ 

147
  សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥៨, ៦០-៧៩, ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា ន

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ៣០-៣៥។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៤។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ 

កា នីតិវិធភីាៃ ម ឯកសា  E275/2/1/1 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៩៥-៩៦។ កា ដករសច្កតីជូន

ដំណឹងពរីោេបំណងអន វតតត្តម វិធាន ៩០ ឯកសា  E287/2 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២, ១០-
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

48 

 

រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន អងគជំន ំជក្មះបាន ំរលាភសិទធិ បស់ពួករគ រដ្ឋយទទួេយកកំណត់រហត  

និងសកេីកមមម នៗ បស់សាកសី រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី នងិអនកជំនាញ រដ្ឋយមិនបាន្តេ់ឱកាស

សក្មាបក់ា សួ រដញរដ្ឋេរឡើយ
148
។ 

60> អន រលាមត្តម វិធាន ៨៥ និង ៨៧ នន វិធានន្ទកនុង ក្បធានសវនាកា  និងអងគជំន ំជក្មះ 

អាច្បដិរសធនូវោេ់នីតិវិធី និងកា ត្តំងសណួំ ខដេនាឲំ្យរក្បើក្បាស់រពេរវលាជំន ំជក្មះរដ្ឋយមិន

ោបំាច់្ ឬខដេមិនអាច្នារំៅដេ់កា បង្វា ញកា ពិតបាន។ អងគជំន ំជក្មះបានជំ  ញឲ្យភាគីទាងំ

អស់កក្មិតកា សួ សំណួ  បសពួ់ករគរៅរេើប គគេទាងំឡាយ ខដេក្តូវបានរកាះរៅឲ្យចូ្េខៃួន

មកកនុងសវនាកា  ក្តឹមខតចំ្រ ះបញ្ញា នានាខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ 

ប៉ា រណាណ ះ
149
។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសមតាភាព បសប់ គគេខដេក្តូវបាន      

                                                                                                                                            

១១, ១៣-១៤។ បណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗក្បឆំ្ងនឹងច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី  បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសតីពកីា បំខបក

កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធ ី និងសា ណា តបច្ំរ ះបណត ឹងសាទ កេ បស់សហក្ពះោជអាជាា ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើក

ទីពី រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នតីិវិធី  ឯកសា  E284/4/1ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  កថ្នខណឌ  ៧៧។ 

នួន ជា ជំទាស់តវា៉ាថ្ន រសច្កតសីរក្មច្នានា បស់អងគជំន ំជក្មះទាក់ទងនឹង វិសាេភាព និងនីតិវិធសីក្មាប់កា សួ    

រដញរដ្ឋេប គគេទាងំឡាយខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងត លាកា  “មិនមាន ឬពិតជាមិនមានសមាអ ងរហត ខមន)។ 

រហត ដូរច្នះ ជាកា  ំរលាភសិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានរសច្កតីសរក្មច្មួយខដេមានសមាអ ងរហត  (សា ណា 

បញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 
២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨៩)។ រក្ៅពីកា អះអាងជាទូរៅរនះ ោតខ់កខ្នមិនបានបង្វា ញពរីសច្កតីសរក្មច្ខដេោត ់   

រជឿជាក់ថ្ន មានភាពខាះច្រនាៃ ះ ឬអះអាងរៅរេើកា ជំទាស់តវា៉ា រនះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះមិនមានេទធភាព

វាយតនមៃរៅរេើសា ណារនះបានរឡើយ និងបដិរសធសា ណារនះរោេ។   

148
  សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រលាក នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១០២-១១៥ (ខដេរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះយកអងគរហត រនះរៅពិោ ណារៅ

កនុងកា វាយតនមៃជាច្ ងរក្កាយ បស់ខៃួនរៅរេើភស័តតុ្តង និង ស ំឲ្យក្ោនរោេរសច្កតីសននិដ្ឋា ននានាខដេអះអាងរៅ

រេើបញ្ញា ជាក់ខសតងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេមិនមានឱកាសរដើមបីសួ តទេ់ោន ។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (កា ជំទាស់តវា៉ា  បស់រមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩។   

149
  កា រ ៃ្ើយតបរៅរេើបញ្ញា  ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីនានាម នរពេរពេសវនាកា  និងកា កំណត់រពេរវលា

ននកិច្ចក្បជ ំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E141 ច្ ះ

នងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២។ កា កំណត់កាេប ិរច្ទិសាត ប់សកេីកមមសាកសី និងអនកជំនាញ សក្មាប់រដើមឆ្ន ំ 

២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E236/4ច្ ះនងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

49 

 

រកាះរៅឲ្យមក្តេ់សកេីកមម អងគជំន ំជក្មះបានកក្មិត វសិាេភាពននកា សួ សំណួ  រដើមបីធានាថ្ន 

កា សួ សំណួ មិនបានង្វកចូ្េរៅកនុងក្បធានបទខដេមិន ក់ព័នធរនាះរឡើយ
150
។ 

61> ភាគីទាងំអសក់្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរក្បើក្បាស់ោេ់ឯកសា  ខដេមានរៅកនុងបញ្ជី បសខ់ៃួន 

អន រលាមត្តម វិធាន ៨០(៣) នន វិធានន្ទកនុង រៅកនុងកា សួ សំណួ រៅកានប់ គគេនានាខដេក្តូវ

បានរកាះរៅឲ្យមក្តេ់សកេីកមម រដើមបី ំេឹកដេ់កា ច្ងោំ បសពួ់ករគ រដើមបីោកំ្ទ ឬរដើមបីទាញ

កា សននិដ្ឋា នខដេ ក់ព័នធរច្ញពីខៃឹមសា ននឯកសា មួយ រដ្ឋយរោងរៅរេើកា ដឹងផ្ទទ េ់ បស ់

ពួករគ ឬរដើមបីពិរសាធរៅរេើភាពអាច្ឲ្យរជឿជាក់បាន
151
។ រេើសពីរនះរទៀត ភាគីទាងំអស់អាច្

រសនើស ំដ្ឋក់ភ័សតតុ្តងងមីសក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា សួ សំណួ  ឲ្យខតពួករគបាន

បំរពញត្តមេកេខណឌ  វិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង ឬបានបង្វា ញថ្ន ភ័សតតុ្តងខដេបានរសនើស ំ

រនាះគឺរសនើរឡើងរដើមបីក្បរោជន៍ននយ តតិធម៌ ឧទាហ ណ៍ រដ្ឋយសា ខតភ័សតតុ្តងរនាះជាភ័សតតុ្តង

រដ្ឋះបនទកុ ឬ ជាប់ ក់ព័នធោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅនឹងសកេីកមម បសស់ាកសីណាមាន ក់
152
។ ជាច្ ងរក្កាយ រដើមបី
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  ជាឧទាហ ណ៍ រលាក Stephen HEDER បានបដិរសធកា ខតងត្តងំជាអនកជំនាញ រហើយរហត ដូរច្នះ ក្តូវបាន

រកាះរៅកនុងឋានៈជាសាកសី ខតកនុងបញ្ញា ទាក់ទងនឹងឯកសា មួយច្ំនួនខដេោត់បាននិពនធ ខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

(កា ជូនដំណឹងអំពសីវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ ម នរពេបញ្ចបក់ិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធសីវនាកា រេើភស័តតុ្តងរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង០០២/០១ និងកា កំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ ងរក្កាយសក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤)។ រហត ដូរច្នះកា 

សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើក្បធានបទ រក្ៅពីឯកសា ទាងំឡាយខដេោត់បាននិពនធ ខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង មិនក្តវូ

បានអន ញ្ញា តរនាះរឡើយ។  

151
  រសច្កតជីូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នធនឹងនីតិវិធខីដេបានខកសក្មួេសក្មាប់កា សួ សំណួ  និងច្រមៃើយតបរៅនឹង

សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ស ំកា បំភៃទឺាក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា នានា កនុងរពេសាត ប់សកេីកមម បស់សាកសី 

(E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E201/2 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

152
  រសច្កតសីរក្មច្ទាក់ទងនឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា  ក់ព័នធដនទរទៀត ឯកសា  E190 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ កថ្នខណឌ  ៣៦។ ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើនានាត្តមវិធាន ៨៧(៤) ស ំដ្ឋក់ឯកសា ងមីៗរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

 ក់ព័នធនឹងសកេីកមម បស់សាកសីរលាក François PONCHAUD និងរលាក Sydney SCHANBERG (E243)    

ក្ពមទាងំអនកជំនាញរលាក Experts Philip SHORT (E226, E226/1 និង E230) និងរលាកក្សី Elizabeth Becker 

(E232 និង E232/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E260 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥។ ច្រមៃើយតបរៅ

នឹងេិខិតរលាក នងៃទី ២១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២  ក់ព័នធនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រេើ

សំរណើ បស់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៨៧(៤) (E172/24/4/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  

E172/24/4/4 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៤។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

50 

 

ជា្េក្បរោជន៍ននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីក្តឹមក្តូវ និងឆ្ប់ ហ័ស អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយក

កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ បសប់ គគេជាក់លាក់មួយចំ្នួន ខដេមិនក្តូវបានរកាះរៅឲ្យមក្តេ់

សកេីកមម រដ្ឋយកត់សំោេ់ថ្ន កា ្តនាទ រទាសមិនអាច្ខ្អកទាងំក្សុង ឬដ្ឋច់្ខ្តខតរៅរេើកំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ ឬភ័សតតុ្តងរដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់បានរឡើយ
153
។ ឧទាហ ណ៍ កនៃងមក     

អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណជីំនួសឲ្យ     

ភ័សតតុ្តងផ្ទទ េ់មាត់ រដ្ឋយរហត ថ្ន  កំណត់រហត ទាងំរនាះ ក់ព័នធខតរៅនឹងកា បញ្ញជ ក់ភ័សតតុ្តង

រេើបញ្ញា នានារេើសពីអំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតតិ បសជ់នជាប់រោទ ខដេក្តូវបានរោទក្បកានរ់ៅកនុង

ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេកនុងរនាះមាន  ប ិបទក្បវតតិសា្សត  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ និងក្បព័នធទំនាក់ទំនង 

ទីត្តំងឧក្កិដាកមម រោេនរោបាយបកសក មមយុនីសតកមពជុា ្េប៉ាះ េ់ពីឧក្កិដាកមមមករេើ       

ជន ងរក្ោះ និង/ឬ ធាត ្សនំនឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ
154
។ 

62> រទាះបីជាជនជាប់រោទ រេើករឡើងពីកា កក្មិតខដេមិនមានភាពរសមើោន ចំ្រ ះេទធភាព

 បស់ពួករគកនុងកា ជំទាសរ់ៅនឹងភ័សតតុ្តង និងកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសីក៏រដ្ឋយ ក៏ជនជាប់រោទ

មិនបានបង្វា ញពី្េប៉ាះ េ់ ឬ មិនបានបង្វា ញថ្នពួករគបានរក្បើក្បាស់មរធាបាយដនទរទៀតខដេ

មានរនាះរទ ឧទាហ ណ៍ ត្តម យៈកា រសនើស កំា ជំទាស់តវា៉ា  ឬកា រសនើស ំ្ តេ់ភ័សតតុ្តងជាឯកសា ។ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ បសជ់នជាប់រោទកនុងកា ជំទាសរ់ៅរេើភ័សតតុ្តង និងកនុងកា សួ 

សំណួ ដេ់សាកសីមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរនាះរឡើយ។  

                                                 
153

  រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជន ងរក្ោះ និង       

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវី 

នាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា   E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៨ (ខដេរេើក

រឡើងថ្ន អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនរ ៃ្ើយតបរៅនឹងរសច្កតសីននិដ្ឋា ននានាខដេបានទទួេយក ជំនួសឲ្យសកេីកមមផ្ទទ េ់មាត ់

រៅរពេពិោ ណារៅរេើអំរពើ នងិអាកបបកិ ិោ បស់ជនជាប់រោទ ដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់) កថ្នខណឌ  ២៩។ 

សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើស  ំបស់សហក្ពះោជអាជាា  អន រលាមត្តម វិធាន ៩២  ក់ព័នធនឹងកា 

ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងឯកសា នានា រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E96/7 

ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២១។  

154
  រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងកា ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជន ងរក្ោះ និង      

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវ ី

នាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា   E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៨ ។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

51 

 

 ២.៤.៩  សិទធកិនងុកា សួ តទេ ់

63> រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន សវនាកា សតីពីកា បង្វា ញឯកសា គនៃឹះរនាះគឺក្តូវបានកក្មិតខត

កា បង្វា ញឯកសា  មិនមានកា ពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរទ ពីរក្ ះឱកាសរដើមបីជំទាស់រៅរេើ   

ភ័សតតុ្តងទាងំមូេខដេបានដ្ឋក់កនុងរពេសវនាកា  គឺអាច្រធាើបានខតរៅច្ ងបញ្ចប់ននសវនាកា រេើ

អងគរសច្កតីខតប៉ា រណាណ ះ
155
។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រពេរវលា 

និងមរធាបាយខដេបាន្តេ់ឲ្យ សក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេគឺមិនមាន

ភាពក្គបក់្ោន់រនាះរទ របើពិោ ណារៅរេើឯកសា ខដេបានទទួេយករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

មានចំ្នួនោប់ ន់ទំព័ រនាះ (ជាពិរសសឯកសា ខដេបានទទួេយករដ្ឋយកា យឺតោ៉ា វកនុងរពេ

សវនាកា ) កា ចូ្េខៃួន បសប់ គគេចំ្នួន ៩២ នាក់ ភាពសមគុសាម ញននរ ឿងកតី និងកា បកខក្បភាសា

មិនបានក្តឹមក្តូវ
156
។ 
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  សំរណើជាបនាទ ន់ស ំកា បំភៃរឺៅរេើរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  ក់ព័នធនឹងរសច្កតីជំទាស់រៅ

នឹងកា ទទួេយកកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី និងស ំកា ពនា រពេរវលារដើមបីដ្ឋក់សា ណាច្ ងរក្កាយ ឯកសា  

E299/1 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៧-៤៣។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក      

រខៀវ  សំ្ន ស ំឲ្យផ្ទអ កកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធភីាៃ ម ឯកសា  E275/2/1/1ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៦៧, ៧៨-៩១, ៩៧-៩៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៣២-៣៤, ៥០-៦០ (ខដេបានជំទាស់

តវា៉ា  រៅកនុងច្ំរណាមបញ្ញា ដនទរទៀត ថ្នមិនមានភាពច្ាស់លាស់ទាក់ទងនឹងច្ំនួនស  បននភស័តតុ្តងខដេក្តូវទទួេយក 

រហើយរហត ដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា   កតីមិនរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា ននានារៅរេើតនមៃននភស័តតុ្តងបានរទ េ ះណាខតភាពមិន

ច្ាស់លាសទ់ាងំរនះក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់សិន។ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន 

 ក់ព័នធនឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ ច្ ះនងៃទី ៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E288/4 កថ្នខណឌ  ៣១-

៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៨-១៥។ សំរណើ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន 

ខដេអះអាងសាជាងមីអំពីសិទធិ បស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតីរដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍ច្ំរ ះម ខនិងរដ្ឋយ

យ តតិធម៌ នងៃទី ១១ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤, ៣៥-៣៦, ៣៩-៤០, ៤៦, ៥៥។ ក្បតិ ិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៦-៧, ៤៤-៤៥, ៤៩-៥០។ សំរណើរ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា េំបាកមួយច្ំនួន ខដេបានរេើករឡើង

រៅកនុងអ ីខមេ បស់រលាកក្សី LAMB ច្ ះនងៃទី ៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១០, ១៣, ១៤, ២២។  

156
  រសច្កតសីននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ     

ឯកសា រេខ E288/4 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៣-៣៤។ សំរណើ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក 

រខៀវ សំ្ន ខដេអះអាងសាជាងមីអំពីសិទធិ បស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតរីដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍ច្ំរ ះ

ម ខ និងក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌ ឯកសា រេខ E263 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤១, ៤៨, ៥១-៥៣។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៧-៨, ២៨-៣១ (រខៀវ សំ្ន បានរសនើស ដំ្ឋក់សា ណាខដេមាន

01006358
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

52 

 

64> ត លាកា អាច្្តេ់ឱកាសសក្មាប់កា សួ តទេ់ោន ត្តមមរធាបាយរ្សងៗ ប៉ា ខនត “រទាះបី

ជារក្ជើសរ ីស វិធីសា្សតអាីក៏រដ្ឋយ ត លាកា ក្តូវធានាថ្ន ភាគីរ្សងរទៀតនឹងដឹងអំពីកា កត់សមាគ េ់

រ្សងៗខដេបានដ្ឋក់កនុងសំណ ំរ ឿង រហើយខៃួនមានឱកាសពិតក្បាកដកនុងកា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា 

កត់សមាគ េ់ទាំងអស់រនាះ”
157
។ ត្តមមូេរហត ខដេនឹងបញ្ញជ ក់ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្ថ្ន ភាគីបានទទួេនូវឱកាសសក្មាប់កា សួ តទេ់ោន ។ 

 ២.៤.៩.១  បញ្ជភ័ីសតតុ្តងបឋម ( វធិាន ៨០(៣) នន វធិានន្ទកនងុ) 

65> រក្កាយពីកា រស ើបសួ ត្តម្ៃូវត លាកា អស ់យៈរពេជាង ៣ ឆ្ន ំ ខដេរៅកនុងអំឡុងរពេ

រនាះជនជាប់រោទមានសិទធពិិនិតយរមើេសំណ រំ ឿង  ួមទាំងព័ត៌មានដ្ឋក់បនទកុ និងព័ត៌មានរដ្ឋះបនទកុ  

អងគជំន ំជក្មះបានបង្វគ ប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់បញ្ជីភ័សតតុ្តងខដេបានរសនើស កំ្តឹមនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១១ រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៨០(៣) នន វិធានន្ទកនុង
158
។ បនាទ ប់ពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា 

នីតិវិធីជំន ំជក្មះកនុងសំណ រំ ឿង០០២ និងរក្កាយពីបានពក្ងីក វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះរដ្ឋយដ្ឋក់

បញ្ចូេកា សមាៃ បអ់តីតម្នតីសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក អងគជំន ំជក្មះបានខណនាំ

ដេ់ភាគីឲ្យដ្ឋក់បញ្ជីភ័សតតុ្តង ខដេបានខកខក្បទាក់ទងនឹងកា រោទក្បកានរ់េើអងគរហត ខដេសាតិ

                                                                                                                                            

កក្មាស់ ៣០០ ទំព័ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៣៤ និង ៥៣។ កា សរងកត ក់ព័នធនឹង

សំរណើស ំ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កនុងកា ទទួេយករសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេខ្នកអងគច្ាប់ 

ក្តឹមនងៃទី ២១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកសា  E163/5/5 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣-៩, ១៣, ២៦ 

(នួន ជា បានរសនើស ំដ្ឋក់សា ណាខដេមានកក្មាស់ ១៨០ ទំព័ )។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក        

រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីភាៃ ម ឯកសា  E275/2/1/1ច្ ះនងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៧៣-៧៤, ៧៧។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិ ិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាកា

រដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៣-២៤។ 

157
  រ ឿងកតី វាង Öcalan តទេ់នឹង ក្បរទសទួគី ត លាកា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប (សំណ ំរ ឿងរេខ ៤៦២២១/៩៩) សាេក្កម 

នងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៥ កថ្នខណឌ  ១៤៦ ខដេសមាអ ងរៅរេើរ ឿងកតី វាង Brandstetter តទេ់នឹងអូក្ទីស 

ត លាកា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប (សំណ ំរ ឿងរេខ ១១១៧០/៨៤, ១២៨៧៦/៨៧ និង ១៣៤៦៨/៨៧) សាេក្កម នងៃទី 

២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩១ កថ្នខណឌ  ៦៧។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដកីារេើសំណ ំរ ឿង Kayishema និង Ruzindana 

កថ្នខណឌ  ៨០។ 

158
   ដីកាបង្វគ ប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ  ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា  ឯកសា  E9 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០១១ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

53 

 

រៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
159
។ បនាទ ប់មក អងគជំន ំជក្មះបានទទួេយកភ័សតតុ្តង

ខដេ ក់ព័នធនឹងក្បធានបទរ្សងៗ និងសាកសីមួយចំ្នួនរ្សងរទៀត្ងខដ ។ កនុងក ណសីហក្ពះ-

ោជអាជាា  ឬសហរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណមីិនបានអន វតតកា ខិតខំក្បឹងខក្បង

សមេមមរៅកនុងកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង ខដេរធាើឲ្យោោំងដេ់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ អងគជំន ំជក្មះ

ក្ោនរោេភ័សតតុ្តងទាងំរនាះ
160
។ កនុងក ណីខដេមិនមានកា បង្វា ញពីកា  ំរលាភរេើសិទធិ បស់

ជនជាប់រោទ ជនជាប់រោទក្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងពឹងខ្អករៅរេើបញ្ជីភ័សតតុ្តងបឋម ខដេភាគីដនទ

រទៀតបានដ្ឋក់រៅកនុងកា រក្តៀមរ ៀបចំ្ និងកា បង្វា ញពីរ ឿងកតី បសខ់ៃួន
161
។ 

 ២.៤.៩.២  សវនាកា សតពីភីាពអាច្ទទេួយកបានននភ័សតតុ្តង 

66> រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាងំមូេ អងគជំន ំជក្មះបាន្តេ់ឱកាសដេ់ភាគី

រដើមបីរធាើកា ជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សតតុ្តង ត្តម យៈកា ដ្ឋក់សា ណារដ្ឋយ

                                                 
159

  ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អន រលាមត្តម វិធាន ៨៩សទួនពី  នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា  E124 ច្ ះនងៃទី 

២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រសច្តីជូនដំណឹងសតីពីរសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេរសនើស ំដ្ឋក់

បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) និងរពេរវលា

កំណត់ននកា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  

E163/5 ច្ ះនងៃទី ៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

160
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននកំណត់រហត សាត ប់

ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយ

សហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤០-៤២។ សំរណើតបរៅនឹងសំរណើត្តមវិធាន ៨៧(៤) ននវិធានន្ទកនុង បស់សហក្ពះោជអាជាា  

ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន (E236/4/1, E265, E271, E276, E276/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E276/2 

ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣  កថ្នខណឌ  ៤។ រសច្កតសីរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ស ំដ្ឋក់ឯកសា  

D366/7.1.366 រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រដ្ឋយអន រលាមត្តមវិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  

E298 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 
161

  សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង Kanyarukiga កថ្នខណឌ  ៥២-៥៣ (កា អះអាងជាទូរៅ បស់ជនជាប់រោទថ្ន ខៃួន

ក្តូវខតរេើករឡើងនូវព័ត៌មានខដេមនិសំខ្ន់ [រដ្ឋយសា ខតរសច្កតីសរក្មច្អំពភីាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សតតុ្តងខដេ 

បានរច្ញរៅច្ ងបញ្ចប់ននសវនាកា ] មិនមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់រដើមបីបង្វា ញថ្ន ខៃួនបានទទួេ ងពយសនកមម រហើយ

ភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីក្តូវបានរធាើឲ្យប៉ាះអនតោយ)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

54 

 

ផ្ទទ េ់មាត់និងជាលាយេកេណអ៍កស 
162
។ អងគជំន ំជក្មះបានរសនើភាគីឲ្យដ្ឋក់ និងបានទទួេយក

សា ណាមួយចំ្នួនពីភាគី រដ្ឋយបាន្តេ់រពេរវលា និងមរធាបាយសមក្សបរដើមបឲី្យពួករគដ្ឋក់

កា ជំទាស ់បស់ខៃូនឲ្យបានក្គបក់្ោន់
163
។ រទាះបីជាកា ជំទាសទ់ាងំរនាះរធាើរឡើងហួសពីភាព ក់ព័នធ 

និងភាពអាច្រជឿជាក់បានជាបឋមននភ័សតតុ្តងខដេបានរសនើស ំក៏រដ្ឋយ ក៏មិនរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ភាព

អាច្ទទួេយកបានននភ័សតតុ្តងទាំងរនាះរទ។  ភាគីមានឱកាសកនុងកា ដ្ឋក់សា ណាេំអិតរេើ

បញ្ញា នានាខដេ ក់ព័នធនឹងតនមៃ និងទមៃន់ននភ័សតតុ្តង ខដេនឹងក្តូវពិោ ណារៅច្ ងបញ្ចប់ននកិច្ច

ដំរណើ កា នីតិវិធី។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរធាើកា ពិោ ណារេើសា ណា និងកា ជំទាសទ់ាងំរនះកនុង

អំឡុងរពេននកា វាយតនមៃរេើភ័សតតុ្តងច្ ងរក្កាយ បស់ខៃួន
164
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 បខនាមរៅរេើឱកាសរដើមបីដ្ឋក់រសច្កតីជំទាស់ជាលាយេ័កេអកស  ភាគីទាំងអស់ក្តូវបាន្តេ់ឱកាសឲ្យរធាើ         

រសច្កតសីននិដ្ឋា នផ្ទទ េ់មាត ់ក់ព័នធនឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននភស័តតុ្តង រៅកនុងអំឡុងសវនាកា ស  បច្ំនួន ១៤ នងៃ 

(ពីនងៃទី ១៦-១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២, នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២, ពីនងៃទី ១២-១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២, និងពីនងៃទី 

២១-២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣)។ 

163
  កា កំណត់កាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាតរ់េើឯកសា នានា (ខដេនឹងក្បក្ពឹតតរៅោប់ពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី 

១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E159 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ កា កំណត ់        

កាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត់រេើឯកសា នានា (ខដេនឹងក្បក្ពឹតតរៅោប់ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E170 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៦-៧។ សវនាកា ផ្ទទ េ់មាត់បខនាម

រេើឯកសា  (ខដេនឹងក្បក្ពឹតតរៅរៅនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E172/1 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២។ បច្ចបុបននភាពរៅរេើអន សស ណៈសតីពីសវនាកា រេើឯកសា រៅដំណាក់កាេបនាទ ប់ (ខដេនឹង

ក្បក្ពឹតតរៅោប់ពីនងៃទី ១២ ដេ់នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E172/5 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ២០១២ កថ្នខណឌ  ២។ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេខ្ងម ខ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអន សស ណៈ បស់

សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី  ក់ព័នធនឹងសំរណើ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរសនើស ំកំណត ់ 

អតតសញ្ញា នន កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងសវនាកា  (ឯកសា  E208/4) និង

សំរណើ បស់រមធាវីកា   ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន រសនើស ំខកតក្មូវបញ្ជភី័សតតុ្តងោកំ្ទ (ឯកសា  E223)        
(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E223/2 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២។ កាេប ិរច្ទិខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់

សវនាកា រេើឯកសា នារពេខ្ងម ខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ)       

ឯកសា  E223/3 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា  ខដេ

បានរសនើស ំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា  E185/2 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៤-១២ (ខដេកំណត់ពសីាវត្ត នីតិវិធីននសវនាកា រៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបានរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំ-

ជក្មះ)។  
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  សូមរមើេ ខ្នកទី ២ សតីពីបញ្ញា អញ្ាក្តកមម  ក្តង់ច្ំណ ច្ ២.៣.៣ និង ២.៣.៤ (ភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូង និងរពេរវលា និងមរធាបាយខដេមានសក្មាប់រក្តៀមរ ៀបច្ំកា កា   កតី)។   

01006361



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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 ២.៤.៩.៣  សវនាកា សតពីកីា បង្វា ញឯកសា គនៃះឹ 

67> រក្កាយពីបានរសនើឲ្យភាគីដ្ឋក់សា ណា និងឲ្យបញ្ញជ ក់ពីរពេរវលាោបំាច់្សក្មាបប់ង្វា ញ

នូវឯកសា គនៃឹះទាងំរនាះ និងរក្កាយពីបានពិោ ណារេើសា ណាទាងំរនាះ អងគជំន ំជក្មះបាន្តេ់

ឱកាសដេ់ភាគីរៅត្តមសមាមាក្តរៅកនុងសវនាកា ចំ្នួនបួនរ្សងៗោន  ខដេស  បមានចំ្ននួ ១៦ 

នងៃ រដើមបីរេើករឡើងអំពីឯកសា ទាងំឡាយខដេពួករគយេ់ថ្នមានកា  ក់ព័នធខ្ៃ ងំបំ្ តរៅនឹងវគគ

ននសវនាកា ជាក់លាក់ណាមួយ
165
។ រដ្ឋយសា ខតភ័សតតុ្តងជាឯកសា រៅ អ.វ.ត.ក មិនោបំាច់្

ក្តូវយកមកបង្វា ញរៅកនុងអំឡុងរពេននកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើប គគេ ខដេចូ្េខៃួនមកចំ្រ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះ សវនាកា ទាងំរនះរធាើរឡើងកនុងរោេបំណងរដើមបីជួយដេ់អងគជំន ំជក្មះ និងភាគី 

កនុងកា កំណត់អំពីអតតសញ្ញា ណឯកសា  ខដេ ក់ព័នធោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅនឹងសវនាកា វគគខដេបានកំណត់ 

និងរដើមបី្តេ់េទធភាពដេ់សាធា ណជនកនុងកា ចូ្េ ួមត្តមដ្ឋនសវនាកា សតីពីឯកសា រនះ
166
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  កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត ់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E170 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតខីណនារំៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E233 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ ។ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេ

ខ្ងម ខ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអន សស ណៈ បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ក់ព័នធនឹងសំរណើ

 បស់អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងរសនើស ំកំណត់អតតសញ្ញា ណនន កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណសីក្មាប់រក្បើក្បាស់ 

រៅកនុងសវនាកា  (ឯកសា  E208/4) និងសំរណើស ំ បស់រមធាវីកា   ជនជាបរ់ោទ រខៀវ សំ្ន រសនើស ំខកតក្មូវបញ្ជ ី

ភស័តតុ្តងោកំ្ទ (ឯកសា  E223) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E223/2 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ កាេប ិរច្ទិ

ខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់សវនាកា រេើឯកសា នារពេខ្ងម ខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃ ច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E223/3 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ កា ជូនដំណឹងអំពសីវនាកា ខដេ

រៅរសសសេ់ ម នរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា រេើភស័តតុ្តងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់

កាេប ិរច្ិទននកិច្ច្ក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ ងរក្កាយសក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣  (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E288 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣។ កាេប ិរច្ទិសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើក

ច្ ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និង

ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

166
  កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត ់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E170 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

៥-៦។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

56 

 

68> រៅកនុងពី សវនាកា ដំបូងទាក់ទងនឹងកា បង្វា ញឯកសា គនៃឹះរនះ រមធាវីកា   កតីទាងំ

អស់បានក្ោនរោេជាម ន មិនក្ពមរ ៃ្ើយតបរៅនងឹឯកសា ទាងំឡាយ ខដេភាគីដនទរទៀតបាន

បង្វា ញ
167
។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី ជនជាប់រោទក្តូវបាន្តេ់ឱកាសឲ្យ្តេ់រោបេ់រៅរេើ     

ឯកសា គនៃឹះខដេបានបង្វា ញរនាះ
168
។ រៅកនុងសវនាកា បង្វា ញឯកសា គនៃឹះចំ្នួនពី បនាទ ប់មករទៀត 

អងគជំន ំជក្មះបានអន ញ្ញា តឲ្យភាគីទាងំអស ់ និង រមធាវីកា   កតី្តេ់រោបេ់រៅរេើឯកសា 

ខដេបានដ្ឋក់បង្វា ញទាងំរនាះ
169
។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងសវនាកា បង្វា ញឯកសា គនៃឹះជាច្ ង

រក្កាយ ជនជាប់រោទ និងរមធាវីកា   កតី បស់ពួករគ ក៏ក្តូវបាន្តេ់ឱកាសឲ្យ្តេ់រោបេ់ 

រៅរេើឯកសា ទាំងអស់រនាះ    ខដេបានដ្ឋក់បង្វា ញរៅកនុងសវនាកា បង្វា ញឯកសា គនៃឹះ និង

ក្តូវបានរសនើស ំឲ្យបញ្ញជ ក់រៅរេើរពេរវលាសក្មាបក់ា បង្វា ញរនះ
170
។ រខៀវ សំ្ន និងរមធាវី

កា   កតី បស់ោត់ បានបដិរសធមិនក្ពមរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទ
171
។ 
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  កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត ់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E170 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីខណនារំៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E233 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៣-៤។ 

168
  កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននសវនាកា ផ្ទទ េ់មាត ់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E170 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតខីណនារំៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ ឯកសា  E233 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២-៣។ 

169
 សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេខ្ងម ខ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអន សស ណៈ បស់សហរមធាវីនាមំ ខ

តំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ក់ព័នធនឹងសំរណើ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រសនើស ំកំណត់អតតសញ្ញា ណនន កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីសក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងសវនាកា  (ឯកសា  E208/4) និងសំរណើស ំ បស់រមធាវី

កា   ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន រសនើស ខំកតក្មូវបញ្ជ ីភស័តតុ្តងោំក្ទ (ឯកសា  E223) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  

E223/2 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២។ កាេប ិរច្ទិខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់សវនាកា រេើឯកសា នា

រពេខ្ងម ខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E223/3 ច្ ះនងៃទី ១៧ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣។ កា ជូនដំណឹងអំពសីវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ម នរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា 

រេើភស័តតុ្តងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ច្ក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ ងរក្កាយ

សក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣។    

កាេប ិរច្ទិសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣។  

170
  កា ជូនដំណឹងអំពសីវនាកា ខដេរៅរសសសេ់ ម នរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា រេើភស័តតុ្តងរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ច្ក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ ងរក្កាយសក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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 ២.៤.៩.៤  រសច្កតសីននដិ្ឋា នបទិបញ្ចបក់ចិ្ចពភិាការដញរដ្ឋេ 

69> រៅនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ អងគជំន ំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីថ្ន អងគជំន ំជក្មះ 

បានរសនើស ឲំ្យមានកា កំណត់កាេប ិរច្ទិដ៏ឆ្ប់ ហ័សមួយ សក្មាបក់ា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ 

និងបានខណនាដំេ់ភាគីឲ្យរក្បើក្បាស់ធនធានោបំាច់្នានា រដើមបីឲ្យពួករគអាច្រ ៀបចំ្សា ណាបិទ

បញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខៃួន ក្សបជាមួយនឹងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីខដេកំព ងខតបនតរធាើ

រនាះ
172
។ ភាគីក្តូវបាន្តេ់ឱកាសរដើមបីរេើករឡើងនូវសំរណើនានា ខដេ ក់ព័នធរៅនឹងនីតិវិធី

សក្មាបក់ា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ  រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរ ៀបចំ្សវនាកា  

កាេពីនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២។ 

70> រៅកនុងខខ ត លា និងខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ អងគជំន ំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពីនីតិវិធី 

និងកាេប ិរច្ទិសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចបកិ់ច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ
173
។ សា ណា

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេក្តូវបានកក្មិតក្តឹមចំ្នួន ២០០ ទំព័  សក្មាប់សហក្ពះោជអាជាា  

ចំ្នួន ៨០ ទំព័  សក្មាប់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងចំ្នួន ១០០ ទំព័  

សក្មាបជ់នជាប់រោទនីមួយៗ និងក្តូវដ្ឋក់កនុង យៈរពេ ៣០ នងៃ បនាទ ប់ពីនងៃច្ ងរក្កាយននសវនាកា  

                                                                                                                                            

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៤៩-៥០, ៦២-៦៤។ កាេប ិរច្ទិ

សក្មាប់ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  

E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។  

171
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៨-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

៥២-៥៣, ៥៤-៥៦, ៥៧-៦០។  

172
 កា កំណតក់ាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា  រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា   

ជំន ំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា អន វតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពនន  

សវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E218 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ២០។ 

173
  រសច្កតជីូនដំណឹងសតីពរីសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ខដេរសនើស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមម

បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា  E163) និងរពេរវលាកណំត់ននកា ដ្ឋក់

រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខីបបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ 

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

58 

 

រេើអងគរសច្កតីកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១
174
។ ភាគីក៏ទទួេបានឱកាសរដើមបីដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា ន

ដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកមួយរទៀត ខដេមានចំ្នួន ២០ ទំព័  សតីពីច្ាប់ជាធ មានក្តឹមនងៃទី ២១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២
175
។ កនុងក ណីខដេភាគីមិនបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទរនាះ ភាគីអាច្ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា ន 

ណាមួយកនុងចំ្នួនទំព័  ខដេបានកំណត់សក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញ

រដ្ឋេ ឬ រៅត្តមរពេរវលាខដេបានកំណត់សក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កា 

ពិភាការដញរដ្ឋេ
176
។ បនាទ ប់មក អងគជំន ំជក្មះបានពនា នងៃ្  តកំណត់សក្មាបក់ា ដ្ឋក់សា ណា 

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេចំ្នួនពី ដង ខដេនាឲំ្យកាេប ិរច្ទិច្ ងរក្កាយរនះគឺរៅក្តឹមនងៃទ ី

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣។ អងគជំន ំជក្មះក៏បានបខនាមចំ្នួនទំព័ ឲ្យភាគីនមីួយៗក្តឹមចំ្នួន ២៥ 

ទំព័  រហើយក៏បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន រេខរោងរជើងទំព័ មិនោប់បញ្ចូេកនុងចំ្នួនទំព័ ខដេបាន

កក្មិតរនាះរទ
177
។ 

71> រៅនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពីកាេប ិរច្ទិ

សក្មាបដ់្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ រដ្ឋយ្តេ់រពេរវលាចំ្នួន ៣ នងៃ

                                                 
174

  រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខីបបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា 

E163/5/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

175
  រសច្កតជីូនដំណឹងសតីពរីសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ខដេរសនើស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមម

បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា  E163) និងរពេរវលាកណំត់ននកា ដ្ឋក់

រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E163/5 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៤។  

176
  រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខីបបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ(អ.ជ.ស.ដ)  ឯកសា  

E163/5/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២០-២១។ 

177
  កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1 

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/4 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ២   (ខដេពនា កាេប ិរច្ទិច្ ងរក្កាយ ហូតដេ់នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣)។ ច្រមៃើយតបរៅនឹង

សំរណើត្តមអ ីខមេស ំបខនាមរពេរវលា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៥។ កាេប ិរច្ទិសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ច្ ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) 

ឯកសា  E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៥៦-

៥៧ (រដ្ឋយកក្មិតក្តឹម  ២២៥ ទំព័  សក្មាប់សហក្ពះោជអាជាា ,  ១២៥ ទំព័  សក្មាប់ជនជាប់រោទមាន ក់ៗ និង 

១០៥ ទំព័  សក្មាប់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

59 

 

សក្មាបស់ហក្ពះោជអាជាា  ១ នងៃសក្មាបស់ហរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និង ២ 

នងៃសក្មាបជ់នជាប់រោទមាន ក់ៗ
178
។ សហរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងសហ-

ក្ពះោជអាជាា បានទទួេរពេរវលា ១ នងៃដូច្ោន សក្មាប់រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នតប រហើយជនជាប់រោទ 

មាន ក់ៗមាន យៈរពេពី រមា៉ា ងសក្មាបរ់ធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ
179
។ ដំបូងរឡើយ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន 

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេក្តូវបានកំណត់កនុង យៈរពេ ៣០ នងៃ បនាទ ប់ពីកា ដ្ឋក់សា ណា

បិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេជាភាសា្ៃូវកា មួយ បស ់ អ.វ.ត.ក រហើយរក្កាយមក ក្តូវបាន

ខកតក្មូវរពេរវលាពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣  វិញ
180
។ រដើមបីជួយដេ់ភាគី

កនុងកា រក្តៀមរ ៀបចំ្រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ អងគជំន ំជក្មះ និង     

អងគភាពោំ  កា កា   កតី បាន្តេ់េទធភាពដេ់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានអនកបកខក្ប

ភាសា
181
។ 
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  កាេប ិរច្ទិសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ ងរក្កាយ និង សវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1    
(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ សូមរមើេ្ងខដ   វិធាន ៩៤ នន វិធានន្ទកនុង។ 

កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា  E295/1 

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/4 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៦។  

179
  កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1 

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/4 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៤ និងកថ្នខណឌ  ៦។ សូមរមើេ្ងខដ   វិធាន ៩៤ នន វិធានន្ទកនុង។ 

180
  កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1 

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/4 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៥-៦។ 

181
  កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1, 

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/4 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ៥។ ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើត្តមអ ីខមេស ំបខនាមរពេរវលា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E295/6 ច្ ះនងៃទី ១២ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យក្បកាស

មិនទទួេយកសា ណាបញ្ចប ់បស់សហក្ពះោជអាជាា  (ឯកសា  E295/7) ឯកសា  E295/7/2 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦ (ខដេរេើករឡើងថ្ន ត្តមពិតរៅ រមធាវីកា   កតី បស់ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់

មរធាបាយរនះ ួច្រហើយ)។ 
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72> រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទីមួយននកា រធាើរសច្កតីខងៃងរបើកសវនាកា រៅនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១១  ហូតដេ់នងៃទីមួយននកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរៅនងៃទី ១៦ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះមិនបានរបើកសវនាកា ចំ្នួន ៤៨០ នងៃ ( ួមទាងំនងៃច្ ងសបាត ហ ៍

នងៃឈ្ប់សក្មាកប ណយជាតិ នងៃវិសសមកាេ និងនងៃផ្ទអ កសវនាកា មួយចំ្នួន ដូច្ជា បញ្ញា ស ខភាព

 បស់ជនជាប់រោទ)។ ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងោប់ត្តងំពីនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ មករម៉ាៃះ ខដេថ្ន ពួកោត់ក្តូវរក្បើក្បាស់នូវមរធាបាយ និងធនធានខដេមានរៅកនុងអំឡុង

រពេខដេអងគជំន ំជក្មះមិនរធាើសវនាកា  និងរៅនងៃរធាើសវនាកា  កនុងកា រ ៀបចំ្សា ណាបិទបញ្ចប់

កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ។ ជាច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះបានពនា កាេប ិរច្ទិច្ ងរក្កាយ និងបាន

ខកសក្មួេកា កំណត់ចំ្នួនទំព័  និងមរធាបាយរ្សងៗរទៀតរដ្ឋយសា កាេៈរទសៈ និង

ក្បរោជន៍ននយ តតិធម៌តក្មូវឲ្យរធាើខបបរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធ ិបស់

ជនជាប់រោទកនុងកា សួ តទេ់ោន  ឬកនុងកា កា   ខៃួនមិនក្តូវបាន ំរលាភរដ្ឋយនីតិវិធីខដេក្តូវ

បានកំណត់សក្មាប់កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរទ
182
។ 

 ២.៤.៩.៥  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

73> ជនជាប់រោទខកខ្នមិនបានបង្វា ញថ្ន រតើរសច្កតីសរក្មច្ខ្នកនីតិវិធមី នៗ  ជាក្បរភទ

រសច្កតីសរក្មច្ខតមួយ ឬ ួមបញ្ចូេោន រនាះ បានោោំងមិនឲ្យមានឱកាសសក្មាបក់ា សួ តទេ់ោន  

ោ៉ា ងដូរមតច្រនាះរទ។ វាមិនខមនជាកា ទទួេខ សក្តូវ បស់អងគជំន ំជក្មះរនាះរទ ចំ្រ ះកា ខកខ្ន

 បស់ជនជាប់រោទ ឬ រមធាវីកា   កតី បសជ់នជាប់រោទកនុងកា រក្បើក្បាស់ឱកាសខដេបាន្តេ់

ឲ្យរនាះ ជាពិរសសរៅរពេខដេអងគជំន ំជក្មះបានពាោមរក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសាកនុងកា រដ្ឋះក្សាយ

បញ្ញា  បសពួ់កោត់ ត្តម យៈកា ្តេ់រពេរវលាបខនាម ឬ្តេ់ឱកាសរដើមបីឲ្យអន វតតម ខង្វ 

 បស់ខៃួនរនាះ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធ ិបស់ជនជាប់រោទកនុងកា សួ        

តទេ់ោន រនះមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរឡើយ។ 
                                                 
182

  អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ ICTY បានពិោ ណារឃើញថ្ន កាេប ិរច្ទិច្ ងរក្កាយសក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណា

បញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុង យៈរពេ ១១ នងៃ បនាទ ប់ពបីញ្ចប់សវនាកា រេើភ័សតតុ្តងរនាះ  មិនបាន ំរលាភរៅរេើ

សិទធិ បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ រក្ ះថ្នកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដរំណើ កា ជំន ំជក្មះ មាននងៃជារក្ច្ើនខដេអងគជំន ំជក្មះ

មិនរធាើសវនាកា  រហើយភាគីកប៏ានទទួេកា ជូនដំណឹងក្គប់ក្ោន់ ( យៈរពេមួយឆ្ន ំ)  ួច្មករហើយ រដ្ឋយ ំពឹងថ្ន ពួក

រគបានរក្បើក្បាស់ធនធានទាងំឡាយត្តមមរធាបាយមួយខដេអន ញ្ញា តឲ្យពួករគរ ៀបច្ំសា ណារៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ជំន ំជក្មះ (Krajišnik) សាេដីកា កថ្នខណឌ  ៩៤)។ 
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 ២.៤.១០  សិទធ ិបស់ជនជាបរ់ោទកនងុកា រធាើរសច្កតសីននដិ្ឋា ន នងិរ ៃ្ើយតបច្រំ ះកា រោទ

សួ  

74> រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន អងគជំន ំជក្មះបានោោំងដេ់សិទធិ បសោ់ត់កនុងកា កា   ខៃួន 

និងកនុងកា ្តេ់រោបេ់រៅរេើភ័សតតុ្តងក្បឆំ្ងនឹងខៃួន រៅរពេខដេអងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធ

រេើសំរណើ បស់ោត់ ខដេស ំឲ្យ្តេ់នូវបញ្ជីសំណួ  និងឯកសា នានាខដេនឹងក្តូវយកមករក្បើក្បាស់ 

រៅកនុងកា រោទសួ  កក្មិតកា រោទសួ មកក្តឹមខតកនៃះនងៃ និងស  ំយៈរពេបីសបាត ហរ៍ដើមបី

ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយរមធាវីកា   កតី បសោ់ត់ម នកា រោទសួ ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរោទ

ក្បកាន់ថ្ន មានកា  ំរលាភរេើសិទធិ បស់ោត់្ងខដ  រក្ ះអងគជំន ំជក្មះខកខ្នមិនបានធានាថ្ន  

រមធាវីកា   កតី បស់ោត់ អាច្ចូ្េជួបោត់កនុងមនទី ឃ ំោងំរៅនងៃច្ ងសបាត ហ៍បាន
183
។ ដូរច្នះ 

រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន អងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធមិន្តេ់ឲ្យជនជាប់រោទនូវសិទធទិទួេបាន “រពេ

រវលារដើមបីត្តងំសំណួ ក្បកបរដ្ឋយភាពនងៃងន ូ យ តតិធម៌ និងសនតិវិធី” រនាះជនជាបរ់ោទ “បាន   

អន វតតខតសិទធ ិបស់ោត់ខដេរៅរសសសេ់ គឺកា រៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប  ហូតដេ់កា បិទបញ្ចប់ 

“កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ” និងសិទធិកនុងកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ច្ ងរក្កាយបនាទ ប់ពីរសច្កតីសននិដ្ឋា ន

សាា ព ”
184
។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ទាងំ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខៃួនបានបដិរសធ

មិនរ ៃ្ើយរៅនឹងកា ត្តងំសំណួ រៅច្ ងបញ្ចប់ននសវនាកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើភ័សតតុ្តង រដ្ឋយ

ខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នថ្ន សិទធិ បស់ខៃួនកនុងកា ទទួេបានកា ជំន ំជក្មះក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌ក្តូវបាន

 ំរលាភរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាងំមូេ
185
។ 

                                                 
183

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

២៧-២៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន  ក់ពន័ធនឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ 

ឯកសា  E288/4 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១១-២២, ២៦-២៧, ៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១០-១៩។ សំរណើបនាទ ន់ បស់រមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន ស ំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា 

នីតិ វិធីភាៃ ម ឯកសា  E275/2/1/1 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៧១-៧២, ៧៥, ៩៩។ 

184
  រសច្កតសីននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីរលាក រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ     

ឯកសា  E288/4 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥, ២៣-២៤, ៤០។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣០, ៣០-៣២។ 

185
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

៥៣-៥៤។ កា ដករសច្កតជីូនដំណឹងពរីោេបំណងអន វតតត្តម វិធាន ៩០ នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា  E287/2 ច្ ះនងៃទី 

៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣-៤, ១៨។ 
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75> អន រលាមត្តម វិធាន ៨៥ និង វិធាន ៩០ នន វិធានន្ទកនុង ក្បធានសវនាកា  រដ្ឋយមានកា  

ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយនឹងរៅក្កមរ្សងៗននអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង អាច្សរក្មច្រៅរេើ    

នីតិវិធីខដេសមក្សបសក្មាប់កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា ន ឬកា រោទសួ រៅជនជាបរ់ោទបាន ដ៏ោប

ណាសិទធ ិបស់ជនជាប់រោទក្តូវបានរោ ព
186
។ 

76> អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្យេ់ក្ពមត្តមសំរណើ បស ់ រខៀវ សំ្ន ខដេស ំឲ្យមានកា ជូន

ដំណឹងជាម ន អំពីឯកសា ខដេភាគីមានបំណងយកមករក្បើក្បាស់កនុងកា រោទសួ  និងកា ្តេ់

សកេីកមមសក្មាប់ យៈរពេខតកនៃះនងៃ។ ប៉ា ខនត អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងច្ាស់ ួច្រហើយថ្ន  

អងគជំន ំជក្មះមិនមានេទធភាពកនុងកា គណនា ថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្មានេទធភាព ឬមានបំណង

រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ ក្តឹមកក្មិតណារនាះរទ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្បដិរសធរេើកា 

កំណត់រពេរវលាបខនាមសក្មាប់កា រោទសួ ។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ យៈរពេននកា រស ើបសួ   

និង យៈរពេននកា ជំន ំជក្មះ និងកា ណ៍ខដេថ្ន ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងអំពីបទរោទ 

ក្បឆំ្ងនឹងខៃួនរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាងំមូេ អងគជំន ំជក្មះក៏បានបដិរសធរេើសំរណើ បស ់

រខៀវ សំ្ន ខដេបានស ផំ្ទអ កសវនាកា ចំ្នួនបីសបាត ហ៍រដើមបរីក្តៀមរ ៀបចំ្រ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា 

រោទសួ  និងសំរណើស ំឲ្យមានកា ជូនដំណឹងជាម នអំពីក្បធានបទ និងសំណួ ខដេភាគីមាន

បំណងយកមកសួ ោត់
187
។ 

77> ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ឲំ្យ្តេ់បញ្ជីក្បធានបទ ឬបញ្ជីសំណួ  ខដេក្គបដណត ប់រៅកនុងកា  

រោទសួ រនះ អងគជំន ំជក្មះសូមបញ្ញជ ក់នូវកា យេ់រឃើញ បស់ខៃួនពីម នៗមកខដេថ្ន ជនជាប់រោទ 

បានដឹងពីរ ឿងកតីក្បឆំ្ងនឹងខៃួន និងប ិបទននកា រោទសួ រនះ ួច្រហើយ ជាពិរសស រៅច្ ងបញ្ចប់

ននសវនាកា 
188
។ រទាះជាោ៉ា ងណាកតី សហក្ពះោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើម-     

                                                 
186

  សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ  ១៩-២០។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង 

Jokić កថ្នខណឌ  ២៧-២៩។  

187
  កាេប ិរច្ទិសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា  និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ ឯកសា  E263 និងឯកសា  E288/1       
(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E288/1/1 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ    

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៩-២០។ 

188
  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ៣៧០ (រដ្ឋយពោិ ណារៅរេើដីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះ      

សា ណាម នកា ជំន ំជក្មះ បញ្ជ ីរ ម្ ះសាកសី និងភ័សតតុ្តង និងវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងសវនាកា  អងគជំន ំជក្មះយេ់
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បណត ឹង ដាបបរវណីមានបំណង្តេ់នូវបញ្ជីសំណួ រៅឲ្យ រខៀវ សំ្ន
189
។ រេើសពីរនះរទៀត កា 

បដិរសធ បសអ់ងគជំន ំជក្មះ ចំ្រ ះកា កំណត់រពេរវលារៅរេើកា រោទសួ រៅជនជាបរ់ោទគឺ

មានភាពសមក្សប រហើយអងគជំន ំជក្មះមានបំណងជួយសក្មួេរៅរេើេទធភាព និងរច្តនា     

 បស់ោត់កនុងកា បនតកា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ រៅរពេណាមួយ។ រៅច្ ងបញ្ចប់ អងគជំន ំជក្មះ

កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ទាងំជនជាប់រោទ និងរមធាវីកា   កតី បស់ោត់បានអះអាងថ្ន រទាះបីជា

សំរណើទាងំអស់ ក់ព័នធនឹង របៀប និងនីតិវិធីសក្មាប់កា សួ សណួំ ដេ់ជនជាប់រោទ ក្តូវបាន

ទទួេយកកតី ក៏ជនជាប់រោទរៅខតមិនបានរ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា រោទសួ រនាះខដ  រដ្ឋយរហត ថ្ន 

សិទធិ បស់ខៃួនក្តូវបាន ំរលាភរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាំងមូេ
190
។ ទាក់ទងនឹងបញ្ញា រនះ   

អងគជំន ំជក្មះសូមបញ្ញជ ក់អះអាងពីកា យេ់រឃើញ បសខ់ៃួនខដេបានបង្វា ញជូនខ្ងរេើ និងកា 

យេ់រឃើញរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីទាំងមូេខដេថ្ន សិទធិទទួេបានកា ជំន ំជក្មះកតីក្បកប

រដ្ឋយយ តតិធម៌ បស់ជនជាប់រោទទាំងពី  គឺក្តូវបានរោ ពរៅកនុងដំរណើ កា ននកា ជំន ំជក្មះ   

ទាងំមូេ។ 

78> នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអន វតតសិទធមិិន្តេ់សកេីកមម បសខ់ៃួន រៅរពេខដេអងគជំន ជំក្មះ 

បាន្តេ់ឱកាសឲ្យពួកោត់រធាើដូរោន ះ
191
។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា សវនាកា ទាងំមូេ 

ជនជាប់រោទមានឱកាសជារក្ច្ើនរដើមបីរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ ៍ និងរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណួំ ។ ពួកោត់

បានរក្បើក្បាស់ឱកាសទាងំរនះ រៅកនុងក ណជីារក្ច្ើន
192
។ អន រលាមត្តម វិធាន៩៤(៣) ជនជាប់រោទ 

បានរក្បើឱកាសច្ ងរក្កាយរដើមបីរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នរៅនងៃទ ី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១៣ ្ងខដ ។    

                                                                                                                                            

រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទ “បានដឹងោ៉ា ងច្ាស់អំពីខៃឹមសា ននសំណួ  បស់ ដាអាជាា  និងក ណី បស់ ដាអាជាា តទេ់នឹង

 ូបោត់” រៅរពេខដេោត់បាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងកា កា   ខៃួន បស់ោត់ផ្ទទ េ់)។ 

189
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៣-២៨។ ច្រមៃើយតប បស់សហក្ពះោជអាជាា រៅនឹងកា ដក

ខៃួន បស់ រខៀវ សំ្ន មិន្តេ់សកេីកមម និងសំរណើស ំរធាើរសច្កតសីននិដ្ឋា នអវិជជមាន ឯកសា  E288/4/1 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១០។ 

190
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៩-៣៤។  

191
  សាេដីកា បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ  ២៨  (ខដេបង្វា ញថ្ន

ជរក្មើស បស់ជនជាប់រោទខៃួនឯងគឺរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់សិទធិកនុងកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង បស់ោត់ ដូរច្នះ ោត់មិនរេើក

រឡើងថ្នមានកា  ំរលាភសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជំន ជំក្មះក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌បានរឡើយ)។ 

192
  សូមរមើេ ខ្នកទី ២ សតីពី បញ្ញា អញ្ាក្តកមម ក្តង់ច្ំណ ច្ ២.៣.៤.២ (ក្បភពននភ័សតតុ្តង)។ 

01006370
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

64 

 

ពួកោត់បានរក្បើនូវឱកាសខដេបាន្តេ់ឲ្យរនះ
193
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិន

មានកា  ំរលាភបំ នរៅរេើសិទធ ិបស់ជនជាប់រោទកនុងកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ ឬ រ ៃ្ើយតបរៅ

នឹងកា រោទសួ  ដូច្មានខច្ងកនុង វិធាន ៨១(៦)  វិធាន ៨៩សទួន  វិធាន ៩១សទួន និង វិធាន ៩៤ នន

 វិធានន្ទកនុងរនាះរទ
194
។  

 ៣.  ប ិបទក្បវតតិសាស្រសត
195

 

79> រហត កា ណ៍នានារៅកនុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្តូវខតខសាងយេ់ រដ្ឋយពិនិតយរៅ

រេើប ិបទននរហត កា ណទ៍ាងំឡាយខដេបានរកើតរឡើងម នសម័យកាេរនះ ជាពិរសស កា បរងកើត

បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ រៅរពេខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុាបាន ីកេូតលាស់ បកសរនះបានបរងកើត 

និងអន វតតរោេនរោបាយមួយចំ្នួនរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង បស់ខៃួន ។ អតាិភាពននរោេ-

នរោបាយនីមួយៗនឹងក្តូវយកមកពិនិតយរៅកនុងខ្នករនះ រដើមបី្តេ់ជាទិដាភាព ួមអំពីសាា នភាពរៅ

ម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ខ្នករនះពិនិតយពិោ ណារៅរេើកា វិវតតននរោេនរោបាយ

 បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា  ចំ្ខណកឯកា អន វតតរោេនរោបាយទាងំមូេនឹងក្តូវរេើកយកមក

ពិភាការៅកនុងជំពូករក្កាយៗរទៀត ខដេ ួមមានទិដាភាពទូរៅននរហត កា ណន៍ានារៅកនុងអំឡុង

យ ត្តត ធិកា ត្តមរពេរវលាននបទរោទ ឬបទរេមើសជាក់លាកន់ានា ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅ

កនុងរ ឿងកតីរនះ
196
។ រោេនរោបាយចំ្នួនពី គឺកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-

                                                 
193

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៥១-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១-

២៦។  

194
  អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រដ្ឋយសា  វិធានទាំងរនះ្តេ់សិទធិឲ្យភាគីដនទរទៀតសួ សំណួ រៅកាន់      

ជនជាប់រោទ រនាះ វិធានទាងំរនះកក៏្បគេ់សិទធិដូច្ោន រនះដេ់ជនជាប់រោទរដើមបីរធាើកា រ ៃ្ើយតបខដ  ក្បសិនណារបើ 

ជនជាប់រោទមានបំណងរ ៃ្ើយតប រដ្ឋយសិទធិកនុងកា រ ៃ្ើយតបរនះមានមូេដ្ឋា នមកពីសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប   

សិទធិរធាើកា ពិភាការដញរដ្ឋេ និងសិទធិកា   កតី បស់ជនជាប់រោទ។ 

195
 ភ័សតតុ្តងខដេក្តូវបានពិភាការៅកនុងខ្នករនះក្តូវបាន្តេ់កនុងរោេបំណងបង្វា ញអំពីប ិបទក្បវតតិសា្សត និង 

អងគរហត ននរហត កា ណ៍ទាងំឡាយខដេសាិតរៅរក្កាមយ ត្តត ធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក។ ភ័សតតុ្តងខបបរនះ

អាច្ ួមមាន៖ កា បញ្ញជ ក់បំភៃឺរៅរេើប ិបទជាក់លាក់ណាមួយ រដ្ឋយបង្វា ញត្តម យៈកា ទាញរសច្កតីសននិដ្ឋា នពីធាត ្ស ំ

ននអំរពើឧក្កិដារៅរក្កាយមយ ត្តត ធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក ឬរដ្ឋយបង្វា ញអំពីខបបខ្នននអំរពើរដ្ឋយរច្តនា

ណាមួយ។ សូមរមើេ សាេដីកា Nahimana កថ្នខណឌ  ៣១៥។  

196
 សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ ។ ខ្នកទី ១០ សតីពី កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) ។ ខ្នក

ទី ១១ សតីពី កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ ខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ ។  

01006371
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

65 

 

ក្កុង និងកា កំណត់រោេរៅខដេជាទាហាន និងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  គឺជាកមមវតាុ

ននកា រោទក្បកាន់រៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ ដូរច្នះ រោេនរោបាយទាងំពី រនះនឹងក្តូវយក

យកមកពិនិតយឲ្យកាន់ខតេមអិតខងមរទៀត។ បខនាមរៅរេើអតាិភាព និងកា អន វតតរោេនរោបាយ

 បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្បសិនរបើមានកា  ក់ព័នធ  អងគជំន ំជក្មះនឹងពិនិតយរៅរេើសាា នភាព

ទូរៅរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ខដេនាឲំ្យមានកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុងរនះ ខដេោប់

រ្តើមរៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូត្នដេ់កា កាន់កាប់ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅនងៃទ ី

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។  

៣.១  ទដិាភាពទរូៅ នងិកា បរងកើតបកសក មមយុនសីតកមពជុា 

80> រៅកនុងកា កំណត់អំពីក្បវតតិបកសក មមយុនីសតកមពជុាខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះបានពឹងខ្អក 

រៅរេើសកេីកមម បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា និងឯកសា សំខ្ន់ៗជារក្ច្ើនរទៀត  ួមទាំង ទសសនាវដត ី 

ទងប់ដិវតត និងក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ឆ្ន ំ ១៩៩៨
197

 ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា បានសមាភ ស

ជាមួយ ខខម ង ន ខដេជាអតីតជំនួយកា  បស់ ត្ត ម៉ា ក
198
។ រៅរពេខដេជនជាប់រោទ នួន ជា 

ក្តូវបានសួ សំណួ អំពីកិច្ចសមាភ សន៍រនះ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានពាោមបងេូច្កិតតិយស បស ់

ខខម ង ន រដ្ឋយរេើករឡើងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះថ្ន ខខម ង ន គឺជាគិញ បស ់ ហ  ន ខសន 

ខដេជាសហនាយក ដាម្នតីនន ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា រៅរពេរធាើកិច្ចសមាភ សនរ៍នាះ។ រៅរដើមដំបូងនន

កិច្ចសមាភ សន៍ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់ព ំអាច្ច្ងោបំានរពញរេញទាងំអស់រនាះរទ រហើយោត់

ពិបាកោំរហត កា ណជ៍ាក់លាក់នានា ខដេបានរកើតរឡើងជារក្ច្ើនឆ្ន ំកនៃងមករហើយរនាះណាស់។ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ច្រមៃើយ បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍រនះ ស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹង

ច្រមៃើយរ្សងៗរទៀតខដេោត់បានរ ៃ្ើយ  ួមទាងំច្រមៃើយខដេោត់បានរ ៃ្ើយរៅកនុងត លាកា ្ងខដ ។ 

អងគជំន ំជក្មះមិនរឃើញមានកា រេើករឡើងណាមួយថ្ន ោត់រ ៃ្ើយមិនពិតរៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍រនះ 

រនាះរទ ឬក៏ថ្ន ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍រនាះមិនក្តឹមក្តូវរនាះខដ ។ រៅកនុងត លាកា  ជនជាប់រោទ  

                                                 
197

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៧-៣០។ ខខសអាត់វីរដអូសតីពសីកេីកមម បស់ 

នួន ជា ឯកសា  E1/23R ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (វគគទី ២) ក្តង់រមា៉ា ង 50:00-50:15   (រមធាវីរេើករឡើង  
សាជាងមីថ្ន ឆ្ន ំ ១៩៩៨ គឺជាកាេប ិរច្ទិននកិច្ចសមាភ សន)៍។ 

198
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 រេខរោងរជើងទំព័  ១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤២-៤៣។ 

01006372
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

66 

 

នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន “ភាគរក្ច្ើន” ោត់បានក្បាបក់ា ពិតដេ់ ខខម ង ន រៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍

រនះ រដ្ឋយរេើករឡើងក្តឹមខតថ្ន ោត់អាច្លាក់ទ កព័ត៌មានខៃះមិនក្បាប់ ខខម ង ន រឡើយ
199
។ 

រដ្ឋយរហត ថ្ន បញ្ញា រៅទីរនះគឺក្តង់ខៃឹមសា ពិតក្បាកដននកិច្ចសមាភ សន៍ មិនខមនភាពអាច្ទ កចិ្តត

បានននកំណត់រហត កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ ខខម ង ន រនាះរទ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ក្បតិោ ឹក 

ននកិច្ចសមាភ សន៍រនះគឺជាមូេដ្ឋា នមួយខដេអាច្ទ កចិ្តតបានសក្មាប់រធាើជាសំអាងរហត ។  

81> កា វិវតតដំបូងននក្បវតតិក មមយុនីសតនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជុាមានកា ជាប់ទាក់ទងោ៉ា ង

ជិតសនិទធជាមួយនឹងកា វាយក្បឆំ្ងជាមួយអាជាា ធ អាណានិគមនិយមបាោំង និងជាពិរសសកា    

តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធរៅរក្កាយស្ង្វគ មរលាករេើកទី II  បស់ខខម ឥសស ៈ និងបកសក មមយុនីសតឥណឌូ - 

ចិ្ន
200
។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥១ បកសក មមយុនីសតឥណឌូ ចិ្នខដេដឹកនារំដ្ឋយ ហូ ជីមិញ ជាមួយនឹងសាខ្បកស 

រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ក្បរទសឡាវ និងក្បរទសកមពជុា
201 បានរ ៀបចំ្សននិបាតមួយខដេ នួន ជា 

បានចូ្េ ួម្ងខដ ។ រៅកនុងសននិបាតរនាះ បកសខដេដឹកនារំដ្ឋយរវៀតណាម បានបត ូរ ម្ ះសាខ្

បកស បសខ់ៃួនរៅកនុងក្បរទសកមពជុា រៅជាបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម 
202
។ 

82> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៥៣ រក្កាយពីក្ពះមហាកសក្ត នរោតតម សីហន  បានទទួេជ័យជមនះរៅកនុង 

“ក្ពះោជបូជនីយកិច្ចទាមទា ឯកោជយ” ក្បរទសកមពជុាបានទទួេឯកោជយរឡើងវិញ។ រក្កាយពីបាន

ច្ ះហតារេខ្រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៤ ខដេអះអាងថ្នបញ្ចប់ស្ង្វគ មរៅ

                                                 
199

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤២ (“ឯរសាម ះក្តង់ ឬ មិនរសាម ះក្តង់ អាហនឹង

សរក្មច្រេើខាុំរមើេសភាពកា ណ៍។ រតើ ខខម ង ន រនះជាមន សសោ៉ា ងរម៉ាច្? មានកា ខៃះ ខាុំក្បាប់កា ពិតឲ្យ ខខម ង ន 

ហនឹងយេ់រហើយមានកា ខៃះ ក៏ខាុំមិននិោយខដ ”) ទំព័  ៥០-៥១។ 

200
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ៦៦-៧០ ERN 

(ភាសាខខម ) 0232064-68 (រក្ៅពីពកួក មមយុនីសត និងក្កុមឥសស ៈ ពួកអនកជាតិនិយមននគណបកសក្បជាធិបរតយយក៏

ទាមទា ឯកោជយសក្មាប់ក្បរទសកមពជុា្ងខដ  ប៉ា ខនត បានបដិរសធកា តស ូរដ្ឋយអាវ ធ រហើយអួតស រសើ ពកីា ផ្ទៃ ស់

បតូ សងគមត្តមនរោបាយនិយម្ៃូវកណាត េវិញ)។ 

201
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤១ (“អាីៗគរឺៅរក្កាមកា បញ្ញជ ដឹកនា ំបស់

យួនទាងំអស់ពហីាណូយមកទាងំអស់ ពីហូជីមិញមកទាងំអស់”) ទំព័  ៥០-៥១។ 

202
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078186។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ២៩-៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ៣០។  

នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00062299។  

01006373
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ឥណឌូ ចិ្នរេើកទី ១  ួច្មក
203

 ក្បរទសកមពជុា ក្បរទសឡាវ និងក្បរទសរវៀតណាមបានទទួេ   

ឯកោជយរពញរេញ រហើយកងទ័ពប រទសរៅឥណឌូ ចិ្ន  ួមទាងំកងកមាៃ ំងរវៀតមិញខដេឈ្ រជើង

រៅកនុងក្បរទសកមពជុា ក្តូវមានកាតពាកិច្ចដកកងកមាៃ ំងរច្ញពីទីត្តំងខដេពួករគឈ្ រជើង
204
។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី អនកតំណាងជនក មមយុនីសតកមពជុាព ំក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យចូ្េ ួមរៅកនុងកា 

ច្ ោរនាះរទ រហើយក៏ព ំទទួេបានសមបទានណាមួយ រដ្ឋយសា ពួករគបានោំក្ទកងកមាៃ ំង   

រវៀតមិញរៅកនុងអំឡុងរពេវាយក្បយ ទធ ួមោន ក្បឆំ្ងនឹងកងទ័ពបាោំងរនាះរឡើយ
205
។ បនាទ ប់ពី

កា ដកកងកមាៃ ំងរវៀតមិញរច្ញពីក្បរទសកមពជុា ួច្មក អងគកា ោត់ត្តំងទាងំអស់រៅកនុងក្បរទស

កមពជុាក្តូវបាន ំលាយរោេ
206

 ខដេរធាើឲ្យអតីតសមាជិកបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម ង្វយ ងរក្ោះ

ពីកា ប្ង្វក បរដ្ឋយអាជាា ធ  ដ្ឋា ភិបាេ នរោតតម សីហន 
207
។ រក្កាយមក ប៉ា េ ពត នួន ជា និង 

                                                 
203

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១០៣-១០៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00232101-00232105។ 

204
 កា របាះព មព្ ាយ បស់គណៈកមាម ធិកា អនករសនហាជាតិកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បោរំៅក្បរទសបាោំង៖ រដើមបី

ភាព ស់ោនមានជីវិតននក្បជាជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/617 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម )          
S 00722152 (បានរោទក្បកាន់ថ្ន “រោងត្តមអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៥៤) ពួក

រវៀតណាមក្តូវបានបងេំច្ិតតឲ្យដករច្ញពកី្បរទសកមពជុា។ ប៉ា ខនត ពួកវាបាននាកំ្បជាជនខខម ជិត ២.០០០ នាក់ រៅជាមួយ 

ភាគរក្ច្ើនជាយ វជន។ បនាទ ប់ពអីប់ ំបំ ក់បំប៉ានអស់ យៈរពេ ១៥ ឆ្ន ំ ពួកវាបានបណតុ ះបណាត េយ វជនទាងំរនាះមួយ

ខ្នកឲ្យកាៃ យរៅជាភាន ក់ង្វ កញ្ជះ បស់ពួកវា)។ សូមរមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន   

ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078187 (រោងត្តម “កចិ្ចក្ពមរក្ពៀងច្ំរ ះក្បរទសកមពជុាកងទ័ព

ប រទសទាងំអស់ក្តូវដករច្ញពកីមពជុា”)។ 

205
 ្ទយុមកវិញ ពួកក មមយុនីសតឡាវបានទទួេរខតតពី រៅជាប់ក្ពំក្បទេ់ជាមួយក្បរទសរវៀតណាម ក្ពមទាងំសិទធិក្គប់

ខបបោ៉ា ង ខដេរគបដិរសធមិន្តេ់ឲ្យពួកក មមយុនីសតខខម ៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម

 េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១០៣-១០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00232101-00232102។ 

206
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហតូដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១១៨-១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00380352-00380355។ 

207
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ( នួន ជា) ទំព័  ៩ (រក្កាយកិច្ចក្ពមរក្ពៀងទីក្កុងហសឺខណវ រៅមាន

មន សសរសសសេ់ខត បី ឬ បួន នាក់ ខតប៉ា រណាណ ះ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 

ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188 (“រោងត្តមកិច្ចក្ពមរក្ពៀងហសឺខណវឆ្ន ំ ១៩៥៤ មិតតរយើងទាងំអស់ខដេរគ

រៅថ្ន ខខម រយៀកមិញរនាះក៏ច្ូេមក ស់រៅកនុងសងគមកមពជុា ក្តូវ ដាអំណាច្ សីហន  រនះប្ង្វក ប ោប់ច្ង ដ្ឋក់គ ក 

ដ្ឋក់ក្ច្វា៉ា ក់ េួច្សមាៃ ប់ [...] និោយ ួមគឺថ្ន បកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម  វារសទើ ខត លាយរៅរហើយ”)។ សូមរមើេ

្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៤៤-៤៥ (សាា នភាពមានកា េំបាករក្កាយពីកា ផ្ទត ច្់

01006374
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រខៀវ សំ្ន បានរៅសាា នភាពរនះថ្នជាសញ្ញា ដំបូងខដេពួករគមិនអាច្រជឿទ កចិ្តតរេើរមដឹកនា ំ

រវៀតមិញ កនុងកា កា   ្េក្បរោជន៍ បស់ក្បរទសកមពជុា រហើយពួករគយេ់ថ្ន រោេបំណង

ខតមួយគត់ បសរ់មដឹកនារំវៀតមិញទាងំរនះគឺច្ង់បរងកើត និងក្គប់ក្គងសហព័នធឥណឌូ ចិ្ន
208
។ 

83> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានក្បកាសដ្ឋក់ោជរដើមបីរឡើងរធាើជាក្បម ខ-

 ដាននក្បរទសកមពជុា។ ក្ពះអងគបានទទួេជ័យជមនះរៅកនុងកា របាះរឆ្ន ត រហើយបានោប់រ្តើម

ដំរណើ កា បកសសងគមោ្សតនិយម ខដេបានបរងកើតរោេនរោបាយកា ប រទសអពាក្កឹតយមួយ 

ខដេរៅកនុងរនាះមាន រោេនរោបាយបដិរសធមិនចូ្េ ួមអងគកា សនធិសញ្ញា អាស ីអារគនយ៍ 

(SEATO)
209
។ រៅរពេរនាះ សឺង ង៉ា កមិញ បានរៅទីក្កុងហាណូយ រហើយ ស ីវ រហង បាន

ក្គប់ក្គងច្េនាជនក មមយុនីសតខខម  ជាពិរសស រៅត្តមទីជនបទ ចំ្ខណក ទូ សាម ត គឺជាអន រេខ្

បកសទទួេខ សក្តូវទីក្កុងភនំរពញ។ រក្កាយមក រៅរពេខដេរេច្ឮព័ត៌មានថ្ន ស ីវ រហង បាន 

ច្ ះចូ្េ ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  រនាះ ទូ សាម ត បានរឡើងរធាើជាក្បធានបកសជំនួស         

ស ីវ រហង
210
។ នួន ជា បានរធាើកា ង្វ ជាសមាៃ ត់ជំនួសម ខឲ្យបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម  រហើយរៅ

                                                                                                                                            

ខៃួន បស់ ស ីវ រហង ខដេជាសាច្់នងៃ បស់ នួន ជា។ កាេរពេរនាះ ស ីវ រហង គឺជាក្បធានបកសក្បជាជនបដិវតតន៍

ខខម  និងបានច្ ះច្ូេជាមួយ សីហន  រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៩)។ 

208
 កា របាះព មព្ ាយ បស់គណៈកមាម ធិកា អនករសនហាជាតិកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បោរំៅក្បរទសបាោំង៖ រដើមបី

ភាព ស់ោនមានជីវិតននក្បជាជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/617 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម )          
S 00722152 (បានរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៤៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៥៤ “ពួករវៀតមិញបានមកត្តងំទីេំរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា និងឡាវ រក្កាមរេសតស ូក្បឆំ្ងនឹងអាណានិគមនិយមបាោំង រហើយបានរ ៃ្ៀតឱកាសរនះរក្ជើសរ ីស

ភាន ក់ង្វ ជាឧបក ណ៍បរក្មើឲ្យពួកវា រដ្ឋយឈ្ រេើ “អនត ជាតិនិយមននវណណ ៈអធន” ខកៃងកាៃ យ និងខ្នកា  “សហព័នធ

ឥណឌូ ច្ិន””)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4027 ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00786545-00786546 (កា បរងកើតកងកមាៃ ំងបដិវតតន៍ខខម គឺ “ឈ្ រេើរោេជំហ ឯកោជយ    

មាច ស់កា  ខដេរច្ញមកពីកា រ ៀនសូក្តពិរសាធន៍ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀងហសឺខណវ ឆ្ន ំ ១៩៥៤ និងខដេបានសននិដ្ឋា នថ្ន ពឹង

រេើរវៀតណាម ពឹងរេើប រទស មិនបានរទ”)។ 

209
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១០៧-១១២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00232105-00232110។ 

210
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00078190-

00078192។ 

01006375
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ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៥៥ ោត់ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្បកសរៅទីក្កុងភនំរពញ
211

 និងជាទីកខនៃងខដេោត់ 

និង ប៉ា េ ពត បានបំរពញតួនាទីជាជំនួយកា  បស់ ទូ សាម ត
212
។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី រៅច្រនាៃ ះ

ឆ្ន ំ ១៩៥៥ និងឆ្ន ំ ១៩៦០ បកសរៅខតព ំមានកា រ ៀបចំ្ក្តឹមក្តូវដខដេ រហើយរសទើ ខត លាយរៅ

រហើយ
213
។ 

84> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៩ ទូ សាម ត ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បានោប់រ្តើមដំរណើ កា បរងកើតគណបកស 

កមពជុាងមមីួយខដេមិនសាិតរក្កាមឥទធិពេ បស់រវៀតណាម ខដេមានឥទធិពេរៅរេើបកសក មមយុនីសត

ឥណឌូ ចិ្ន
214
។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន អនកទាងំបីនាក់រនះបានបរងកើតគណៈកមាម ធិកា ក្កុងភនំរពញ 

រដ្ឋយ ង់ោកំា រក្ជើសត្តងំថ្នន ក់ដឹកនាងំមីកនុងរពេខ្ងម ខ
215
។ រលាក Philip Short បានកត់

សមាគ េ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានទទួេកា ង្វ ខ្ងរកៀងគ កា ោកំ្ទពីបញ្ញា ជន និងទាក់ទងជាមួយនឹង

                                                 
211

 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188។ សូមរមើេ

ខ្នកទី៧ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៨ ។   

212
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00078188-00078189។ 

នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ១១-១៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062301-00062304។ 

213
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188។ នួន ជា៖ 

ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ១១-១៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00062301-00062303។ 

214
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ១៩-២០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ     

រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  

១២៣-១៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-00380366។ សមាជិកសាា បនិកពី នាក់គឺ ម ី មា៉ា ន់ និង ោន់ សាម៉ាន បាន

របាះបង់រោេកា ង្វ រនះត្តងំពីម នរមៃះ៖ រខៀវ សំ្ន “កមពជុាក្បជាធិបរតយយ” ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុាពី

រដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-

00380358។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  

១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00232121-00232122 (“ោប់ត្តំងពរីពេខដេពួកក មមយុនីសតកមពជុាបាន ួមក្បជ ំោន

រដើមបីរក្ជើសរ ីសគណៈដឹកនាបំកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម  ច្េនារនះបានឈ្ប់រធាើត្តមគក្មូខដេមានេំនាខំតមួយដូច្

អតីតបកសក មមយុនីសតឥណឌូ ច្ិនរទៀតរហើយ”)។ 

215
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពរីដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-00380358, 00380362-00380364។ 

01006376
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អនកខដេអាច្ោំក្ទជនក មមយុនីសតរៅកនុងពិភពអនកនរោបាយ
216
។ រអៀង សា ី ក៏ជាសមាជិកមាន ក់

រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា ក្កុងភនំរពញ្ងខដ 
217
។ 

85> រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះខដ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានបរងកើត កយ “ខខម ក្កហម” រដ្ឋយ

សំរៅរៅរេើក្បជាជន ខដេជាក្កុមក្បដ្ឋប់អាវ ធក្សបច្ាប ់ក់កណាត េ បស់បកសក មមយុនីសតរៅ

កនុងក្បរទសកមពជុា
218
។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី  កយ “ខខម ក្កហម” មិនខដេក្តូវបានសមាជិក

ច្េនាក មមយុនីសតរក្បើក្បាស់រដើមបីពិពណ៌នាអំពីពួករគរដ្ឋយខៃួនឯងរនាះរទ
219
។ 

                                                 
216

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កកម់ួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៣២ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396332។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៧-

១៨។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ អ ិន ស ភាព៖ រខៀវ សំ្ន៖ រ ឿងខដេរគពក្ងីកឲ្យធំ និងរ ឿងពិត     

ឯកសា  E3/4602, ERN (ភាសាខខម ) 00907074 (ោយកា ណ៍អំពចី្រមៃើយ បស់ នួន ជា ដូច្តរៅរនះ៖ “ពិតរហើយ 

អាីៗទាងំអស់ខដេោត់រធាើ ព ំខមនជាគំនិត្តួច្រ្តើម បស់ោត់រទ៖ ោត់រធាើអាីៗត្តមកា បង្វគ ប់បញ្ញជ  និងរដ្ឋយកា ជួយ

 បស់បកស ខដេោត់ខតងខតមានរសច្កតីរទៀងក្តង់ រសច្កតីស ច្ ិត និងរសាម ះក្តង់ជានិច្ចច្ំរ ះបកស។ [...] បកសជាអនក

ច្ងអេុបង្វា ញពីមាោ៌ធំៗក្បាប់ោត់។ ោត់អធិបាយពីមាោ៌ទាងំរនាះ រហើយ្សពា្ាយត្តមកាខសត បស់ោត់ និងកនុង

 ដាសភា រហើយរធាើឲ្យមាោ៌ទាងំរនាះបានរៅដេ់មហាជនខងមរទៀត។ [...] រខៀវ សំ្ន ដឹងតិច្តួច្ណាស់ពីបណាត

សកមមភាពពិតក្បាកដ បស់បកស។ តួនាទី បស់ោត់តក្មូវឲ្យរធាើកា កនុងច្ំរណាមពួកបញ្ញា ជន ពីរក្ ះោត់ជាអនកមាន

 វិជាជ រក្ជ្ក្ជះមាន ក់។ ោត់ដឹកនារំធាើ “កា ង្វ  ណសិ សក្សទាប់រេើ”  បស់ោត់ោ៉ា ងេអ) ERN (ភាសាខខម ) 00906903-

00906904 (“[និសសិត] ក្គប់ោន បាន្ាយពសីកមមភាពក្បយ ទធរ្សងៗ បស់បណាត ច្េនាខដេជាទីោប់ច្ិតត បស់ពួក

រគ។ ខាុំសាត ប់ពួករគនិោយ រដ្ឋយក្ោន់ខតមិនរជឿពួករគប៉ា រណាណ ះ ប៉ា ខនត ខាុំមិនច្ូេច្តិតក្បឡូករឡើយ។ រ ឿងទាំងរនះ     

វាមានេកេណៈ “នរោបាយ” ខ្ៃ ងំណាស់សក្មាប់ខាុំ [...] ខាុំពិតជាមិនដឹងនូវអាីខដេរកើតមានរឡើងរៅជំនាន់រនាះរទ) 

ERN (ភាសាខខម ) 00906907 (អ ិន ស ភាព បខនាមថ្ន “រខៀវ សំ្ន ព កំ្តូវបានរគសាគ េ់ រដើមបីខក្បកាៃ យខៃួនជាយ ទធជន

ក្បជាធិបរតយយមាន ក់ខដ ។ ោត់រៅខតកូនក្បុសសាមញ្ាដ៏េអមាន ក់ និងជាកូនសិសសមាន ក់ខដេសៃូតបូតោ៉ា ងខ្ៃ ងំ (និង

សាមញ្ាបំ្ ត ត្តមោត់បញ្ញជ ក់)។ រដ្ឋយរក្បៀបរធៀបនឹងមិតត ួម វិទាេ័យដនទៗរទៀត ខដេរយើងរទើបនឹងសាគ េ់ដូច្ជា 

រៅ ង៉ា យ, វ៉ាន រវ៉ាត, ហ ូ នឹម, ទីវ អ េ ជារដើម (ខដេមានអាយ ក្បហាក់ក្បខហេោត់) ោត់ហាក់ដូច្ជាបរញ្ចញឲ្យ

រឃើញកា ច្ូេច្ិតតតិច្តួច្ណាស់ច្ំរ ះបដិវតតន៍”)។ 

217
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00078189-90។ 

218
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១១៤-

១១៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396306-396307។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler ប៉ា េ ពត៖ បងទី១ ឯកសា  

E3/17 ឆ្ន ំ ១៩៩៩ ទំព័  ៦៦, ២១៤ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00392980, 00393128។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ       
E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១៣៤-១៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00232132-00232133។ 

219
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler ប៉ា េ ពត៖ បងទី១ ឯកសា  E3/17 ឆ្ន ំ ១៩៩៩ ទំព័  ៦៦, ២១៤ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00392980, 00393128។ 

01006377
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

71 

 

86> ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បានក្ ងេកេនតិកៈបកស មាោ៌យ ទធសា្សត និងយ ទធវិធី បស់បកស 

ត្តមបញ្ញជ  បស់ ទូ សាម ត ឬ ត្តមគំនិត្តួច្រ្តើមផ្ទទ េ់ បស់ពួករគខៃួនឯង
220
។ រោងត្តម នួន ជា 

មាោ៌យ ទធសា្សតមានមូេដ្ឋា នរៅរេើកា វិភាគសងគមកមពជុា ខដេមានកា ខបងខច្កវណណ ៈ ជា      

វណណ ៈ ក់កណាត េអាណានិគម និង ក់កណាត េសកតិភូមិ។ កា ង្វ ដំបូងគឺក្តូវរធាើបដិវតតន៍ជាតិ

រដ្ឋយខ្អករេើសមព័នធភាពកមមក -កសិក  ខដេក្បមូេកមាៃ ំងក្បជាជន  ួមទាងំនាយទ ន (ខដេ

សាម  តីរសនហាជាតិ បស់ពួករគគឺវាយក្បហា អារម ិក) ពួកច្ក្កពតតិនិយម និងពួកសកតិភូមិ កនុង

រោេបំណងរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិ។ េកេនតិកៈបកសក៏បានយកេទធិមា៉ា កសរេនីន និង “ក្បជាធិបរតយយ

ក្បមូេ្តុំ” មករធាើជារោេកា ណក៍្គឹះ បស់បកស្ងខដ ។ រោងត្តម នួន ជា “បកសក្តូវកសាង

ត្តងំពីជនបទ និង ទីក្កុង យកជនបទរធាើជាមូេដ្ឋា នបខងអក និង យកទីក្កុងរធាើ ន្ួន”
221
។ 

87> ោប់ពីនងៃទី ២៨ ដេ់ នងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦០
222
 សននិបាតបកសរេើកទី ១ ក្តូវបាន

រ ៀបចំ្រឡើងជាសមាៃ ត់រៅកនុង្ទះទំរន មួយខដេធាៃ ប់ជា្ទះ បស់ អ  ក ស គនធ រៅសាា នយ៍ី ងរភៃើងកនុង

ក្កុងភនំរពញ រដើមបីអន ម័តេកេនតិកៈ និងខតងត្តំងគណៈកមាម ធិកា ដឹកនាបំកស
223
។ ពីដំបូងបកសងមីរនះ

                                                 
220

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១០-១១។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់

កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ១៦-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00062306-

00062309 (នួន ជា រេើករឡើងថ្ន៖ “ត្ត ទូ សាម ត អត់រធាើអីរកើតរទ រក្ ះោត់ោស់ រហើយអត់សូវយេ់អី្ង។ ដូរច្នះ

មានខតខាុំ ជាមួយនឹង សាឡុត ស ។ ឯ រអៀង សា ី ជាមន សសរ ា្ង ច្រច្ស”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៨-១៣២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00380362-00380366។ 

221
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078195។ សូម

រមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៣-២២៨ (េទធិក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ) ។  

222
 ពី សបាត ហ៍រៅម នរពេសននិបាតរេើកទីមួយ រវៀតណាមរៅទីក្កុងហាណូយបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ បស់ខៃួនជា   

្ៃូវកា  រធាើកា វាយក្បយ ទធរៅរវៀតណាមខ្ងតបូង “រដើមបី ំរដ្ឋះរវៀតណាមខ្ងតបូងពីកា ក្គប់ក្គង បស់ច្ក្កពតតិអារម ិក 

និងប ិវា  បស់វា”។ បីខខរក្កាយមក  ណសិ ស ំរដ្ឋះជាតិក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីបំរពញត្តមរោេបំណងរនះ។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១២៤-១២៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00232122-00232124។ 

223
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/11 

ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣១-៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063134-00063136។ អតាបទសមាភ សន៍ Stephen 

Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៤១-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00062492-00062494 (អ  ក ស គនធ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា    ពីរដើម

01006378
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មានរ ម្ ះថ្ន បកសពេក កមពជុា រហើយរក្កាយមកក្តូវបានបតូ រ ម្ ះរៅជាបកសក មមយុនីសត-      

កមពជុា
224
។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន សមាជិកគណៈកមាម ធិកា ក្កុងភនំរពញ រក្កាយមកបានកាៃ យជា

សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិមននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
225
។ ទូ សាម ត ក្តូវបានខតងត្តំងជា

រេខ្បកស រហើយ នួន ជា ជាអន រេខ្បកស ចំ្ខណក ប៉ា េ ពត, មា៉ា  ម៉ាង់, រអៀង សា ី, ខកវ មាស 

ច្ ង និង វន រវ៉ាត ជាសមាជកិគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
226
។ រេើសពីរនះរទៀត សមាជិកគណៈកមាម -

ធិកា អន្នតយ៍ក៏ក្តូវបានរក្ជើសរ ីស្ងខដ  ខដេកនុងរនាះមាន ទូ សាម ត, នួន ជា, សាឡុត ស   

មា៉ា  ម៉ាង់
227
។    នួន ជា បាននិោយថ្ន ស ន រសន និង រសា ភឹម ក៏ក្តូវបានខតងត្តងំជាសមាជិក 

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ងខដ នារពេរនាះ ប៉ា ខនត ច្ ង មិនក្តូវបានខតងត្តងំជាសមាជិកគណៈ-

កមាម ធិកា រនះរឡើយ
228
។ រក្ៅពីតំណាងក្កុង បកសបានអរញ្ជើញតំណាងមកពីជនបទចំ្នួន ១០ រៅ 

                                                                                                                                            

 ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៨-១៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380362-

00380367។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមយួ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00078191-92។ 

224
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥១-៥២, ៥៣-៥៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅ

រពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១២៤-១២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00232122-

00232124។ 

225
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៨-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00380362-00380364។ 

226
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។ អតាបទសមាភ សន៍ Stephen 

Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 

00062492-00062493។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសា

ខខម ) 00078191-00078192។ 

227
 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ១៦-១៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062306-00062309។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  

១៤-១៨, ២៦-២៧។ អតាបទសមាភ សន៍ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៩៦ ទំព័  ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00062492-00062493។ 

228
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៨, ២៣-២៨។ សូមរមើេខ្នកទី 

៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣ (រដើមបីខបងខច្ក វាងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា  

អច្ិន្នតយ៍)។ 

01006379
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១៥ នាក់ ឲ្យមករ ៀនសូក្តមាោ៌បកស និងេកេនតិកៈបកស
229
។ ោម នឯកសា ណាមួយក្តូវបានបនសេ់

ទ កពីកា ក្បជ ំរនះរទ ក្បខហេជារដ្ឋយសា ខតកា ក្បជ ំរនះមិនបានរ ៀបចំ្ឯកសា អាីរ្សងរក្ៅពី

េកេនតិកៈបកសរនាះរឡើយ
230
។ 

88> រោងត្តមច្រមៃើយ បស់ នួន ជា សននិបាតបកសរេើកទី ១ បានសរក្មច្រក្បើក្បាស់អាវ ធ   

ខតកនុងក ណីោបំាច់្ប៉ា រណាណ ះរដើមបីកា   កមាៃ ំង បស់ពួករគ
231
។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ រៅ

កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
232
 រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ នួន ជា 

រអៀង សា ី និង ប៉ា េ ពត បានរេើករឡើងជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសាថ្ន សននិបាតបកសរេើកទី ១ រៅកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៦០ បានអន ម័តយក “ហិងាបដិវតតន៍” និងបានសរក្មច្ឲ្យរក្បើក្បាស់ “កា តស ូក្បដ្ឋប់

អាវ ធ” រដើមបីសរក្មច្រោេបំណង បសប់កស
233
។ កា រក្បើក្បាស់“ហិងាក្បដ្ឋប់អាវ ធ” ធាៃ ប់ជា

                                                 
229

 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ១៨-១៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062308-00062309; ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣១-៣៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00063134-00063136។ សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ា េ ពត រៅទីក្កុងរប៉ាងកាំង (រៅកនុងកក្មង 

SWB FE/5631/A3) ឯកសា  E3/2072 ច្ ះនងៃទី ៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) S 00296200-

00296202។ 

230
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១៣២-១៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380366-00380367។ 

231
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២២-២៣, ២៦-២៨។ 

232
 សូមរមើេ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ និងោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា (បានកំណត់ យៈកាេកមពជុា 

ក្បជាធិបរតយយោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ និងបានបរងកើតយ ត្តត ធិកា រពេរវលាោប់ពនីងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ដេ់ នងៃទី ៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩)។ សូមរមើេ្ងខដ  ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១-៨។ 

233
 សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងវិទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដវិតតកមពជុា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/147 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00679796 (“ោប់ត្តំងពីឆ្ន ំ ១៩៦០ អងគកា   

បដិវតតកមពជុារយើងបានដ្ឋក់រច្ញនូវមាោ៌យ ទធសា្សត និងយ ទធវិធី សក្មាប់បដិវតតន៍ក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ [...] 

រក្កាយឆ្ន ំ ១៩៦០ អងគកា បដិវតតន៍រយើងបានសរក្មច្ច្ាស់ថ្ន រយើងក្តូវរក្បើសកមមភាពនរោបាយ និងហិងាក្បដ្ឋប់

អាវ ធរដើមបី ្តួេ ំេំ និងករមទច្ខ្ម ងំ”)។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00063023 (“ហិងាបដិវតតខ្ងនរោបាយ និងហិងាអាវ ធ”) ទំព័  ៥២-៥៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063030-00063031 (“ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦០ [...] បកសមានមាោ៌ជាយ ទធសា្សត មានមាោ៌ជាយ ទធវិធី 

រហើយកនុងរនាះ មានរ ៀបច្ហំិងាបដិវតត មានរ ៀបច្ំកងទ័ព”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពី

ក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១៣២-១៣៣ ERN (ភាសា

01006380
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ក្បធានបទខដេមានកា មិនច្ ះសក្មុងោន  វាងរមដឹកនាខំខម ក្កហម និងជនក មមយុនីសតរវៀតណាម 

ោប់ត្តងំពីរពេច្ ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀងទីក្កុងហសឺខណវ  ហូតមកដេ់ទសវតស ឆ៍្ន ំ 

១៩៦០។ ឧទាហ ណ៍ រៅកនុងខខ មកោ និងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៥៩ បកសពេក រវៀតណាមបាន

យេ់ក្ពមផ្ទៃ ស់បត ូពីកា តស ូនរោបាយ មកជាកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បឆំ្ងនឹងសាធា ណ ដា    

រវៀតណាមខ្ងតបូង ប៉ា ខនតពួករគជំទាស់នឹងជនក មមយុនីសតកមពជុាមិនឲ្យរក្បើក្បាស់យ ទធសា្សតដូច្ោន

រនះរទ
234
។ 

89> កនុងអំឡុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៦២ រេខ្បកស ទូ សាម ត ក្បខហេជាក្តូវបានរគោប់ខៃួន 

រហើយរក្កាយមកក៏បានបាត់ខៃួន ខដេនាឲំ្យមានកា ោបំាច់្ក្តូវខតងត្តងំរេខ្បកសងមីមាន ក់រៅកនុង

អំឡុងរពេសននិបាតបកសរេើកទី ២ ខដេក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងរៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៦៣ រៅរេើ  

 វិងឆី្េឌឺរហាគ េកនុងទីក្កុងភនំរពញ
235
។ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រៅរពេរនាះ ួមមាន 

                                                                                                                                            

ខខម ) 00380366-00380367 (“វណណ ៈជិះជាន់” ជាសក្តូវសំខ្នជ់ាងរគននបដិវតតន៍កមពជុា រហើយ “ជាឧបក ណ៍នន

ច្ក្កពតតិអារម ិក។ ដូរច្នះ ក្បជាជនកមពជុាក្តូវខតករមទច្ “ បបសកតិភូម”ិ ត្តមមរធាបាយសនតិវិធី ឬ ត្តម វិធីរ្សង

រទៀត”)។ Dan Burstein “កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយនឹងឧបនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី” រៅកនុងរសៀវរៅច្ំណងរជើងថ្ន 

ក្បរទសកមពជុានារពេបច្ចបុបនន៖  បាយកា ណ៍សាកសីមកពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/707 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) S 00728132-00728133 (“កា តស ូអាវ ធ”)។ សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ា េ ពត រៅទី

ក្កុង រប៉ាងកាំង (រៅកនុងកក្មង SWB FE/5631/A3) ឯកសា  E3/2072 ច្ ះនងៃទី ៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN 

(ភាសាខខម ) S 00296200-00296202 (“រយើងបានក្បកាន់យកកា តស ូព ះ  ខដេក្បកបរដ្ឋយអំរពើហិងា រដ្ឋយ

បានបរងកើននូវកា ក្បយ ទធខ្នកនរោបាយក្បកបរដ្ឋយហិងា្ង និងកា ក្បយ ទធរក្បើក្បាស់រដ្ឋយអាវ ធ្ង រដ្ឋយយក

កា ក្បយ ទធរក្បើក្បាស់រដ្ឋយអាវ ធជាក្ទង់ក្ទាយសំខ្ន់”)។ 

234
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១២០-១២១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00232117-00232118។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពី

ក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពរីដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១៣០-១៣៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00380364-00380367 (រោងត្តម រខៀវ សំ្ន កនុងសំប ក្តមួយមកអនកដឹកនាខំខម រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៥៩ បកស     

ពេក រវៀតណាមកត់សមាគ េ់ថ្នរវៀតណាមោកំ្ទ បប សីហន  និងរេើកទឹកច្ិតតបកសក មមយុនីសតកមពជុាឲ្យ្នរៅកាន់

អំណាច្ត្តម យៈកា របាះរឆ្ន ត រជៀសវាងកា តស ូវណណ ៈ និងកា រក្បើហិងាបដិវតតន៍។ រដើមបីោំក្ទដេ់អន សាសន៍រនះ 

ពួករគបានរោងរេើគំនិត បស់  (Khrushchev) អំពី “្ៃូវរៅសងគមនិយមត្តមសភា” ខដេសននិបាតរេើកទី ២០ 

 បស់បកសក មមយុនីសតសូរវៀតរៅមូសគបូានរេើករឡើង)។ 

235
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៨; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៧-៥៩។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  

01006381
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E313 
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75 

 

ប៉ា េ ពត រសា ភឹម រអៀង សា ី និង នួន ជា
236
។ សមាជិករ្សងរទៀត ខដេមានវតតមាន្ងខដ  ួម

មាន កឺ (រៅ ស ្េ) ច្ ង, វន រវ៉ាត, មូេ សមបតតិ រៅ  ស់ ញឹម, ត្ត ម៉ា ក និង មា៉ា  ម៉ាង់
237
។  

ស ន រសន ក៏អាច្មានវតតមាន្ងខដ នារពេរនាះ របើរទាះបីជារសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា 

អំពីកា ណ៍រនះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ 
238
។ សននិបាតបកសរេើកទី ២ បានខតងត្តំង 

ប៉ា េ ពត ជារេខ្បកស និង នួន ជា ជាអន រេខ្បកស រហើយបានបញ្ញជ ក់សាជាងមីអំពីកា        

រក្បើក្បាស់ហិងានរោបាយ និងហិងាបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវ ធ
239
។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣ រអៀង សា ី 

ប៉ា េ ពត និងប គគេមួយចំ្នួនរ្សងរទៀតរនាះ ក្តូវបានដ្ឋក់រ ម្ ះថ្នជា “ជនច្រក្មើន” រហើយក្តូវបាន

សរមតច្ នរោតតម សីហន  រកាះរៅ ួមជាមួយនឹងប គគេរ្សងរទៀត រក្កាមរេសថ្នបរងកើត            

 ដ្ឋា ភិបាេងមីមួយ។ រដ្ឋយមានកា ភ័យខ្ៃ ច្អំពីកា ោប់ខៃួន ពួករគបាន ត់រៅលាក់ខៃួនរៅជិត    

ក្ពំក្បទេ់រវៀតណាម
240
។ 

                                                                                                                                            

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078194-00078195; អតាបទសមាភ សន៍ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯក

សា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៤១-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062492-00062494។ នួន ជា៖ 

ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២១-២៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00062311-00062313 (និោយអំពមីហាសននិបាតបកសរេើកទីបី ប៉ា ខនត រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣)។ 

236
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078196។ ក្បតិ

ោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១១-១២។ 

237
 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២២-

២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062312-00062314។ 

238
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១២។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា 

រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078196។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក 

កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062314-

00062316។ 

239
 ទង់បដិវតត ឯកសា  E169/4/1.1.2 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសា

ខខម ) 000809833។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៨-១៩ (សីហន  ព ំបាន   

្តេ់ឱកាសឲ្យមានកា ក្បឆំ្ងរនាះរទ ដូរច្នះអំរពើហិងាគឺជាជរក្មើសខតមួយគត់សក្មាប់ខខម ក្កហម)។ 

240
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៤៣-៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១៤២-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380376-00380379។ 

01006382
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76 

 

90> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៥ ប៉ា េ ពត បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសចិ្ន រដើមបី

ឧរទទសនាមមាោ៌យ ទធសា្សតខដេរទើបក្តូវបានបរងកើតងមី បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា
241
។ រទាះបីជា 

រវៀតណាមមិនសបាយចិ្តត រដ្ឋយសា បកសក មមយុនីសតកមពជុាខកខ្នមិនបានពិរក្ោះរោបេ់ជា 

មួយពួករគរៅរពេបរងកើតេកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុារនាះកតី ក៏បកសក មមយុនីសតចិ្នបានោត់ទ ក 

ថ្ន មាោ៌បកស បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាមានេកេណៈសមក្សប រហើយជំហ បកសក មមយុនីសតចិ្ន

រនះអាច្ឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុា រធាើកា  ួមជាមួយនឹងបកសក មមយុនីសតរ្សងរទៀតរៅរពេរនាះ
242
។ 

រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ ទីសាន ក់កា មនទី  ១០០  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបតូ រៅរខតត

 តនគី  ី
243
។ 

91> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៧ កា បះរបា រដ្ឋយឯកឯងមួយបានរកើតមានរឡើងរៅភូមិសំឡូតកនុងរខតត 

បាត់ដំបង រដ្ឋយសា ខតជរមាៃ ះដីធៃីខដេបងករឡើងរដ្ឋយពួកទាហាន និងអនក ដាកា  ខដេបាន ឹប

យកដីធៃីពីអនកភូមិសំឡូត
244
។ រមដឹកនាបំកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន វាមិនទាន់ដេ់រពេ្តួច្រ្តើម

ឲ្យមានបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវ ធរៅរពេរនះរទ
245
។ ក៏ប៉ា ខនត កា បះរបា រៅសំឡូតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៧ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៥។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ 

១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316 (ប៉ា េ ពត បាន

រធាើដំរណើ រៅរវៀតណាមខ្ងរជើងរដើមបីទាក់ទង្ៃូវបកស រហើយរៅច្ិនខដ រដើមបីឧរទទសនាមពីច្េនាតស ូ)។ 

242
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៥។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ 

១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។ 

243
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៣-១៦ (រេើករឡើងអំពីកា រធាើដំរណើ 

 បស់ោត់រៅកាន់មនទី  ១០០ “រៅ តនគី  ី ត្តមខាុំោ ំម នឆ្ន ំ ១៩៦៦”)។ 

244
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧-១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David 

CHANDLER) ទំព័  ៤៦-៤៨។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ 

ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។ 

245
 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៥-

២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។ 

01006383



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

77 

 

កនុងរខតតបាត់ដំបង គឺជាចំ្ណ ច្ោប់រ្តើមននកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងស្ង្វគ មស ីវិេរៅកនុងក្បរទស

កមពជុា
246
។ 

92> រដ្ឋយមិនបានគិតទាេ់ខតរសាះថ្ន កសិក អាច្បះរបា ក្បឆំ្ងនឹងសរមតច្រនាះ សរមតច្ 

នរោតតម សីហន  មិនសបាយក្ពះទ័យោ៉ា ងខ្ៃ ងំនឹងកា បះរបា រៅសំឡូតរនះ រហើយសរមតច្បាន 

រក្បើក្បាសក់មាៃ ំងោ៉ា ងខ្ៃ ងំរដើមបីប្ង្វក បកា បះរបា រនះ
247
។ សរមតច្បានបរនាទ សរេើឥទធិពេ    

វបបធម៌បដិវតតន៍ចិ្ន រហើយបានបញ្ញជ ឲ្យ ំលាយសមាគមមិតតភាពកមពជុា-ចិ្ន ខដេមាន ហ ូ នឹម ជា

ក្បធាន
248
។ រខៀវ សំ្ន ខដេបានចូ្េបកសក មមយុនីសតកមពជុាជាមួយនឹង ហ ូ នឹម បានទទួេ ងនូវ

កា គំោមោប់ខៃួន រហើយក្តូវបាននាខំៃួនមកកាន់ត លាកា រោធា រក្កាមរេសថ្ន ោត់ជារមខយេ់នន

កា បះរបា រនាះ
249
។ រឃើញដូរច្នះ នួន ជា បាននា ំរខៀវ សំ្ន ហ ូ នឹម និងបញ្ញា ជនរ្សងរទៀត  ួម

ទាងំ ហ ូ យន់ ្ងរនាះ ចូ្េនក្ព ពីរក្ ះពួករគកំព ង ងរក្ោះថ្នន ក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
250
។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៣-២៤។ 

247
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៣៦-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-00103827។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ    

នួន ជា) ទំព័  ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៤។ 

248
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័ ៣៦-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-00103827។ 

249
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩-៦០, ៦២។ 

250
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ      

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំព័  ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៣០-៣១, ៣៤-៣៥។    

កិច្ចសមាភ សន ៍បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយនឹង រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/581 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00424230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់

ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ទំព័  ២២-២៥, ២៧, ២៨-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 

00103819-00103820, 00103821, 00103822-00103823។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង 

ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៦-២៧, ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-

00062317, 00062319-00062320។ 

01006384



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

78 

 

93> រហត កា ណ៍ទាំងឡាយរៅសំឡូតបានជំ  ញឲ្យមានកា បះរបា រ្សងៗរទៀត។ រៅនងៃទី 

១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ កា វាយក្បហា ក្បដ្ឋប់អាវ ធមួយ បានរកើតមានរឡើងរៅបាយដំោ ំកនុង

រខតតបាត់ដំបង រដ្ឋយរៅរពេរនាះ កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុាអាច្  ឹបអូសបានអាវ ធខៃះពីប៉ា សតិ៍- 

នគបាេ
251
។ រក្កាយមក បកសបានកំណត់យករហត កា ណ៍រនះថ្នជានងៃកំរណើតននកងទ័ពបដិវតតន៍

កមពជុា
252
។ 

94> រវៀតណាមខ្ងរជើងក្តូវកា កា ោកំ្ទពី ដ្ឋា ភិបាេ សីហន  ឬោ៉ា ងរហាច្ណាស់ កា បនត

 កាអពាក្កឹតយ បស់កមពជុារៅម ខរទៀត រដើមបី្គត់្គង់ដេ់ស្ង្វគ មក្បឆំ្ងនឹងអារម ិករៅកនុង

ក្បរទសរវៀតណាម
253
។ ដូរច្នះ រវៀតណាមខ្ងរជើងបានបនតជំទាស់នឹងកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធរៅ

កនុងក្បរទសកមពជុា រហើយបានរសនើស ឲំ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុាបញ្ឈប់កា វាយក្បហា ក្បដ្ឋប់អាវ ធ 

ឬ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក ំឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុាផ្ទត ច់្សាព ន រដើមបីទ កសក្មាប់ពួករគដឹកអាវ ធ និង

អងក ពីកំពង់ធំរៅកាន់ក្ពំខដនកមពជុា-រវៀតណាម
254
។ រដ្ឋយសា កា ជំទាស់រនះរហើយ រទើប     

                                                 
251

 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៥-

២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062317។ 

252
 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៦-

២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-00062317។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៦-១១ (នួន ជា ព ំោនំងៃកំរណើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ឬ រហត កា ណ៍រនះ ច្ាស់រនាះរទ។ ោត់រេើករឡើងថ្ន៖ 

“ត្តមខាុំោ ំនងៃកំរណើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា គឺនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ជានងៃកំរណើត បស់បដិវតតន៍”)។ រសច្កតី

សរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមអំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា  E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00003137។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ៣៦-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00063021-00063023។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/744 ច្ ះខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00064422-00064448។ 

253
 នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៦-

២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-00062317 (កនុងកា ្ទះអាវ ធ បស់រយើង បកសរវៀតណាមរគមិនយេ់ក្សបរទ 

រដ្ឋយរោទថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុានវ៉ាឪឯង រក្ ះ សីហន  រពេរនាះ កំព ងអន វតតនរោបាយអពាក្កឹតយ។ ច្ិនក៏អត់

យេ់ក្ពមខដ )។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៥៣-១៥៦ ។  

254
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣១-៣៣។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ

 បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00062316-00062317។ 

01006385



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

79 

 

ជនក មមយុនីសតរវៀតណាមមិន្តេ់អាវ ធ ឬកា ជួយរក្ជាមខក្ជង ត្តម ូបភាពណាមួយក៏រដ្ឋយ ដេ់ 

កងទ័ពខខម ក្កហមរឡើយ
255
។ 

95> សននិបាតបកសរេើកទី ៣ ក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ រៅមនទី បកសរៅកនុងនក្ព

ជិតភូមិក្ត ងំនក្ព
256
។ សននិបាតរនះសាិតរក្កាមអធិបតីភាព បស់ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា និងមាន

វតតមានចូ្េ ួមពីក្គប់សមាជិកននថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា និងតំណាងពីក្គប់ភូមិភាគ 

ខដេភាគរក្ច្ើនរឃើញរៅកនុង ូបងតខដេក្តូវបានងតរៅកនុងរពេសននិបាតរនាះ
257
។ រទាះបីជា ភី ភួន 

មិនបានោថំ្ន រខៀវ សំ្ន មានវតតមាននារពេរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំ្ន ខៃួនឯង បានរេើករឡើង

ថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមក្បជ ំសននិបាតបកសរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ រនាះខដ  រហើយោត់បានកាៃ យជា

សមាជិករក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១
258
រនាះខតមតង។ សននិបាតបានសរក្មច្

                                                 
255

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣២-៣៣។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតស ូ

 បស់កសិក កមពជុារយើង ពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ទំព័  ២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00062316-00062317 (“រយើងបានរសនើស ំអាវ ធពីរវៀតណាម ខតពួករវៀតណាមព ំ្តេ់អាវ ធរនាះរទ ដូរច្នះរយើងបាន

េួច្អាវ ធទាងំរនាះ”)។  

256
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភនួ) ទំព័  ៧-៩, ២៨។ 

257
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ២៨-២៩។ សាកសីបានរេើករឡើងថ្ន 

សមាសភាពដូច្តរៅរនះមានវតតមានរៅកនុងរពេរធាើសននិបាតបកសរេើកទីបី (ភូមិភាគ ៣០៤ - ក យ ធួន, ខក ពក និង 

រឌឿន។ ភូមិភាគ ២០៣ - រសា ភឹម, ភួង និង ត្តទ ំ ឬ ជូ រច្ត រៅ ស ី សូមរ្ទៀងជាមួយនឹងរ ម្ ះខខម ។ ភូមិភាគ

ពិរសស - វន រវ៉ាត។ ភូមិភាគនិ តី - ត្ត ម៉ា ក, ត្ត ច្ ង។ ភូមិភាគ យ័ពយ -  ស់ ញឹម, ត្ត កឺ និង ត្ត ខទិេ។ តំបន់ 

១០៣ - រមដឹកនាមំិនសាគ េ់រ ម្ ះ។ ភូមិភាគឦសាន - ោ៉ា  និង វ៉ាង់។ មណឌ េគី  ី - ឡាងំ)។  ូបងត ឯកសា  E3/136 

P00416593។  ូបងត ឯកសា  E3/137 P 00416592។  ូបងត ឯកសា  E3/1595 P 00416590។ រក្ៅពី ក យ ធួន 

នួន ជា មិន អាច្ កំណត់ អតតសញ្ញា ណមន សសរ្សងរទៀតរៅកនុង ូបងតខដេមាន ERN (ភាសាខខម ) P 00416593 
រនាះរទ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ១៨-២០។ នួន ជា ក្តូវបាន្តេ់ជូន ូបងតច្ាប ់

ងតច្មៃងក្គប់សនៃឹក រហើយរមធាវី បស់ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួករគនឹងរ ៃ្ើយតបកនុងរពេសមក្សបខ្ងម ខ។ សូម

រមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៧៣-៧៤។ 

258
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន)ទំព័ ២៩។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ២១៤-២១៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00380486-00380487។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  

៦២-៦៣។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ 

01006386



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

80 

 

បតូ រ ម្ ះបកស     ពីបកសពេក កមពជុាមកជាបកសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយបានបរងកើតភូមិភាគ

ពិរសស រដ្ឋយក្គបដណត ប់ទាងំក្កុងភនំរពញ និងសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ វន រវ៉ាត
259
។ សននិបាត 

បានគូសបញ្ញជ ក់រឡើង វិញអំពីមាោ៌យ ទធសា្សតបកស ខដេក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងសននិបាតបកសរេើក  

ទី ១ និងរេើក ទី ២
260
។ 

៣.២  កា ទមាៃ កស់រមតច្ នរោតតម សីហន  នងិកា បរងកើត ណសិ ស បួ មួជាតកិមពជុា នងិ           

ោជ ដ្ឋា ភិបាេ បួ មួជាតកិមពជុា 

96>  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៦៩ រសដាកិច្ចរៅកនុងក្បរទសកមពជុាបានធាៃ ក់ច្ ះ រហើយមានភាពមិនច្ាស់

ថ្ន កមពជុាអាច្នឹងធាៃ ក់ចូ្េកនុងស្ង្វគ មកនុងក្បរទសរវៀតណាមខដ ឬក៏អត់រនាះរទ រទាះបីជា      

សរមតច្ សីហន  មានរោេនរោបាយអពាក្កឹតយ្ៃូវកា ក៏រដ្ឋយ
261
។ ោប់ត្តំងពីឆ្ន ំ ១៩៦៩ មក 

កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុា បាន  ញក្ោនឲ្យកងទ័ពរវៀតណាមខ្ង

រជើងកាន់ខតខិតចូ្េមកកនុងក្បរទសកមពជុា ខដេរធាើឲ្យវិបតតិរនះកាន់ខតមានភាពត្តនតឹងខងម

រទៀត
262
។ រៅនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ខណៈរពេខដេសរមតច្ នរោតតម  សីហន  សាិតរៅ

កនុងទីក្កុងបា៉ា  ីស អន ក្បធានាធិបតីរវៀតណាមខ្ងតបូង Nguyen Cao Ky បានមករធាើទសសនកិច្ច

សមាៃ ត់រៅទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានបរងកើតសមព័នធភាពជាមួយនឹងនាយក ដាម្នតី េន់ នេ់
263
។ 
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 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ២១៤-២១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00380486-00380489។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១២-១៤, ៥៣-៥៤។ 

260
 ទង់បដិវតត ឯកសា  E169/4/1.1.2 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៦-២៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00809842-00809843។ 

261
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៨៥-

១៨៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396385-00396387។ 

262
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៨៥ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396385។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross៖Sideshow សកមមភាព បស់ Nixon និង 

Kissinger និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា  ឯកសា  E3/88 ទំព័  ៦៧-៦៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429754-

55។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៥៣-១៥៦។  

263
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កកម់ួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៩៥-

១៩៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396395-00396396។ 

01006387



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

81 

 

97> រក្កាមកា ជំ  ញទឹកចិ្តតពី សិ ិមតៈ ខដេជាអន  បស់ េន់ នេ់ រទើបរៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧០ េន់ នេ់ បានច្ ះហតារេខ្រេើក្កឹតយយេ់ក្ពមទមាៃ ក់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ខដេ

កំព ងសាិតរៅកនុងទីក្កុងមូសគ ូរហើយកំព ងរធាើដំរណើ មកកានទ់ីក្កុងរប៉ាកាំង នារពេរនាះ
264
។ រៅកនុង 

នងៃដខដេរនាះ  ដាសភាជាតិកមពជុាបានអន ម័តរេើកា របាះរឆ្ន តទមាៃ ក់រសច្កតីទ កចិ្តតរេើសរមតច្ 

សីហន  រហើយតក្មូវឲ្យសរមតច្លាខេងពីតំខណងជាក្បម ខ ដា
265
។ រដ្ឋយក្បឈ្មនឹងរហត កា ណ៍

ទាងំរនះ រៅនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ សរមតច្  នរោតតម សីហន  បានក្បកាសត្តមវិទយុ្ាយ

សរមៃងពីទីក្កុងរប៉ាកាំង ពីកា បរងកើតច្េនានរោបាយមួយ គឺ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា រហើយ

អំ វនាវឲ្យអនករសនហាជាតិ បស់សរមតច្ ចូ្េ ួមកនុងកា តស ូវាយក្បឆំ្ងនឹងអនក្តួច្រ្តើមឲ្យមាន 

 ដាក្បហា រនះ។ សរមតច្ក៏បានសនា្តេ់កា បណតុ ះបណាត េខ្នករោធា និងអាវ ធជូនដេ់ពួករគ

្ងខដ 
266
។ រោងត្តម ប៉ា េ ពត ដំបូងរឡើយ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានបង្វា ញរសច្កតីក្ ង

ក្ពះោជសា រនះជូននាយក ដាម្នតីចិ្ន ជូ រអងឡាយ ឲ្យបានក្ជាប។ រក្កាយមក ជូ រអងឡាយ បាន

ទទួេរោបេ់ពី ប៉ា េ ពត ខដេរៅរពេរនាះោត់កំព ងសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាំង រហើយបានដក

ចំ្ណ ច្ណាខដេរេើករឡើងពីសងគមនិយមរច្ញពីរសច្កតីខងៃងកា ណ៍រនាះ
267
។ បនាទ ប់មក ប៉ា េ ពត 
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 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បនិអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៩៧ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396397។ (“នាយក ដាម្នតី Alexei Kosygin បានទូេថ្នា យ សីហន  អំពី ដាក្បហា  រៅ

រពេក្ពះអងគរៅកនុងទីក្កុងមូសគ ូ កនុងរពេនាយក ដាម្នតី និងក្ពះអងគរធាើដំរណើ មកកាន់អាកាសោនដ្ឋា នរដើមបីោងោក

រច្ញរៅកាន់ទីក្កុងរប៉ាកាងំ”)។ ក្ពះោជសា  និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាឱឡា ិក បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ឯកសា  

E3/1756 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00852373។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker 

រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ១៥២-១៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00232152-

00232156។ 

265
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បនិអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៩៧ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396397។ 

266
 ក្ពះោជសា  និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាឱឡា ិក បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ឯកសា  E3/1756 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៣៩, ៤១-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២   

(សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥៧-៥៩។ 

267
 អតាបទរបាះព មព្ ាយរដ្ឋយក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម  ឯកសា  E3/23    

ច្ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ៣៦-៣៧ ERN (ភាសាខខម ) 00289679-00289680 (“រពេ ដាក្បហា ្ទះុរឡើងរៅកមពជុា 

គណៈក្បតិភូបកសក មមយុនីសតកមពជុាកំព ងខតសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាងំរៅរឡើយ។ ច្ំរ ះក្ពះអងគមាច ស់ នរោតតម សីហន  

01006388



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

82 

 

បានក្ ងសា ោកំ្ទសរមតច្ នរោតតម សីហន  កនុងនាម រខៀវ សំ្ន ហ ូ យន់ និង ហ ូ នមឹ រហើយបាន

ឲ្យរគបញ្ជូនសា រនាះជូនរៅសរមតច្ នរោតតម សហីន  រៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ រដ្ឋយមិនបាន 

មកជួបជាមួយសរមតច្ផ្ទទ េ់ ឬបរងាើបក្បាប់ថ្ន ោត់កំព ងសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាងំខដ រនាះរទ
268
។ 

កា រ ៀបោបរ់នះក្សបោន ជាមួយនឹងកា រេើករឡើង បស់ រខៀវ សំ្ន
269
។ 

98>   រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧០ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានបរងកើត ដ្ឋា ភិបាេនិ រទសងមីមួយ 
គឺោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា។ សរមតច្មានម ខនាទីជាក្បម ខ ដាននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិ 

កមពជុា ក្ពមទាងំជាក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា្ងខដ 
270
។ រខៀវ សំ្ន បានកាៃ យជា

ឧបនាយក ដាម្នតី និងជា ដាម្នតីកា   ជាតិននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារនះជា្ៃូវកា 
271
។ 

រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ច្រមៃើយថ្ន ប៉ា េ ពត បានខតងត្តំងោត់ឲ្យកាន់ម ខតំខណងទាងំរនះរដ្ឋយោត់

                                                                                                                                            

ក្ពះអងគ បានោងរច្ញពីទីក្កុងបា៉ា  ីស រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ច្ៃូវ ដារៅកាន់ទីក្កុងមូសគ ូ រហើយមកដេទី់ក្កុងរប៉ាកាងំរៅ

នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ [...] គណៈក្បតិភូបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានពិនិតយរមើេ និងខកខក្បកមមវិធីនរោបាយ

 បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិ ខដេរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយក្ពះអងគមាច ស់  នរោតតម សីហន  [...] រនះជាមូេរហត    ខដេរសច្កត ី

ក្បកាសរៅនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ បានក្បកាស្តនាទ រទាសកា រធាើ ដាក្បហា ថ្នជាអំរពើកបត់ជាតិ [...] មិនមាន

កា រោទសួ អំពសីងគមនិយម ឬក មមយុនីសតរឡើយរៅកនុងឯកសា រនាះ”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ 

ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ២០០, ៤៨៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396400, 

00396704។ 

268
 អតាបទរបាះព មព្ ាយរដ្ឋយក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម  ឯកសា  E3/23     

ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣១, ៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00289674, 00289676។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ         

P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ២០០, ៤៨៨ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00396400, 00396704។ 

269
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦០-៦១។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ      

រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  

១៥១-១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00380418-00380422។ 

270
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៨ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧-៨, ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  

១១-១២។  បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា៖ អាសនៈ បស់ក្បរទសកមពជុារៅអងគកា សហក្បជា-

ជាតិ ឯកសា  E3/28 ច្ ះឆ្ន ំ 1973 ទំព័  ២៤-២៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00068116-00068117។ 

271
  បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា៖ អាសនៈ បស់ក្បរទសកមពជុារៅអងគកា សហក្បជាជាតិ   

ឯកសា  E3/28 ច្ ះឆ្ន ំ 1973 ទំព័  ១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00290197។ 

01006389



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

83 

 

មិនដឹងខៃួន រហើយម ខង្វ ទាងំរនះោម នន័យអាីរឡើយ
272
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាកតី ោត់បានទទួេ

សាគ េ់ថ្ន ោត់បានបរក្មើកា ង្វ ជាអនកទំនាក់ទំនង វាងសរមតច្ នរោតតម សីហន  និង ប៉ា េ ពត 

រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន “េ ះក្ត្តខាុំរច្ញម ខជាអនកដឹកនាមំួយសំខ្ន់ននកមាៃ ំងតស ូរៅកនុងក្បរទស

ខតមតង។ កា ពិតជាក់ខសតង ខាុំមិនមានតួនាទីជាអនកដឹកនាអំាីទាងំអស់។ រនះរហើយខដេរធាើឲ្យខាុំមាន

កា រទើសទាេ់ខ្ៃ ងំណាស់។ ខតសភាពកា ណ៍តក្មូវឲ្យខាុំកាត់ខ្ម ស់ កាត់រអៀន ស ខចិ្តតរធាើកា  

“េះបង់” រហើយបំរពញភា កិច្ចរដើមបី ួមចំ្ខណកកនុងកា តស ូសរ្ង្វគ ះជាតិត្តមសមតាភាព និង

សភាពកា ណ៍ជាក់ខសតង បស់ខាុំ”
273
។ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ឋយសា ថ្ន សរមតច្

នរោតតម សីហន  ព ំសាគ េ់ ប៉ា េ ពត ដូរច្នះោត់ោំបាច់្ក្តូវទទួេបនទកុបរងកើតទំនាក់ទំនង វាង    

បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា
274
។  

99>   រោេនរោបាយជា្ៃូវកា  បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាគឺបក្ងួបបក្ងួម និងរកៀងគ 

ក្បជាជនក្គប់ជាន់ថ្នន ក់រៅកនុងសងគម និងរដើមបី “្តួេ ំេំ បបផ្ទត ច់្កា ហាា ស ីស ពូជសាសនន៍ិយម

ននប ិវា  បស់ពួកច្ក្កពតតិនិយមអារម ិក ខដេដឹកនារំដ្ឋយ េន់ នេ់ និងសិ មិតៈ”
275
។  ណសិ ស 

 ួប ួមជាតិកមពជុាក៏បានធានា្ងខដ ចំ្រ ះជនកមពជុាទាំងអស់នូវរស ីភាពជាមូេដ្ឋា ន  ួមទាំង 

រស ីភាពសាសនានិងជំរនឿរ្សងៗរទៀត
276
។ ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ជាពិរសស រខៀវ សំ្ន 

បានោកំ្ទជា្ៃូវកា ចំ្រ ះច្កេុវិស័យរនះ
277

 ។ 

                                                 
272

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦១។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00156616-00156617។ 

273
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦១។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៤៤-

៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103830-00103831។ 

274
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN 

(ភាសា ខខម ) 00156615-00156616។ 

275
 កមមវិធីនរោបាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/1391, ERN (ភាសាខខម ) S 00722338។ 

276
 កមមវិធីនរោបាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/1391, ERN (ភាសាខខម ) S 00722341។ (រោេរៅ 

 បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាគឺកសាងកមពជុាមួយខដេក្បកបរដ្ឋយេិទធិក្បជាធិបរតយយ និងភាព  ងរ ឿង និងរដើមបី

ធានាច្ំរ ះជនកមពជុាទាងំអស់ រេើកខេងខតពួកកបត់ជាតិខដេរគសាគ េ់រៅទូទាំងក្បរទសរនាះ នូវរស ីភាពកនុងកា 

និោយសតី រស ីភាពកនុងកា បរញ្ចញមតិ កា ច្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាពនានា កនុងកា រធាើបាត កមម កា ត្តងំទីេំរៅ កា 

រធាើដំរណើ ទាងំរៅកនុងក្សុក និងរក្ៅក្បរទស ជារដើម [...] កា   ភាពមិនអាច្ ំរលាភបំ នបាន បស់មន សស 

01006390
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100> ជាក់ខសតង កា ង្វ  ដាបាេ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា គឺក្ោន់ខតជាសំបករក្ៅ
ប៉ា រណាណ ះ របើរទាះបីជាោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឬ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា មានម ខង្វ 

រោសនាមួយចំ្នួនរៅរក្ៅក្បរទសកមពជុាក៏រដ្ឋយ
278

 ។ សួង ស ីរគឿន បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន      

សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅ កាឥទធិពេរៅរក្ៅក្បរទស និងកនុងទំនាក់ទំនងកា ទូត ចំ្ខណកបកស

ក មមយុនីសតកមពជុាទទួេខ សក្តូវរេើកា តស ូក្បដ្ឋបអ់ាវ ធរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
279
។ជាឧទាហ ណ៍ 

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានរធាើក្ពះោជទសសនកិច្ចរៅតំបន់ ំរដ្ឋះ បសខ់ខម ក្កហម

រៅកនុងក្បរទសកមពជុា   រដើមបី្តេ់កា ោំក្ទដេ់បកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា វាយក្បយ ទធជា

មួយ បប េន់ នេ់
280
។ ក៏ប៉ា ខនត របើរោងត្តមសរមតច្ នរោតតម សីហន  សរមតច្បានេះបង់រោេ

                                                                                                                                            

អច្េនវតា ុ ក្ទពយសមបតតិ និងឯកជនភាពកនុងកា រ ៃ្ើយ ៃ្ងព័ត៌មាន។ ធានាឲ្យបានសមភាព វាងរភទទាងំពី  [...]    

ក្ពះព ទធសាសនារៅខតជាសាសនា បស់ ដាដខដេ។ ប៉ា ខនត  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាទទួេសាគ េ់ និងធានាដេ់រស ីភាព 

ននសាសនា និងជំរនឿរ្សងរទៀតទាងំអស់[...]”)។ 

277
  បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេមានច្ណំងរជើងថ្ន “អាសនៈ បស់កមពជុារៅអងគកា 

សហក្បជាជាតិ” ឯកសា  E3/28 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00068116-7។   
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ២៦។ រខៀវ សំ្ន បានរច្ញ្ាយរសច្កតខីងៃងកា ណ៍សតីពសីាា នភាព

បច្ចបុបនន (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥), ឯកសា  E3/118, ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ   
រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700268-00700269 ទំព័  ២-៣ (“បច្ចបុបននពួកកបត់ជាតិទាងំ ៧ នាក់ បាន

របាះបង់រោេបងបអូនរហើយ។ បងបអូនក្តូវខតរដើ ត្តម្ៃូវដ៏មានកិតតយិស និងសាមគគីភាពជាតិត្តម យៈកា ច្េូ ួមជា

មួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា [...] រដើមបីកសាងក្បរទសជាតឲិ្យមានភាពរងកើងរងកើន ក្សបត្តមរោេនរោបាយ  

ឯកោជយភាព សនតិភាព អពាក្កិតភាព អធិបរតយយភាព ក្បជាធិបរតយយ បូ ណភាពទឹកដី និងមិនច្ូេបកសសមព័នធ”)។ 

278
 សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣០-២៣៩ ។ 

279
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៤៨-៥០។ 
280

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ២៤២ 

ដេ់ ២៤៤ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396442-44។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សត

កមពជុា ពរីដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16, ទំព័  ១៩១-១៩២, ERN (ភាសាខខម ) 

00380455-00380456;  ខខស វីរដអូ បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Justice Delayed, Justice 

Denied”, ឯកសា  E3/3902R (បង្វា ញពរីខៀវសំ្ន និងនរោតតម សីហន  រៅកនុងនក្ព កនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់

សីហន  កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រៅកាន់តំបន ំ់រដ្ឋះ)។ ខខស វីរដអូ បស់រខៀវ សំ្ន ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Justice 

Delayed, Justice Denied”, ឯកសា  E3/3904R (បង្វា ញព ី រខៀវ សំ្ន, ហ ូ នីម រៅ ភាស់, ហ ូ យន់ និង        

ប៉ា េ ពត ក្ពមទាងំសរមតច្ នរោតតម សីហន  កនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ សីហន  កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ)។ 

01006391
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សទិធអិំណាច្ទាងំអសខ់ដេសរមតច្មានរៅឲ្យខខម ក្កហមអស់រហើយ រហើយសរមតច្រៅគង់ក្តឹមខត

ជានិមិតត ូបននកា  ួប ួមជាតិខតប៉ា រណាណ ះ
281
។ សរមតច្បានមានក្ពះោជបនទូេបញ្ញជ ក់ថ្ន “ខាុំក្បគេ់

អាីៗទាងំអស់ឲ្យរៅខខម ក្កហម [...] រលាក រខៀវ សំ្ន ឧបនាយក ដាម្នតី និងជា ដាម្នតីក្កសួង

កា   ជាតិ ជាអនកដឹកនាកំ្កុមច្េនាតស ូខខម រៅនឹងកខនៃងផ្ទទ េ់ រដ្ឋយសហកា ជាមួយរវៀតណាម

ខ្ងរជើង និងពួករវៀតក ង”
282
។ ជាខ្នកមួយននកា ង្វ  បសខ់ៃួន  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបាន

បរងកើតសាា នីយ វិទយុ ខដេដឹកនារំដ្ឋយ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយសាា នីយរនះក្តូវបានរក្បើក្បាសស់ក្មាប់កា 

រក្ជើសរ ីសកមាម ភិបាេបកស និងរដើមបី្សពា្ ាយកា រោសនាទាងំកនុង និងរក្ៅក្បរទសកមពជុា
283
។  

របើរទាះបីជាបទអត្តា ធិបាយរៅរេើ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ជាញឹកញាប់មិនបានរេើក

រឡើងក៏រដ្ឋយ ប៉ា ខនត រខៀវ  សំ្ន បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយចំ្នួនអំពី ណសិ ស ួប ួមជាតិ-

កមពជុា
284
។ រហត ដូរច្នះ កា បរងកើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាមានរោេបំណងរដើមបីបក្ងួបបក្ងួម

                                                                                                                                            

ខខស វីរដអូ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Pol Pot et les Khmer Rouges”, ឯកសា  

E3/3942R (បង្វា ញពសីរមតច្ នរោតតម សីហន  ជួបសួ ស ខទ កេរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ 

រហើយបាននិោយថ្ន “ខាុំ រៅទីរនះ និោយអំពកី្បរទស បស់ខាុំ ជាមួយអនកសហកា ណ៍ បស់ខាុំគឺរលាក រអៀង សា ី 

រៅវា៉ា ន់)។  
281

  បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក L. Trivière: ក្បរទសច្ិន និង ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482, ទំព័  ២០ ERN 

(ភាសាខខម ) 00538853 (រៅនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានក្បាប់ដេ់អនកកាខសតច្ិន 

និងប រទស ថ្ន “រក្កាយរពេស្ង្វគ មច្បរ់ៅ ក្ទង់នឹងឋិតរៅជានិមិតត ូបននកា បក្ងួបបក្ងួមជាតិ និងជាក្បម ខ ដា

ដខដេ ខតក្ទង់នឹងមិនកាន់អំណាច្ដូច្រពេម នក្ពឹតតិកា ណ៍នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ រនាះរទៀតរឡើយ។ គខឺខម 

ក្កហមនឹងជាអនកកាន់អំណាច្ពិតក្បាកដ សក្មាប់កិច្ចកា សំខ្ន់ៗ”) និងទំព័  ២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00538859  

(សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានរ ៃ្ើយតបរៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍មួយថ្ន “ខាុំខំតស កូ្បយ ទធ រដើមបីឲ្យពួករគទ កកខនៃងមួយឲ្យ

ខាុំ ស់រៅក្បរទសកមពជុា ជាមួយពកួរគ។ រតើពួករគនឹងទ កកខនៃងណាមួយឲ្យខាុំ? ខាុំច្ង់ដឹងថ្នរៅកនុងខកវខភនក ពួករគ ពួក

រគោត់ទ កខាុំជាអាី។ រតើខាុំក្ោន់ខតជាក្បជាពេ ដាសាមញ្ាមាន ក់ ឬជាក្បម ខ ដា? ខាុំសឹងខតខេងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ

ខខម ក្កហមរទៀតរហើយ”)។  

282
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក L. Trivière: ក្បរទសច្ិន និង ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482, ទំព័  ១១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00538844។ 

283
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ឡុង ន ិនទ) ទំព័  ៦៤-៦៥, ៦៨-៦៩ (រអៀង ធី ិទធ ទទួេខ សក្តូវខ្ង វិទយុ

រៅទីក្កុង ហាណូយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៨១-៨៣ (រអៀង ធី ិទធ គឺជា

នាយក រខៀវ សំ្ន និងរអៀង សា ីមិនមានសិទធិអំណាច្រេើសាា នីយ វិទយុរនាះរទ)។ 

284
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៦៩ (រខៀវ សំ្ន រេើកទឹកច្ិតតក្បជាជនឲ្យក្បមេូ

្តុំកមាៃ ំងទាំងរៅកនុង និងរក្ៅក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៣ (រខៀវ សំ្ន 

01006392
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86 

 

ជនក មមយុនីសតជាមួយនឹងសរមតច្ នរោតតម សីហន  រហើយក៏ក្តូវរក្បើក្បាស់្ ងខដ រដើមបទីាក់ទាញ

កសិក ជារក្ច្ើនឲ្យចូ្េ ួមជាមួយបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងប ពារហត  បស់ពួករគ
285
។ 

101> រក្កាយពីបានសិការៅរេើក្បវតតិរដើម បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងបណាត រហត កា ណ៍

នានាខដេនារំៅដេ់ស្ង្វគ មស ីវិេឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥ អងគជំន ំជក្មះកនុងរពេរនះនឹងពិនិតយ

រមើេរេើរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងតំបន់ “ ំរដ្ឋះ” 

រដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុារៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

៣.៣  កា បរងកើតរោេនរោបាយបកសក មមយុនសីតកមពជុា 

102> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ត្តំងពីម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក រមដឹកនាំ

បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានរ ៀបចំ្ និងអន វតតកា ខកទក្មង់ជាបនតបនាទ ប់ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេទាងំកា 

បរងកើតរោេនរោបាយទាងំក្បាខំដេជាកមមវតានុនសំណ រំ ឿង ០០២៖ 

                                                                                                                                            

ជក្មុញឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ច្ូេ ួមកនុងបដិវតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), 

ទំព័  ៣-៤ (រសច្កតខីងៃងកា ណ៍ កព់័នធជនកបត់ទាងំ ៧ នាក់ គជឺាអាវ ធម ខពី  ខដេច្ង់បង្វា ញថ្នអនកណាខដេមិន

ច្ូេ ួមបដិវតត នឹងទទួេរជាគវាសនាដូច្ោន )។ មានកា ជំ  ញឲ្យក្បជាជនកមពជុា ួប ួមោន រធាើកា វាយក្បហា  កនុងរពេ

ច្ូេឆ្ន ំងមី (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស), ឯកសា  E3/30, ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00783125។ ទូ រេខសាា នទូតអារម ិក, កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍សាា នភាពក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/3292,  ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00726576។ទូ រេខសាា នទូតអារម ិក  បាយ

កា ណ៍អំពកី្សុកខខម , ឯកសា  E3/3294, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧១, ERN (ភាសាខខម ) 00790035។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ( ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦០-៦៣។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន, ឯកសា  

E3/27, ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧, ទំព័  ៤ ដេ់ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00156615-00156616។ រសៀវរៅនិព

នធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុា ពរីដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ, ឯកសា  

E3/16, ទំព័  ១៥៨-១៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00380420-00380421។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖       

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់, ឯកសា  E3/18, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  ៤៥ ដេ់ ៤៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00103830-31។ ភាពយនតឯកសា  រដ្ឋយ D. Aronowitsch និង S. Lindberg entitled “ក្បឈ្ម

ម ខនិងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ - រខៀវ សំ្ន និង ប៉ា េ ពត” ឯកសា  E3/4201R (ក្ពមទាងំឯកសា  E109/2.3R)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ( រឆ្ម ខស) ទំព័  ២៧-២៨។ កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឆ្ម ខស 

ឯកសា  E3/405 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩, ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00401298-00401299។ 
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១. កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសារច្ញពីទកី្បជ ំជន រៅកានទ់ីជនបទ 

និងពីទីជនបទមួយរៅកានទ់ីជនបទមួយរ្សងរទៀត។ 

២. កា បរងកើត និងក្បតិបតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា ន។ 

៣. កា អប់ ំ “សមាសភាពមិនេអ” និងកា ករមទច្ “ខ្ម ងំ” ទាងំរៅកនុង និងរៅរក្ៅបកស។ 

៤. កា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះក្កុមមន សសជាក់លាកន់ានា  ដូច្ជាជនជាតិោម ជនជាតិ 

រវៀតណាម ព ទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា ននសាធា ណ ដាខខម   ួមទាងំម្នតី ដាកា     

ស ីវិេ និង អតីតប គគេិករោធា ក្ពមទាងំក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ)។ 

៥. កា ដ្ឋក់បទបញ្ញជ ទាកទ់ងនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍
286

 ។ 

103> កនុងចំ្រណាមរោេនរោបាយទាងំរនះ រោេនរោបាយចំ្នួនពី ខដេ ក់ព័នធនឹងកា 

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា កំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា សាធា ណ ដាខខម  គឺជា  

កមមវតានុនកា រោទក្បកាន់ ខដេក្តូវបានរេើកយកមកជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ របើ

រទាះបីជាអតាិភាពននរោេនរោបាយដនទរទៀតក៏មានកា  ក់ព័នធក៏រដ្ឋយ
287
។ 
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 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៦ ដេ់ ១៥៧, កថ្នខណឌ  ១៥២៤ ដេ់ ១៥២៥។ 

287
 ត្តំងពរីពេោប់រ្តើមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ជំក្មះបានជក្មាបដេ់ភាគីថ្ន ភាគីអាច្ោប់រ្តើមរេើភ័សតតុ្តង

ខដេ ក់ព័នធនឹងរោេនរោបាយទាំងក្បាំជាមូេដ្ឋា ន ប៉ា ខនតអងគជំន ំជក្មះនឹងពិនិតយរមើេខតរេើកា អន វតតរោេ-

នរោបាយណាខដេ ក់ព័នធសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប៉ា រណាណ ះ (ឧទាហ ណ៍ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃ ប់

ខ្ម ងំ)។ សូមរមើេរសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពមីានរសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំន ជំក្មះត លាកា កំពូេ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣, ឯកសា  E284, ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១១៨ (“កា ដ្ឋក់បញ្ចូេកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃ ប់ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរៅឯទួេរ ធិ៍នក្ជ និងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដេ ក់ព័នធ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់កនុង វិសាេភាព

ននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ្តេ់េទធភាពឲ្យមានកា ពិនិតយបានរេើក្បធានបទច្ំនួន ០២ កនុងច្ំរណាមក្បធានបទច្ំនួន០៥ 

ននដីកា ដំរណាះក្សាយននសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេ ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃ ប់ខ្ម ងំនន បបរនាះ”)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ច្រមៃើយតបរៅនឹងបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគី ម នរពេសវនាកា  និងកា កំណតក់ាេ

ប ិរច្ទិកិច្ចក្បជ ំរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយម្នតីច្ាបជ់ាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា E141 ច្ ះនងៃទី ១៧ 

ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១, ទំព័  ៣ (“ទាក់ទិនកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើរោេនរោបាយរ្សងៗរក្ៅពរីោេនរោបាយ

ខដេជាប់ ក់ព័នធនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រោេបំណងននកា បញ្ចូេកា រេើករឡើង រោេនរោបាយ
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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 ៣.៣.១  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជនម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

104> រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអន វតតកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅកនុង

តំបន់ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ខៃួន។ រោេនរោបាយរនះក្តូវបានពនយេ់រៅកនុង     

ទសសនាវដតីទងប់ដិវតត រច្ញខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣៖ 

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីតំបនខ់្ម ងំ មកតំបន ់ំរដ្ឋះ របើរយើងោម នទសសនៈមហាជន  ឹងប ឹងរទរនាះ

ម ខជាមិនហា នដកក្បជាជនមករទ រដ្ឋយខ្ៃ ច្ក្បជាជនក្ទាកំ្ទកា េំបាក ខាះខ្តសពាក្គប់មិនបាន 

រនះម៉ាាង រហើយម៉ាាងរទៀតខ្ៃ ច្ក្បជាជនកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ ធានាោ៉ា ប់ ងជួយក្បជាជនជរមៃៀសមិន  

បាន។ ខតរដ្ឋយរយើងមានទសសនៈមហាជន  ឹងប ឹង រជឿជាក់រេើមហាជន ក្បជាជនថ្នរគអាច្រធាើ  

អាីៗ បានទាងំអស់ ដូរច្នះរទាះជាកនុងសភាពខដេរយើងកំព ងខាះខ្តក្សូវអងក ដូច្សពានងៃរនះក៏រដ្ឋយ 

ក៏រយើងហា នដកក្បជាជនមករក្ច្ើនខងមរទៀត។ ត្តមពិរសាធន៍មករនះ រឃើញថ្នក្បជាជនអាច្

រដ្ឋះក្សាយបាន។
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រ្សងៗរទៀតទាងំរនាះរៅកនុងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូង គឺរដើមបីឲ្យមានេទធភាពបង្វា ញព ីរបៀបខដេរោេ

នរោបាយ ក្តូវបានបរងកើតរឡើង។ ដូរច្នះអាីខដេ ំពឹងទ កគកឺា បង្វា ញជាទូរៅពរីោេនរោបាយទាងំក្បាំ រទាះបីជា

បញ្ញា ជាក់ខសតងសក្មាប់សួ រដញរដ្ឋេ រៅកនុងសវនាកា ដំណាក់ដំបូងក្តូវបានកក្មិតរៅក្តឹមកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំ (ដំណាក់កាេទី ១ និង ទី ២) ោ៉ា ងណាករ៏ដ្ឋយ។ ដូរច្នះនឹងមិនមានកា ពិនិតយរេើកា អន វតត           

រោេនរោបាយរ្សងៗ រក្ៅពរីោេនរោបាយខដេ ក់ព័នធនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ (ដំណាក់កាេទី ១ 

និងទី ២) រឡើយ”)។ អតាិភាពននរោេនរោបាយដនទរទៀត ក្តូវបានក្តួតពិនិតយជាេកេណៈមូេដ្ឋា នខតប៉ា រណាណ ះ។ កា 

អន វតតរោេនរោបាយទាងំរនាះ នឹងកាៃ យជាក្បធានបទននសវនាកា រៅរពេអនាគត។ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្ 

រេើបណត ឹងសាទ កេភាៃ មៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆំ្ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រេើកា បំខបក 

កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីបខនាមរេើសណំ ំរ ឿង ០០២ និងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ឯកសា  E301/9/1/1/3 ច្ ះ

នងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៨៤-៨៥ ។  
288

 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E3/785, ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣, ទំព័  ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00442035-

00442036។  អងគជំន ំជក្មះកតស់មាគ េ់រឃើញថ្ន  កយ “ជរមៃៀស” ក្តូវបានខខម ក្កហមខៃួនឯងរក្បើ រដើមបីពពិណ៌នាអំពី

រោេនរោបាយ បស់ពួករគផ្ទទ េ់ខតមតង។ រទាះបីជា កយរនះសំរៅរៅរេើគំនិតននកា បញ្ជូនក្បជាជនរច្ញពកីខនៃង

រក្ោះថ្នន ក់ ឬកា ្តេ់ទីកខនៃងមានស វតាិភាពក៏រដ្ឋយ ខតអងគជំន ំជក្មះរក្បើ កយរនះរដើមបីពពិណ៌នាអំពកីា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ   

ក្បជាជនរច្ញពទីីក្បជ ំជន ជាពិរសស ពទីីក្កុងភនំរពញ។ កា វាយតនមៃក្តឹមក្តូវរៅរេើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ មានរៅកនុង

សាេក្កមរនះ អងគជំន ំជក្មះមិនយកកា រក្បើក្បាស់ កយ បស់ខខម ក្កហមរនះរនាះរទ។  
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105> រហត ដូរច្នះ កងទ័ពខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទីក្បជាជនរច្ញពីតំបនខ់ដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខ្ម ងំ
រៅទីជនបទ របើរទាះជាមានកា ខាះអងក កតី។ អនកជំនាញ Philip SHORT បានពនយេ់ថ្ន ោប់ត្តងំ

ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ អនកភូមិ ខដេ ស់រៅកនុងតំបន់ក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម ក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទ ី និង

បញ្ជូនរៅតំបនភ់នំ និងតំបនន់ក្ពដ្ឋច់្ក្សោេ។ “រទាះបីជា្ទះសខមបង បស់ពួករគមិនក្តូវបាន

បំផ្ទៃ ញក៏រដ្ឋយ ក៏ក្តូវបានរគដ តរោេខដ  រដើមបកី ំឲ្យពួករគក្តឡប់មក វិញ [...] ពួករគក្តូវបាន

បងេំឲ្យចូ្េកនុងសហក ណ៍ ខដេមានក្គួសា ក្បខហេសាមសិបរៅខសសិបក្គួសា  រដើមបបីងកបរងកើន 

្េ ួមោន ”
289
។ 

106> ជាឧទាហ ណ ៍  ទី ួមរខតតក្ករច្ះក្តូវបានខខម ក្កហមកាន់កាប់ក្បខហេជា យៈរពេពី ខខ 

រក្កាយពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្តូវបានទមាៃ ក់ពីតំខណង រហើយរក្កាយមកបានជរមៃៀស    

ក្បជាជនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣
290
។ សាកសី យ ន គីម បាន មៃឹកថ្ន ដំបូងបណាត ្ា រៅកនុងក្កុងមិនទទួេ

 ងកា ប៉ាះ េ់រនាះរទ រហើយ ណិជជកមមរៅខតបនត
291
។ ប៉ា ខនតមានកា ពនយេ់រៅកនុងទសសនាវដតី 

ទងប់ដិវតតខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្ន ្ា ក្ករច្ះមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យបនតរៅរទៀតបានរទ រក្ ះ    

“ ណិជជកមមរនះបរក្មើជីវភាពក្បជាជនអត់បាន បរក្មើស្ង្វគ ម ំរដ្ឋះជាតិអត់បាន។ រឃើញច្ាស់

ដេ់កណាត េឆ្ន ំ ៧៣ រយើងរច្ញមិន ួច្រទ។ ក្បមូេក្បជាជនអត់បានរទ។ គឺឈ្មួ ញរធាើមាច ស់”
292
។ 

ដូរច្នះ ដំរណាះក្សាយគឺក្តូវដ្ឋក់ក្បជាជនឲ្យរៅ ួមោន  ។ បនាទ ប់ពីក្បជាជនក្តូវបានក្បមូេ្តុំជា

សមូហភាព រហើយកា ហូប ួមបានោប់រ្តើម  ូបិយប័ណណ ក្តូវបានបញ្ឈប់ខេងឲ្យច្ោច្  ្ា នានា

រៅកនុងរខតតក្ករច្ះក្តូវបានបិទ រហើយក្បជាជនរៅទី ួមរខតតក៏ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ 
293
។  
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៦៦-៦៧ (បញ្ញជ ក់ពីភាពក្តឹមក្តូវខ្នកខដេ

 ក់ព័នធ រេើកខេងខតច្ំណ ច្ខដេមានកនុងរសៀវរៅ បស់ោត់)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short   ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិ

ននស បិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  ២៤៦, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396446។  
290

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Philip SHORT), ទំព័  ៦៦។ 
291

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៤-២៥។ 

292
 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E3/5 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063319-00063320។ 

293
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៦៦។ 

01006396



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

90 

 

107> ជាឧទាហ ណម៍ួយរ្សងរទៀត សាកសី François PONCHAUD បាន្តេ់សកេីកមមពីកា 

ផ្ទៃ ស់ទីក្បជាជនរៅរខតតកំពង់ោមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ជាកខនៃងខដេោត់ សរ់ៅកាេពីម នឆ្ន ំ 

១៩៧០
294
។ ខ្អកត្តមព័ត៌មានពីអនកភូមិខដេក្តូវបានបរណត ញរច្ញពី្ទះសខមបង បស់ខៃួន សាកសី

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅរពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហមកានក់ាបភូ់មមិួយបាន ្ទះសខមបងរៅកនុងភូមិ

រនាះក្តូវបានរគដ ត រហើយរមឃ កំ្តូវបានរគសមាៃ ប់ ឯក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសចូ្េរៅកនុង

នក្ព
295
។ រទាះបីជាសាកសី ភី ភួន បានអះអាងថ្ន ខខម ក្កហមក្គប់ក្គងរខតតកំពង់ោមមិនបានយូ 

ក្គប់ក្ោន់ខដេអាច្ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញបាន រហើយក្បជាជនបានក្តឡប់មក វិញភាៃ មៗ

បនាទ ប់ពីខខម ក្កហមដករច្ញក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សតតុ្តងរនះមិនអាច្រជឿជាក់

បានរឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ញា រនះ
296
។     ទសសនៈ បស់ោត់គឺជាកា បា៉ា ន់សាម ន និង ខ សខបៃកទាងំ

ក្សុងពីព័ត៌មានេមអិតនានាសតពីីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន
297
។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១១, ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ៤-៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី François 

PONCHAUD ឯកសា   E3/370 ERN (ភាសាខខម ) 00286607-00286609 ទំព័  ៧-៩ ។ ខ សពីសាកសីជា       

ជនប រទសរ្សងរទៀត រលាក François Ponchaud បាន្តេ់សកេីកមមភាគរក្ច្ើនជាភាសាខខម ។  រដ្ឋយមានកា   

ក្ពួយបា មភអំពគី ណភាពននកា បកខក្បផ្ទទ េ់មាត់អំពសីកេីកមម បស់ោត់ (សូមរមើេ ឧ.ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៦៦) អងគភាពបកខក្បភាសា បស់ អ.វ.ត.ក បានពិនិតយរឡើងវិញនូវសកេីកមម បស់ោត់ រហើយងមីៗរនះ

បានខកខក្បក្បតិោ ឹក ក់ព័នធ។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កា ខកខក្បរៅរេើខ្នករ្សងៗននក្បតិោ ឹកខដេ

ក្តូវបានដកក្សង់រៅកនុងសាេក្កមរនះ ទំនងជាោម ន្េប៉ាះ េ់រេើខៃឹមសា ននភ័សតតុ្តងរនាះរទ។ ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ 

អងគជន ំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភាសារដើមននសកេីកមម កនុងក ណីមានមនទិេសងស័យណាមួយ”។ 
295

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៤៣-៤៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២-៣។ 

296
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៨។  

297
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៦៦-៦៧។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short   

ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតនិនស បិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  257, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396465 

(ពិភាកាពកីា ជរមៃៀសក្បជាជនច្ំនួន ១៥,០០០ នាក់ ពរីខតតកំពង់ោម រៅ្មាសទីពី  ឆ្ន ំ ១៩៧៣ រដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថ្ន

អនកខៃះសាៃ ប់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  ក្ពមទាងំរដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅត្តម្ៃូវ ប៉ា ខនតក្បជាជនភាគរក្ច្ើន

បានត្តំងទីេំរៅរឡើង វិញរៅកនុងភមូិ ខដេកសិក បានបានរ ៀបោប់ថ្ន “ពួករគ ស់រៅកនុងជីវភាពធមមត្ត”)។ ជីវក្បវតតិ 

ខក ពក  ពឆី្ន ំ ១៩៥៧  ហូតដេ់បច្ចបុបនន ឯកសា  E3/2782, ERN (ភាសាខខម ) 00095549-00095550 (ពនយេថ់្ន

មានកា វាយក្បហាជាពី ម ខក្ពួញយករខតតកំពង់ោម ប៉ា ខនតកងទ័ពក យ ធួន មិនបានវាយ រទើបពួករគមិនអាច្ ំរដ្ឋះក្កុង

01006397



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

91 

 

108> យ ទធសា្សតននកា ជរមៃៀសរៅតំបន់ ំរដ្ឋះក្តូវបានពនយេ់បខនាមរៅកនុងទសសនាវដតីទងប់ដិវតត 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦៖ 

រៅកនុងសាកេរលាករគមិនខដេដរណត ើមក្បជាជនរទ។ មាោ៌រយើងគឺដរណត ើមក្បជាជន  មាន ក់ក៏យក

ពី នាក់ក៏យក មួយ យនាក់ក៏យក មួយ នន់ាក់ក៏យក  ហូតដេ់ដរណត ើមក្បជាជនពីភនំរពញរទៀត។ 

មាោ៌ពក្ងីងក្បជាជនពីខ្ម ងំ បស់បកស គឺក្តឹមក្តូវណាស់។ [...] របើខ្ម ងំោម នក្បជាជន  វាោម ន

កមាៃ ំងរោធា ោម នកមាៃ ំងរសដាកិច្ច។ រហត ្ េរយើងក្តឹមក្តូវ។ ដូរច្នះមាោ៌រយើងក្តឹមក្តូវណាស។់ 

កខនៃងណាក៏រយើងវាយដរណត ើមក្បជាជនខដ  
298

 ។  

                                                                                                                                            

កំពង់ោមបានទាងំក្សុង រហើយករ៏ឡាមព័ទធរោេរៅ)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: 

ក ណីបនាទ ប់បនស៖ំKissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា,ឯកសា  E3/88, ឆ្ន ំ ១៩៩១, ទំព័  ៣១២ 

(“រៅនងៃបនាទ ប់ពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកបានបញ្ចប់ ពួកក មមយុនីសតបានរបើកកា វាយក្បយ ទធរៅរេើទី ួម

រខតតកំពង់ោម ខដេជា្ៃូវ និងជាទីក្បសពាទរនៃដ៏សំខ្ន់រៅភាគឦសានននទីក្កុងភនំរពញ។ រពញមួយ ដូវរៅត  ពួករគ

បាន ំកិេបនាទ យរដើមបីកា   កា រឆ្ព ះរៅកាន់ទី ួមរខតត ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ និង រេខ ៧។ ឥឡូវរនះពួករគបានកាន់

កាប់ទី ួមរខតតមួយភាគធ ំរហើយនាកំ្បជាជន ១៥ ០០០ នាក់ រៅកាន់ទីជនបទ ក្ពមទាងំសាិតរៅច្មាៃ យក្បខហេមួយ យ 

ខម៉ាក្តពភីូមិក្គឹះរៅហាា យរខតត។ […] បនាទ ប់ពកីា វាយក្បយ ទធបងាូ ្មអស់ យៈរពេោ៉ា ងយូ រៅត្តមដង្ៃូវ ួច្មក 

ពកួក មមយុនីសតជាច្ ងរក្កាយបានដកងយ។ រៅរពេរក្កាយមក សីហន  បានតវា៉ាោ៉ា ងខ្ៃ ងំថ្ន របើក ំរដ្ឋយសា ខតពួក 

ហាណូយកបត់ ោោំងកា ្គត់្ គង់ រមៃ៉ាះទី ួមរខតតរនះនឹងក្តូវបានកាន់កាប់”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ 

ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  246, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396446 (បានដក

ក្សង់ពីម្នតីក ងស  េអារម ិកមាន ក់ រៅក្បរទសរវៀតណាម ខដេបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នននកា សមាភ សន៍ 

ជាមួយជនរភៀសខៃួន ខដេ ត់រគច្ពកីា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ អំព ី“រ ឿងោ៉ា វខដេរ ៀបោប់រដ្ឋយអនករៅ ស់ោន

ពកីា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរពេម ន ខដេបាននិោយក្បាប់ពមីន សសខដេបានសាៃ ប់ត្តម្ៃូវ និងសាៃ ប់រដ្ឋយពេកមមរដ្ឋយបងេ ំ

បនាទ ប់ពមីកដេ់ទីកខនៃង”)។ 

298
 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25, ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣៩ ដេ់៤០ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063038-00063039។ រៅនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៤ អងគភាពបកខក្បភាសា បស់ អ .វ.ត.ក 

បានខកខក្បកា បកខក្បឯកសា រនះ រដ្ឋយបានបតូ ោៃ “seize the people” រៅជា “capture the people”។ រេើសពី

រនះរទៀត  កយ “drying up the people” ក្តូវបានបតូ រៅជា “taking away the people”។ អងគជំន ំជក្មះបាន     

ពឹងខ្អករៅរេើសំរៅឯកសា រដើមជាភាសាខខម  ខដេមិនមានកា ខកខក្បរទ ប៉ា ខនត អងគជំន ំជក្មះបានរោងរៅរេើ  

ឯកសា បកខក្បជាភាសាបាោំង និងអង់រគៃស ខដេក្តូវបានខកខក្ប ួច្រៅកនុងសាេក្កមរនះ។  

01006398
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109> កនុងទសសនាវដតីទងប់ដិវតតដខដេរនះ មានកា ដកក្សង់យកបាណាមរធាើជាឧទាហ ណន៍ន

កា អន វតតយ ទធសា្សតរនះ៖ “កា វាយ [...] រៅក្កុងបាណាម បរញ្ចញទាងំអាណិកជនរវៀតណាម 

អាណិកជនចិ្ន ទាងំទាហាន ទាងំប៉ាូេីស យកទាងំអស់។ ពក្ងីងក្បជាជនពីខ្ម ងំ”
299
។ 

110> មានកា បកក្សាយរ្សងៗោន ជារក្ច្ើនចំ្រ ះអតាន័យ “ដរណត ើមក្បជាជន”។ ត្តមទសសនៈ

 បស់អនកជំនាញ រលាក Philip SHORT “កា ដរណត ើមក្បជាជន” មានន័យថ្ន រធាើកា ក្តួតក្ត្តរៅ

រេើក្បជាជន ជាជាងក្តួតក្ត្តរៅរេើទឹកដី រហើយរលាកបាន មៃឹកពី វិធសីា្សតដូច្ោន រនះ ខដេក្តូវ

បានរក្បើពីម នមករដ្ឋយពួកក មមយុនីសតកនុងក្បរទសចិ្ន
300
។ សាកសី Stephen HEDER បានកត់

សមាគ េ់ថ្ន “ដរណត ើមក្បជាជន” អាច្មានន័យក្តង់ថ្ន ោប់យកក្កុមក្បជាជន ប៉ា ខនតរលាកបញ្ញជ ក់

ថ្ន វាក៏អាច្មានន័យថ្នជាកា ផ្ទៃ ស់បត ូរេើកា ក្តួតក្ត្ត ឬក្គប់ក្គងរៅរេើតំបន់វាយក្បយ ទធខដ 
301
។ 

នួន ជា បានយេ់ក្សបជាមួយកា បកក្សាយរក្កាយរនះ រដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុា

ោបំាច់្ក្តូវរ ៀបចំ្ក្បជាជនឲ្យសាិតកនុងខបបបទរសដាកិច្ចខដេក្តូវបានបរងកើតងមី
302
។ ក្សបជាមួយ

កា បកក្សាយ បស ់នួន ជា រនាះ ប៉ា េ ពត បានពនយេ់ដេ់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន កា បរណត ញរច្ញឲ្យ

អស់ពីទីក្កុង គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមម ខដេមានត្តំងពីម នស្ង្វគ ម 

ខដេរធាើឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុាអាច្ កាបានកា ក្គបក់្គងរៅរេើកា ្គត់្គង់ក្សូវ
303
។ រោង

ត្តម ប៉ា េ ពត េទធភាព បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា ក្គប់ក្គងរេើកា ្គត់្គង់ក្សូវ បានបងេំឲ្យ 

រវៀតណាមក្តូវរោ ពអធិបរតយយភាព បសក់មពជុា រៅរពេខដេកងទ័ពរវៀតណាមរធាើក្បតិបតតិកា 

                                                 
299

 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25, ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤០ ERN (ភាសាខខម ) 

00063039។ 

300
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៤៩-៥១។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង 

កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត, ឯកសា  E3/1762, ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ២, ERN 

(ភាសាខខម ) 00752090 (“រដ្ឋយយកគំ ូត្តមយ ទធសា្សត បស់រ ៉ា  បកសក មមុយនីសតកមពុជា បានសរក្មច្រឡាមព័ទធ      

ទីក្កុង រច្ញពជីនបទ”)។  

301
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ១៦-១៧។ 

302
 សា ណាបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ២៥៥ ដេ់ ២៥៦។ សា ណារនះស ីសង្វា ក់ោន ជា

មួយកា បិទ្ា រៅកនុងរខតតក្ករច្ះ ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើ។ 

303
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់, ឯកសា 

E3/18, ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  ៦៣-៦៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840។ 

01006399
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រៅកនុងក្បរទសកមពជុា
304
។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន មានរហត ្េខ្ងខ្នករសដាកិច្ចសក្មាបក់ា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង  រដើមបីរធាើឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុាអាច្ក្គប់ក្គងរៅរេើកា 

្គត់្គង់អាហា  ក្ពមទាងំ្តេ់កមាៃ ំងពេកមមរៅត្តមវាេខក្ស
305
។  

111> រទាះជាោ៉ា ងណាកតី កា ជរមៃៀសក៏ជាកា វាយក្បហា រៅរេើខ្ម ងំ្ងខដ ។ ក្តង់ចំ្ណ ច្រនះ

អងគជំន ជំក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា វាយតនមៃ បសអ់នកជំនាញរលាក David CHANDLER អាច្រជឿជាក់ 

បាន។ រលាកបានកត់សមាគ េ់ថ្ន មានគំ ូដខដេៗដូច្ោន កនុងរោេនរោបាយ បស់ខខម ក្កហម 

ខដេ្នដេ់កក្មិតខពស់បំ្ តរៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ជំនដនទ

រទៀត បនាទ ប់ពីជ័យជមនះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងក្តូវបានោត់ទ ក

ថ្នមិនរសាម ះក្តង់ រហើយោំបាច់្ក្តូវខតដករច្ញ
306
។ ត្តមក្បភពភ័សតតុ្តងមួយចំ្នួនបានបង្វា ញថ្ន 

រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានសរក្មច្ថ្ន អនក សរ់ៅកនុងទីក្កុងរៅខតព ក េួយ ទាងំខ្នក

នរោបាយ និងខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ  ក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យ ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយ

នឹងពិបាកកនុងកា ក្គប់ក្គង
307
។ ចំ្ណ ច្រនះគឺជាជំរនឿត្តងំពីយូ មករហើយ បស់ នួន ជា ខដេបាន

ពនយេ់ថ្ន អនក ស់រៅកនុងទីក្កុងត្តងំពីរដើមរ ៀងមកជា “សងគមព ក េួយ សងគមក្សញីី ក្សា” ខដេ

្ទយុពីអនក ស់រៅជនបទ អនក ស់រៅកនុងនក្ព ខដេជាមន សស “សាអ តសអំ”
308
។ ដូច្បានបញ្ញជ ក់រៅ

កនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងសកេីកមម បស់ោត់ម នៗបានបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានរគ “ដរណត ើម” 

និង “ពក្ងីង” ពីខ្ម ងំ រដ្ឋយផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ទីក្កុង ដូច្ជារៅឧតតងុគ ក្ករច្ះ     

បាណាម និងកំពង់ោម រៅកានទ់ីជនបទ
309
។  

                                                 
304

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់, ឯកសា 

E3/18, ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  ៦៣-៦៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840។ 
305

 សូមរមើេខ្នកទី ៣  សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣-១១៦ ។  

306
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៣៩-៤១។ 

307
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតនិនស បិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  ២៥៦ 

ដេ់ ២៥៧, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396456, 00396465។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD), ទំព័  ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ១២-១៣។ 

308
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦០។ 

309
 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  E3/25, ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ៦៩-៧២, ERN 

(ភាសាខខម ) 00063039-00063041។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៤។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

01006400
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112> ត្តងំពីម ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខខម ក្កហមបានបណតុ ះកំហឹងោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ  កនុង

ចំ្រណាមអនកោកំ្ទខៃួន ក្បឆំ្ងនឹងអនក ស់រៅទីក្កុង
310
។ រហត ដូរច្នះ កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង 

បរក្មើរោេរៅពី  ខដេកនុងរនាះរដើមបីោោំងខ្ម ងំមិនឲ្យ្តួេកមាៃ ំងបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងរដើមបី

កា   កមាម ភិបាេមិនឲ្យព ក េួយត្តមអនក ស់រៅទីក្កុង
311
។ ខ្អករេើចំ្ណ ច្ខ្ងរេើ អងគជំន -ំ

ជក្មះយេ់ថ្ន រោេនរោបាយននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅមតងរហើយមតងរទៀត ពីទីក្បជ ំជន និងទីក្កុង 

រៅកានទ់ីជនបទ បានរកើតមានត្តងំពីម ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយមករម៉ាៃះ។ អងគជន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន មានរហត ្េទាងំខ្នកនរោបាយ និងរសដាកិច្ចរៅពីខ្ងរក្កាយកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរនះ។ 

 ៣.៣.២  កា បរងកើតសហក ណ៍ នងិកា ដ្ឋា ន ម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

113> រៅកនុងដំរណើ កា មួយខដេបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧២ រហើយក្តូវ

បានអន ម័តជា្ៃូវកា មួយឆ្ន ំរក្កាយមករនាះ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា រៅកនុង

តំបន់ ំរដ្ឋះ រហើយបរងកើតសហក ណ៍រដើមបី  “វាយអាន ភាព បស់វណណ ៈសកតិភូមិ-មាច ស់ដី និង        

វណណ ៈនាយទ ន និងរដើមបីេ បបំបាត់ជំនួញឯកជន”
312
។ ដំរណើ កា ននកា បរងកើតសហក ណជ៍ា   

បរណត ើ ៗ មានភាពខ សោន រៅត្តមភូមភិាគ ក្ពមទាងំរៅកក្មិតសហក ណ៍ ប៉ា ខនតរោេរៅច្មបងគឺ

                                                                                                                                            

(François PONCHAUD) ទំព័  ៤៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣៤។  

310
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៣២។ 

311
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៧-២៨, ៥៥-៥៦ (ោត់ដឹងអំពបីញ្ញា រនះរៅកនុង

វគគរ ៀនសូក្ត ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ប៉ា េ ពត នួន ជា ឬ រខៀវ សំ្ន ខដេបានពិភាកាពបីទពិរសាធន៍ជា វិជជមាន បស់

បកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២១ 

(រដើមបីក្បយ ទធនឹងពួកច្ក្កពតតអិារម ិក និង បបពួកវា ក្បជាជនទាងំអស់ក្តូវខតដ្ឋច្់ខ្ត និងរបតជាា ថ្ន “រយើង” មិនឲ្យ

ពួកច្ក្កពតតអិារម ិកទិញបានរឡើយ៖ “រយើងក្តូវខតជាប គគេសាអ តសអំ ក្តឹមក្តូវ រដើមបីសរក្មច្រជាគជ័យរនះ”)។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២     

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨៩-៩០ (កប៏ានដឹងពទីសសនាវដតីទង់បដិវតតថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរដើមបីធានាថ្ន រៅ

រពេខដេខ្ម ងំវាយក្បយ ទធ ពួកខ្ម ងំនឹងមិនមានក្បជាជនរដើមបីោកំ្ទពួកវា ដូរច្នះខ្ម ងំនឹងឯរកា រហើយោម នអនកជួយ)។ 

312
 ខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តងំ សហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៣-៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00442208-00442209។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E169/4/1.1.2, ច្ ះ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៣៤-៣៥, ERN (ភាសាខខម ) 00809847-00809848។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  

E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063071-00063072។ 

01006401
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រដើមបីេ បបំបាត់កមមសិទធិឯកជនរេើដីធៃី ក្ពមទាងំមរធាបាយ្េិតកមម រហើយដ្ឋក់ជំនួសរដ្ឋយ

ក្បព័នធកមមសិទធិសហក ណ ៍ រដ្ឋយ ដាជាអនកក្គប់ក្គងទាងំក្សុងរៅរេើ ណិជជកមម និងកា អន វតត 

“បដិវតតក្បជាធិបរតយយដ្ឋច់្ខ្ត”
313
។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានខច្ក្ាយសាោច្ ហាមោត់

ក្បជាជនមិនឲ្យេក់អាហា  និងរក្គឿង្គត់្គង់នានារៅឲ្យពួកខ្ម ងំ រហើយបានបញ្ជូនពួកោត់ឲ្យ

រៅដ្ឋដំ ះកសិ្េជាសមូហភាព
314
។ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ដេ់ ១៩៧៣  សហក ណក៍្តូវបានបរងកើត

រឡើងរៅត្តមតំបន់មួយចំ្នួន ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គបក់្គង បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយកនុង

ក ណីខៃះរទៀត កា បរងកើតសហក ណ៏រនះគឺខ្អករៅរេើបញ្ញជ ពីខ្ងតំបន់
315
។ ដំរណើ កា រនះ

កាន់ខតវិវឌឍរៅម ខ ជាឧទាហ ណ ៍ ដូច្ខដេបានពិភាការដ្ឋយេមអិតរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ រៅ

កនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទីក្បជ ំជនឧតតងុគក្តូវបានខខម ក្កហមកាន់កាប់ រហើយមានក្បជាជន

ក្បខហេ ១៥.០០០ នាក់ រៅ ២០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ  និងបញ្ជូនរៅ

ត្តំងទេំីរៅរឡើង វិញរៅកនុងសហក ណ៍
316
។ 

114> ក្សបជាមួយនឹងកា ក្តួតក្ត្តរៅរេើរសដាកិច្ចរនាះ ក្បព័នធរដ្ឋះដូ ខដេក្តូវបានរក្បើក្បាស់

រក្ច្ើនបានោប់រ្តើមរឡើង រហើយកា រក្បើក្បាស់ ូបិយប័ណណ  បប េន់ នេ់ ក្តូវបានោោំងរដ្ឋយខ្នក 

ឬក្តូវហាមោត់ខតមតង
317
។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រច្ញនូវេកេខណឌ កា ង្វ ខដេ  

មានេកេណៈកាន់ខតេំបាកខ្ៃ ងំរឡើងៗរៅរេើសមាជិកសហក ណ៍
318
។  ខ្អកត្តមច្រមៃើយ         

                                                 
313

 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  E3/5 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ៣-១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00063313-

00063320។ 
314

  ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  E3/783, ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧២, ទំព័  ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00442294-00442295។ 
315

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រប៉ាជ យ ជីបខស) ទំព័  ៦៧-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ២២-២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័  ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៧-៨។ 

316
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ 

ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  257, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396465។ 
317

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Phillip SHORT), ទំព័  ៧២-៧៣។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា  

E3/5 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063316។ 
318

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ២៨-៣០ (សហក ណ៍ក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងតំបន ់

១០៥ ត្តំងពមី ន ំរដ្ឋះភនំរពញ ខដេរៅទីរនាះ ក្បជាជនហូប ួម រហើយរធាើកា ជាសមូហភាព)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ 

01006402



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

96 

 

កាំង រហគកអា វ រៅ ឌ ច្ ខដេជាអនកបរងកើតសហក ណ៍មនទី  ម-១៣ ខ សក្មាប់ដ្ឋក់អនកខដេ

មានកា សងស័យ និងអនកទាងំឡាយណាខដេបានក្បក្ពឹតតបទរេមើសតូច្ត្តច្
319
 បកសក មមយុនីសត-  

កមពជុាតក្មូវឲ្យអនករៅកនុងសហក ណ៍រធាើកា ដប់រមា៉ា ងកនុងមួយនងៃ រហើយក្បាំពី នងៃកនុងមួយ       

សបាត ហ៍
320
។ 

115> អងគជំន ំជក្មះបានសាត ប់សកេីកមម្ទយុពីរនះទាក់ទងរៅនឹងរោេបំណងខដេរៅពីរក្កាយ

កា បរងកើតសហក ណ៍រនះ។ នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន កនុងអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៧២ គណៈកមាម ធិកា -  

                                                                                                                                            

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៦២-៦៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ S. Heder, ក មមយុនីសត 

កមពជុា និងគំ ូ បស់រវៀតណាម, ឯកសា  E3/22, ទំព័  ១៦៩, ERN (ភាសាអង់រគៃស)00393932, រជើងទំព័  84 (បកស

ក មមយុនីសតកមពជុាកាន់ខតកាច្សហាវ និងោបសងកត់ ោប់ត្តងំព ីក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៣ រដ្ឋយទាមទា ឲ្យមានសហ-

ក ណ៍កសិកមម រៅកនុងភូមិភាគខដេខៃួនកាន់កាប់ កាត់បនាយកា រោ ពសាសនា និង  ឹតបនតឹងរេើកា ផ្ទៃ ស់ទី បស់    

អនកភូមិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ១៤-១៥ (ជាពិរសសរក្កាយឆ្ន ំ 

១៩៧៣ ឯកសា ោ កមមអារម ិកបានបង្វា ញថ្ន សាា នភាពមានកា េំបាក រៅកនុងតំបនខ់ខម ក្កហម រហើយក្បជាជន

ពាោម ត់រគច្)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler: ក្បវតតិសា្សតខខម , ឯកសា  E3/1686, ឆ្ន ំ ២០០០, ទំព័  

២២៧-២២៨, ERN (ភាសាខខម ) 00679168-00679169 (រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៣ អាជាា ធ រៅោជធានីភនំរពញបានដឹងថ្ន 

បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបរងកើតឲ្យមានសហក ណ៍ជាេកេណៈដ្ឋច្់ខ្ត រដ្ឋយមាន កយច្ោមអាោមថ្ន ោម នកា 

រោគយេ់រឡើយ រដ្ឋយពួកអនកក្បយ ទធបានរគៀ អនកភូមិច្ូេរៅកនុងនក្ព ក្គប់រពេខដេពួករគវាយកាន់កាប់បានភូមិ ឬ

ទីក្បជ ំជនណាមួយ)។ អតាបទសមាភ សន៍ជាមួយ  ប  ន ឡឹងច្ូយ, ឯកសា  E3/5636, ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ 

ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00042464 (ោប់ត្តងំពឆី្ន ំ ១៩៧៣ ក្ទពយសមបតតិឯកជន ក្តូវបានរ្ទ រៅជាកមមសិទធិ ួម)។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ N. Chanda: សក្តូវបងបអូនឯង៖ បនាទ ប់ពសី្ង្វគ ម មានស្ង្វគ ម, ឯកសា  E3/2376 ឆ្ន ំ ១៩៨៦ 
ទំព័  ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00191384-00191385 (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៣ កមមសិទធិឯកជនដីធៃី និងកា រក្បើ

ក្បាស់ ូបិយប័ណណ  ក្តូវបានេប់បំបាត់រោេ។ សហក ណ៍កសិកមមបានោប់រ្តើម រហើយ ណិជជក  និង អនករនសាទ

រវៀតណាម ក្តូវបានបរណត ញរច្ញពកីមពជុា។ ក្បជាជនរវៀតណាមទាងំឡាយណាខដេរៅបនត ស់រៅកនុងកមពជុា ក្តូវ

បានបងេំឲ្យច្ូេ    សហ ណ៍ ខដេរោងត្តមសីហន  សហក ណ៍រនះគឺសឹងខតជាជំ  ំក្បមូេ្តុំ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

B. Kiernan: រតើប៉ា េ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណរតើក មមយុនីសតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ១៩៣០-១៩៧៥

ឯកសា  E3/1815, ឆ្ន ំ ១៩៨៥, ទំព័  ៣៩៥-៣៩៦, ERN (ភាសាខខម ) 00104870-00104871 (កសិក មាន ក់បាន

ោយកា ណ៍ថ្ន "រគបងេំរយើងឲ្យរធាើកា ោ៉ា ងធៃន់ធៃ  រហើយោម នបានទទួេអាីរទ”។ រពេរនាះកា    រសៃៀក ក់រមម គឺ

ជាកា ោបំាច្់ រហើយកា ដ្ឋក់រទាសដេ់សាៃ ប់ក្តូវរគអន វតតជាទូរៅ ពិរសសច្ំរ ះអនករគច្រវសពកីំខណន បស ់   

បកសក មមយុនីសតកមពជុា)។  

319
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១០-១២។ 

320
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១០។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

97 

 

អចិ្ន្នតយ៍បានសរក្មច្រធាើកា ក្បមូេ្តុំកមាៃ ំងសក្មាប់្េិតក្សូវ
321
។ ោត់សា ភាពថ្ន ក្បជាជន

រៅឧតតងុគក្តូវបានជរមៃៀសរដើមបបីរងកើតសហក ណ៍ ខដេមានរោេរៅ្េិតរសបៀងអាហា  រដើមបី

ទប់ទេ់កងាះខ្តរសបៀងអាហា 
322
។ អនកជំនាញ រលាក Philip SHORT ក៏បានពិោ ណារឃើញ

ខដ ថ្ន រហត ្េជាក់ខសតងសក្មាបក់ា រធាើសមូហភាវូបនីយកមម គឺរដើមបីរ ៀបចំ្្េិតកមមក្សូវ និង

រដើមបីោោំងរវៀតណាមមិនឲ្យខច្កោយកា ្គត់្គង់ បស់ខៃួន
323
។ ត្តមទសសនៈ បសោ់ត់ សំខ្ន់

ជាងរនះរៅរទៀតគឺថ្ន កា រធាើខបបរនះគឺរដ្ឋយសា ខតរហត ្េមរនាគមន៍ វិជាជ កនុងកា រធាើសមហូ-

ភាវូបនីយកមម ខដេជាកា រក្ជើសរ ីសយកក មមយុនីសតនិយម ជាជាងកា រក្ជើសយកមូេធននិយម 

ក្ពមទាងំជាកា ពាោមអន វតតសមភាពសក្មាបក់្បជាជនទាងំអស់រៅក្គប់កក្មិតជីវភាព
324
។  

116> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពិតជាមានរោេនរោបាយបកសក មមយុនីសត-

កមពជុា រដើមបីបរងកើតសហក ណ៍ រដ្ឋយកំណត់រច្ញនូវេកេខណឌ កា ង្វ ដ៏េំបាកសក្មាប់សមាជិក

សហក ណ ៍ ួមទាងំអនកទាងំឡាយខដេក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរៅទីរនាះ។ ដូច្បានកត់

សមាគ េ់ពីខ្ងរេើ ួច្មករហើយ មានទាងំរហត ្េខ្នករសដាកិច្ច ក៏ដូច្ជាខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ

សក្មាបរ់ោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមមរនះ
325
។ 

 ៣.៣.៣  កា អប ់ខំកខក្បសមាសភាពមនិេអ នងិកា ករមទច្ខ្ម ងំ 

117> មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបរងកើតរោេនរោបាយមួយបខនាម

រទៀត គឺកា អប់ ំខកខក្ប “សមាសភាពមិនេអ” និង “ករមទច្” អនកទាងំឡាយណាខដេក្តូវបាន ក

រឃើញថ្នជាខ្ម ងំ
326
។ ោប់ត្តងំពីឆ្ន ំ ១៩៧១  ហូតដេ់ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កាំង រហកកអា វ គឺ

                                                 
321

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៥។ 

322
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩។  

323
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៦៩-៧០។ 

324
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ២១-២៣; សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ១០-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៣៣-៣៥។ 

325
 សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៤ ។ 

326
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១២-១៣។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៦១-៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣-៥។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  E3/11, ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ៥២-

01006404



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

98 

 

ជាក្បធានមនទី  ម-១៣ ខដេមានភា កិច្ចទទួេមន សស ខដេរគោប់ខៃួនបានពីសម ភូមិ
327
។ 

មនទី សនតិស ខដនទរទៀតក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេរនាះ្ងខដ  ដូច្ជា មនទី សនតិស ខក្កាំង

ត្តោន់ ខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២
328
។ រៅកនុងមនទី សនតសិ ខ អនកខដេក្តូវបានរគ

រោទថ្នជាគិញ ឬ ក្តូវបានរគសនមតថ្នជាខ្ម ងំ ក្តូវបានរគសួ ច្រមៃើយ រហើយករមទច្រោេ
329
។ 

“ករមទច្” មានន័យរេើសពីកា សមាៃ ប់ គឺមានន័យថ្នោប់ខៃួនរដ្ឋយសមាៃ ត់ សួ ច្រមៃើយរហើយសមាៃ ប់

ប គគេរនាះរដ្ឋយមិនឲ្យសមាជិកក្គួសា បានដឹងរឡើយ
330
។ អនកខដេក្តូវបានរគរោទថ្នជាគិញ គឺ

ជាខ្ម ងំ រហើយក្តូវរគសួ ច្រមៃើយរៅកនុងមនទី សនតិស ខ និងករមទច្
331
។  វិធីកំណត់ថ្នជា “ខ្ម ងំ” គឺ

                                                                                                                                            

៥៤, ERN (ភាសាខខម ) 00063146-00063147។ សាេក្កម កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១២។ 

327
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៣។ 

328
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន់ រ្ន, ឯកសា  E3/72, ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០, ERN 

(ភាសាខខម ) 00483946។ 
329

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៤០។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  

E3/5, ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ១៣-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063318-00063319 (កា កមាច ត់ភាន ក់ង្វ  ដ្ឋា -

ភិបាេគិញ និងសនតិសមព័នធ ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្នជាខ្នកននេទធ្េ  បស់ដំរណើ កា បរងកើតសហក ណ៍)។  

330
 សាេក្កម កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ១០០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  

១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៣៦ (អតីតអនកជាប់ឃ ំរៅគ កក្ត្តច្រក្កាេ 

បានពនយេ់ថ្ន បកសនឹងករមទច្ជនណាខដេពាោម ត់រគច្។ ជនទាងំរនាះនឹងក្តូវរគកាត់កាេ ឬសមាៃ ប់រោេ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៨៥ (រៅរពេខដេោត់ជាអនកទទួេខ សក្តូវរៅមនទី 

សនតិស ខ ោត់បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់អនករទាស)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Philip SHORT), ទំព័  ៣-៥ (ករមទច្ គកឺរមទច្ជនទាងំឡាយណាខដេមិនរសាម ះក្តង់អស់ពចី្ិតតជាមយួបដិវតត។ កា 

សាកសួ អំព ីបបគឺជាទក្មង់មួយននកមមសិទធិឯកជនខ្ងសតិអា មមណ៍។ ក្បសិនរបើអនកមានទសសនៈផ្ទទ េ់ខៃួន ខដេខ ស

ពទីសសនៈ បស់អងគកា  រនះគឺជាសញ្ញា ននកា រៅរក្ៅបដិវតត។ អនកទាងំឡាយណាខដេមានទសសនៈឯកជន ក្បឆំ្ងទសសនៈ 

សមូហភាព ក្តូវទទួេខ សក្តូវ រហើយច្ ងរក្កាយក្តូវបានករមទច្)។  

331
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៣-៣៤។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត, ឯកសា  

E3/785, ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣, ERN (ភាសាខខម ) 00442037-00442042, 00442048-00442053 (គិញក្តូវខត

កមាច ត់។ “រោេជំហ ករមទច្គិញ គឺក្តឹមក្តូវ ខតកា អន វតតគឺមិនបានក្តឹមក្តូវ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៤៣ (រោេកា ណ៍ខណនាគំឺ៖ កា សមាៃ ប់មន សសគកឺ្តឹមក្តូវរៅរពេខដេពួកទាងំ

រនាះក្បឆំ្ងបដិវតត, គឺរៅរពេខដេពួករគក្បឆំ្ងនឹងបដិវតត ប៉ា ខនតកា សមាៃ ប់ក្តូវខតរធាើរឡើងកនុងេកេណៈមួយខដេមិន
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

99 

 

ជាយ ទធវិធី ខដេមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ខដេនាឲំ្យមានកា បកក្សាយរ្សងៗោន  ក្ពមទាងំ

បរងកើតឲ្យមានជាប ិោកាសមិនក្បាកដក្បជា
332
។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី  កយរនះក្តូវបានបក

ក្សាយរដ្ឋយរស ី រហើយសូមបីខតកមាម ភិបាេខខម ក្កហមក៏គិតថ្ន អនកសៃូតក្តង់ោម នកំហ ស ក្តូវ

បានរគកំណត់រដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្នជាខ្ម ងំ្ងខដ 
333
។ 

118> រោេនរោបាយករមទច្ខ្ម ងំបនតអន វតត ហូតដេ់កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រទាះបីជា

រោេនរោបាយរនះមានកា  វិវតតខក្បក្បួេកតី
334
។ ោប់ត្តងំពីឆ្ន ំ ១៩៧០ គិញខដេ ួមមាន រស.អ ី.អា 

                                                                                                                                            

ប៉ាះ េ់ដេ់រោេរៅ បស់បដិវតត។ ជាឧទាហ ណ៍ មិនក្តូវសមាៃ បម់ន សសរៅច្ំរ ះម ខអនកដនទ។ រៅកនុងអំឡុង បប

ខខម ក្កហម ក្បជាជនបានបាត់ខៃួន ពួករគក្តូវរគយករៅបាត់ រហើយមនិរឃើញក្តឡប់មក វិញរទ)។  

332
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៨-៩ (ោត់បានបង្វា ញទសសនៈថ្ន 

និយមន័យខ្ម ងំក្តូវបាន កាទ កឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់រដ្ឋយរច្តនា រដើមបីឲ្យមានឥទធិពេគំោមកំខហង និងរដើមបី

បរងកើតជាប ិោកាសមិនក្បាកដក្បជា)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  E3/11, ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ៥២-

៥៤, ERN (ភាសាខខម ) 00063146-00063147 (បកសក មមយុនីសតកមពជុានិយមរក្បើ វិធីសា្សតជាយ ទធសា្សតកនុងកា 

កំណត់និយមន័យខ្ម ងំ រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូងននបដិវតត រហើយជាកា សំខ្ន់កនុងកា ក្បមូេ “កមាៃ ំងទាងំអសខ់ដេ

អាច្ក្បមូេបាន”។ ខ្ម ងំក្តូវបានខបងខច្កជាបីក្កុម អាក្ស័យរេើថ្នរតើខៃួនអាច្យកឈ្ន ះរេើពួករនាះឬអត់ ថ្នរតើខៃួន

អាច្រធាើឲ្យពួករនាះខេងមានក្បសិទធិភាពឬអត់ ឬថ្នរតើខៃួនអាច្បំខបកពួករនាះ រដើមបីវាយក្បហា បានឬអត់)។ 

333
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៤០ (បញ្ញជ ក់ថ្នមិនខមនក្គប់ប គគេខដេក្តូវបាន

បញ្ជូនរៅ ម-១៣ ស ទធខតជាគិញរនាះរទ រហើយោត់បានសរក្មច្រដ្ឋះខេងពួករគខៃះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៦-១៧ (ក្កុមខៃះរទៀតក្តូវបានោប់ខៃួនរដ្ឋយោម នរហត ្ េ រហើយក្តូវបានបញ្ជូន

រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ដូច្ជា គង់ ស ជាតិ រៅ រសឿន ជាកូន បស់ គង់ ស ្េ រៅកឺ ជារមបញ្ញជ កា កង       

វ រសនាធំ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៨-២៩ (ោជវងា-

ន វងសក៏ក្តូវបានករមទច្ខដ  រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧២ និង ១៩៧៣  ួមមានក្ពះអងគមាច ស់ ភូ ីសាោ និងក្ពះជាោ បស់ក្ទង់ 

និង ស ីស វតាិ ផ្ទច្)។  

334
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩-២០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ១៨-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David 

CHANDLER) ទំព័  ១២-១៣, ៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  

៣៩; សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៧៩ (enemies 

included all urban deportees)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  

E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  255, ERN (En) 00396455។ 

01006406
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

100 

 

កា.រហស.រប និងរវៀតណាម (“យួន”) ក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំសំខ្ន់
335
។ ោប់ត្តងំពីម នឆ្ន ំ 

១៩៧៥ មក អតីតម្នតី និងទាហាន បប េន់ នេ់ ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំសំខ្ន់
336
។ បកសក៏

បានពិនិតយរមើេន្ទកនុងរដើមបីខសាង កខ្ម ងំ បស់ខៃួន រដ្ឋយកំណត់អនករៅកនុងបកស ខដេោោំង 

“មហារលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ” ខដេ ួមទាងំកងទ័ពក្បជាជនរៅភូមិភាគឧតត  និង យ័ពយ ក្ពម

ទាងំសមាជិកថ្នន ក់ដឹកនាំ្ ងខដ 
337
។ ជាឧទាហ ណ៍ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ក្បសិទធ ខដេជា

                                                 
335

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៨-

២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៣០-៣១ (វគគរ ៀនសូក្តបរក្ងៀនរដ្ឋយ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បានពិភាកាពកីា កមាច ត់ខ្ម ងំ

បងកប់ស ី ូងន្ទកនុង ដូច្ជារសអ ីអា និង ការហសរប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  

១៨-២៣ (រអៀង សា ី បានកំណត់ថ្ន ច្ក្កពតតអិារម ិក រសអ ីអា និង ការហសរប គឺជាខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៣៨-៣៩។ អតាបទ បស់ S. Heder: កា វាយតនមៃរឡើង វិញអំពតីួនាទី

 បស់រមដកឹនាជំាន់ខពស់ និងម្នតីថ្នន កម់ូេដ្ឋា ន ច្ំរ ះឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ កា 

ទទួេខ សក្តូវ បស់កមពជុា កនុងទសសន វិស័យរក្បៀបរធៀប, ឯកសា  E3/4527, ទំព័  ២០, ERN (ភាសាខខម ) 

00830773, រជើងទំព័  ៥៧, ៥៩។ នួន ជា បានខងៃងរៅកនុងខួបកំរណើតកងទ័ពកមពជុា (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧), ឯកសា E3/147, ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ERN 

(ភាសាខខម ) 00679796 (នួន ជា បញ្ញជ ក់ថ្នបនាទ ប់ពឆី្ន ំ ១៩៦១ អងគភាពកា   សមាៃ ត់មានតួនាទី កា   កមាម ភិបាេ 

និងក្បជាជន រហើយក្តូវករមទច្ភាន ក់ង្វ រស ើបកា ខ្ម ងំ)។  

336
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៥៥ (ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញ រដើមបីសក្មួេដេក់ា របាសសមាអ តខ្ម ងំ ខដេ

ជាទាហានេន់ នេ់)។  
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩-២០, ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័  ៧០-៧១ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ូបរនះបានច្ូេ ួមវគគ

បណតុ ះបណាត េជារក្ច្ើន ខដេបរក្ងៀនរដ្ឋយប៉ា េ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ពួករគបានពនយេ់ពីអតាន័យ បស់ កយ 

“មហារលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ” ខដេតក្មូវឲ្យផ្ទៃ ស់រៅក មមយុនីសតនិយម រដ្ឋយមិនោបំាច្់ ៃ្ងកាត់សងគមនិយម 

រហើយកំណត់និយមន័យ “ខ្ម ងំ” ថ្នជាអនកទាងំឡាយណាខដេមិនអាច្អន វតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័  ២៩-៣០ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ូបរនះបានបញ្ញជ ក់បខនាមថ្ន   
ខ្ម ងំ ួមបញ្ចូេអនកទាងំឡាយណាខដេោំងសទះកិច្ចកា  បស់បកស ឬមិនបំរពញកា ង្វ បានេអ។ ោត់បានបខនាមរទៀតថ្ន 

បកស ំពឹងថ្ន “សមាសភាពេអអាច្រធាើកា ខញកឲ្យដ្ឋច់្ វាងមិតតនិងសក្តូវ របើរទាះបីពួករគជាក មា  សហព័ទធ ឬ     

សាច្់ញាតិផ្ទទ េ់ករ៏ដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៤៦-៤៨ (ខ្អកត្តម    

សកេីកមម បស់កមាម ភិបាេខខម ក្កហម ូបរនះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន  រមដឹកនាជំាន់ខពស់កងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើនក្តូវបានោប់
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សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិមមកពីនិ តី រហើយជាជនជាតិនង ក្តូវបាន ត្តម៉ា ក រោទក្បកាន់ថ្នរធាើ 

កា បរក្មើក្កុងបាងកក និង រស.អ .ីអា
338
។ ោត់ក្តូវបានរគយករៅកនុងនក្ព រហើយសមាៃ ប់រោេ។ 

រោេនរោបាយអប់ ខំកខក្ប និងសមាៃ ប់ខ្ម ងំក៏មានជាបទ់ាកទ់ង្ងខដ រៅនឹងរោេនរោបាយ

សមូហភាវូបនីយកមម រដ្ឋយសា ខតដំរណើ កា ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅសហក ណ៍ បាន

ជួយោស់ រមៃើង និង   កំោត់ភាន ក់ង្វ  ដ្ឋា ភិបាេ គិញ និងសនតិសមព័នធ
339
។ ជាឧទាហ ណ៍ ខខម 

ខដេធាៃ ប់បានរៅសិការៅក្បរទសរវៀតណាម រហើយក្តឡប់មកកមពជុា វិញរដើមបីជួយដេ់បដិវតត 

រៅរពេរក្កាយមកក្តូវបានរគសងស័យថ្នជាខ្ម ងំ រហើយក្តូវរគក្បមូេយកមកទាងំអស ់និងករមទច្

រោេ
340
។ ភ័សតតុ្តងទាក់ទងនឹងខៃឹមសា  និងកា អន វតតនូវរោេនរោបាយអប់ ំខកខក្បនូវ 

                                                                                                                                            

ខៃួន។ ពួករគរោទក្បកាន់ោន រៅ វិញរៅមកថ្នជាខ្ម ងំ របើរទាះបីជាសាកសីមិនអាច្បង្វា ញថ្នពួករគគឺជាភាន ក់ង្វ    

រសអ ីអា ឬ   ការហសរបករ៏ដ្ឋយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) 

ទំព័  ៤៦ (អនកខដេមិនខំក្បឹងរធាើកា  ក្តូវរគអប់ ំខកខក្បប៉ា រណាណ ះ មិនមានរធាើទា  ណកមមអាីរទ)។ ជីវក្បវតតិ ខក ពក ពឆី្ន ំ 

១៩៥៧  ហូតដេ់បច្ចបុបនន ឯកសា  E3/2782, ERN (ភាសាខខម ) 00095551-00095552 (“កងទ័ពខៃះរៅបរក្មើខាុំ

ត្តងំពឆី្ន ំ ១៩៦៨ ប៉ា ខនតពួករគក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជារសអ ីអា”)។  

338
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣(Philip SHORT) ទំព័  ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក   

នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៨-៤៩។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ 

ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា  E3/9, ឆ្ន ំ ២០០៤, ទំព័  259-260, ERN (En) 00396467-68 (“ក្បសិទធ     

មិនខមនជាកមាម ភិបាេបកសក មមយុនីសតកមពជុាដំបូងរគ ខដេក្តូវរគកមាច ត់រនាះរទ។ ម៉ា ក បានកមាច តក់មាម ភិបាេថ្នន ក់

រក្កាមមួយច្ំនួន ួច្រហើយ។ […] ប៉ា ខនតរនះគឺជារេើកដំបូងខដេទំនាស់ន្ទកនុងបកស បាន្នច្ូេដេ់កក្មិតគណកមាម -

ធិកា មជឈឹម។ រនះកជ៏ារេើកដំបូងខដ  ខដេថ្នន កដឹ់កនាបំកសបាន្តេ់សិទធិកនុងកា សមាៃ ប់សមាជិកមាន ក់ បស់ខៃួន”)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៣៦-៣៩ (បាន ំេឹកថ្ន ក្បសិទធ មិនបានច្ូេ ួមកនុង 

កិច្ចក្បជ ំគណកមាម ធិកា មជឈិមរៅខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រទ រហើយបានកតស់មាគ េ់ថ្នរនះជារ ឿងមិនធមមត្ត)។ 
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 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា  E3/5, ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ១៣-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063318-

00063319។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៦៦-៦៨ (ខខម ខដេរៅសិការៅទីក្កុងហាណូយកនុង

ជំនាន់ឥសស ៈ រហើយរក្កាយមកបានក្តឡប់មកកមពជុា វិញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា ោប់

ខៃួនរៅកំពត។ ពួករគជារក្ច្ើនបានកាៃ យខៃួនជាខខម ក្កហម ប៉ា ខនតអនករ្សងរទៀតបានបាត់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៣៤-៣៥, ៤២-៤៣ (ខខម ហាណូយ ក្បខហេ ៧០០ រៅ ៨០០ 

នាក់ បានក្តឡប់មកច្ូេ ួមបដិវតតកមពជុា រៅឆ្ន ំ ១៩៧០ រហើយពួករគភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរបាសសមាអ ត)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័   ២៤-២៨, ៦២-៦៣ (ត្តម៉ា ក បានក្បាប់សាកសីថ្នមានខខម រវៀតមិញ 

ក្បខហេ ២  ន់ រៅ ៣  ន់នាក់ ខដេបានក្តឡប់មកកមពជុា មកជួយវាយទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគក្បមូេ្តុំ

01006408
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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សមាសភាពអាក្កក់ និងកា សមាៃ ប់សក្តូវ និងវិសាេភាពននរោេនរោបាយរនះគឺជាកមមវតានុន

កា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ។  

 ៣.៣.៤  កា កណំតរ់ោេរៅរេើក្កមុជាកល់ាក៖់ ជនជាតោិម ជនជាតរិវៀតណាម   ព ទធ

សាសនកិ នងិអតតីអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

119> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រទាះបីជារោេនរោបាយននកា កំណត់រោេរៅរេើ

ជនជាតិោម ព ទធសាសនិក និងជនជាតិរវៀតណាម ក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ

ក៏រដ្ឋយ
341
 ក៏អងគជំន ំជក្មះបានសាត ប់ភ័សតតុ្តងអំពីរោេនរោបាយរនះតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ ហូតមក

ដេ់រពេរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះនឹងយករោេនរោបាយរនះមកពិនិតយេមអិតរៅកនុង

សំណ រំ ឿង ០០២/០២ និងរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះរក្កាយៗរទៀត
342
។ 

 ៣.៣.៤.១  កា កណំតរ់ោេរៅរេើ ទាហាន នងិអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

120> រៅប៉ា នាម នខខខដេនាឲំ្យមានកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរេើទីក្កុងភនំរពញ  ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជុាបានរក្បើក្បាស់ភាសាសក្មុះសក្មួេត្តមវិទយុ្សពា្ ាយ សំរៅរៅអនក ដាកា  និង

ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយបានជូនដំណឹងថ្ន ពួករគអាច្ចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហម 

                                                                                                                                            

ត្តមបញ្ញជ ពថី្នន ករ់េើ រហើយពួកោត់បានបាត់ខៃួន និងក្បខហេជាសាៃ ប់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៧០-៧២។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUHITA៖បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង, ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ ក មភៈ-មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៨០, ទំព័  ៥៣-៥៦, ERN (ភាសាខខម ) 00324724-00324727 (“រយើងបានរៅខខម មកពហីាណូយទាងំរនាះ

មករ ៀនសូក្ត រហើយមានរគយកពួកោត់រៅបាត់ […] ដូរច្នះពួករយើងអាច្កមាច តព់ួករគសឹងខតទាងំអស់។ មានតិច្តួច្

ណាស់ខដេអាច្ដឹងទាន់រពេ ថ្ននឹងមានអាីរកើតរឡើង រហើយអាច្ ត់រគច្រៅរវៀតណាម”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ   
B. Kiernan: រតើ ប៉ា េ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណក មមយុនីសតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ១៩៣០-១៩៧៥៖ 
ឯកសា  E3/1815, ឆ្ន ំ ១៩៨៥, ទំព័  ៣៩៥-៣៩៧, ERN (ភាសាខខម ) 00104870-00104871 (“រវៀតណាមបានសួ 

ខខម ខដេរធាើកា ជាមួយខៃួនរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ  ថ្នរតើពកួរគច្ង់រ្ទ ច្ូេរៅកនុងអងគភាព បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដ 

ឬរទ។ ពួករគភាគរក្ច្ើនសម័ក្គច្ិតតរ្ទ  ប៉ា ខនតមិនយូ ប៉ា នាម នរក្កាយមកពកួរគពី នាក់បានក្តឡប់មក វិញ ជាមួយដំណឹងថ្ន

អនកដនទក្តូវបានរគសមាៃ ប់ រក្ ះពកួរគក្តូវរគរោទថ្នមាន “កាេយួន”)។  

341
 ដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D 427 នងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១០ (“ដីកាដំរណាះក្សាយ”) កថ្នខណឌ  ២០៥។ 

342
 រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីបខនាមរេើសំណ ំរ ឿង០០២ និង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង  

០០២/០២ ឯកសា  E301/9/1 នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤ ទំព័  ៣២-៣៣។ ឧបសមព័នធ បញ្ជ ី ូបងត និងខ្នក

នានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ កថ្នខណឌ  (២)(iv)(ក), (ខ) និង (គ)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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ក្បសិនរបើពួករគច្ ះចូ្េ
343
។ សា ទាងំរនះមានរោេបំណងរដើមបីកាត់បនាយកា ក្បឆំ្ងរៅនឹង

កា វាយសក្មុកចូ្េ បស់កងទ័ពខខម ក្កហម និងរដើមបីអូសទាញឲ្យអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  

                                                 
343

 រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន សីតពីសាា នភាពបច្ចបុបនន (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/118 នងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700269 (“ ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា និងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុា សូមអំ វនាវដេ់

ក្គប់ម្នតី  យ ទធជន និងសមាជិកននសាា ប័នក្បដ្ឋប់អាវ ធក្គប់េំដ្ឋប់ថ្នន កទ់ាងំអស់ បស់ក្កុមពួកកបត់រៅរេើសម ភូម ិ

 ួមទាងំរៅតំបន់ជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ និងរខតតមួយច្ំនួនរទៀតខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងបរណាត ះអាសនន បស់ខ្ម ងំ 

សូមឲ្យដ្ឋក់អាវ ធច្ ះភាៃ មៗ និងច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាកនុងរពេរនះ។ ប គគេិកម្នតីោជកា ក្គប់ជាន់

ថ្នន កទ់ាំងអស់ រសនើស ំឲ្យឈ្ប់បរក្មើកា ង្វ ឲ្យរមកបត់ទាងំ ៧  ូបភាៃ មៗ និងច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា។ 

ច្ំរ ះោេ់បងបអូនទាហាន និងជនស ីវិេទាងំអស់ខដេក្កុមរមកបត់ជាតិ ហាា ស ីស និងព ក េួយ បានបងេំឲ្យច្ូេបរក្មើ

ពួករគ និងច្ូេ ួមកនុងស្ង្វគ ម ៃ្ ន ន បស់ពួកច្ក្កពតិតអារម ិក៖ បច្ចបុបនន ពួកកបតជ់ាតិទាងំ ៧ នាក់ បានរបាះបង់

រោេបងបអូនរហើយ ។   បងបអូនក្តូវខតរដើ ត្តម្ៃូវដ៏មានកិតតិយស   និងសាមគគីភាពជាតិត្តម យៈកា ច្ូេ ួមជាមួយ  

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា។  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា   កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជុា និងក្បជាជនកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះទាងំមូេ សូមអំ វនាវដេ់បងបអូនទាងំអស់ោន  [ កយមិនច្ាស]់ និង

សូមសខមតងកា អបអ សាទ ដេ់បងបអូនច្ំរ ះកា តស ូក្ទា ំ និងជមនះរេើរក្ោះអក សេោម នអីារក្បៀបបានកនុង យៈរពេ 

៥ឆ្ន ំកនៃងមករនះ។  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា បានបញ្ញជ ដេ់ក្គប់សាា ប័ន

 បស់ ណសិ ស និងក្គប់អងគភាព បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុាទាងំអស់ឲ្យទទួេសាា គមន៍បងបអូនោ៉ា ងកក់

រៅត ”)។ រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជាពេ ដាទីក្កងុភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស-  ួប ួមជាតិកមពជុា (រៅ

កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00700275-00700277 (“កនុងនាមជា ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេដឹកនារំដ្ឋយក្ពះក្បធាន នរោតតម សីហន  និង

កនុងនាមោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា ខដេមានសរមតច្ ខប៉ាន ន ត ជានាយក ដាម្នតី    ខាុំសូមអំ វនាវដេ់

បងបអូនជន ួមជាតិទាងំអស់  ួមទាំងក្ពះសងឃ ក្គហសា នាយទាហាន ជនស ីវិេ ស់រៅទីក្កុងភនំរពញ និងរៅត្តមទី ួម

រខតតមួយច្ំនួន ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ដឹកនាបំរណាត ះអាសនន បស់ខ្ម ងំ ដូច្ខ្ងរក្កាមរនះ៖  ១. រយើងខាុំ សូមរសនើស ំឲ្យ

បងបអូនម្នតី និងកងទ័ពទាងំអស់កនុងជួ កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ បស់ពួកកបតដ់្ឋក់អាវ ធ បស់ខៃួនច្ ះភាៃ មៗ និងច្ូេ ួម

ជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា។  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា មានរមាទនភាព និងសូមសាា គមន៍បងបអូនទាងំអស់ 

ក្ពមទាងំរក្តៀមខៃួន ួច្ជារក្សច្កនុងកា ទទួេបងបអូនរធើាជាជន ួមជាតិ បស់រយើង”។ រលាក រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ 

កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុារៅនងៃជយ័ជមនះរៅអនករេឿង (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/118 នងៃទី ៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700272-00700274 (រ ៀបោប់រ ម្ ះសមាជិក ៧  ូប

នន បប េន់ នេ់ ថ្នជាពួកជនកបត់៖ េន់ នេ់, សិ ិមតៈ, សឺន ង៉ា កថ្នញ់, រច្ង រហង, អ ិន ត្តំ, ឡុង បូរ ៉ាត,សូខសតន- 

ខហាណង់ខដស (Sosthene Fernandez)។ សីហន  ខងៃងអំពីកា ទទួេ     ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា-កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជន កមពជុារៅនងៃទី ២២ ខខ មីនា រៅទីក្កងុរប៉ាកាងំ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/118 នងៃទី ៣១ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166907 (កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ទាហានសាធា ណ ដា
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យេ់ក្ច្ឡំរដ្ឋយមានអា មមណ៍ថ្ន ពួករគមានស វតាិភាពសនតិស ខ
344
។ រដ្ឋយដឹងថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺ

ជាមន សសមិនក្ជុេនិយម និងមានសមតាភាពអាច្បក្ងួបបក្ងួមខខម ក្កហមពីក្បភពរ្សងៗរនាះ  

រមដឹកនាខំខម ក្បហមបានឲ្យ   រខៀវ សំ្ន ្តេ់កា ធានារដ្ឋយភូតក ហកថ្ន រៅរពេកងទ័ព  

បកសក មមយុនីសតកមពជុាក្គប់ក្គងក្បរទស មានខត “ពួកជនមហាកបត់ចំ្នួន ៧ នាក់” ខតប៉ា រណាណ ះ កនុង

រនាះមានទាងំ េន់ នេ់ និងអនកដឹកនាជំិតដិត បស់ោត់ ខដេនឹងក្តូវសមាៃ បរ់ោេ
345
។ សា នានា

                                                                                                                                            

ខខម ខដេច្ ះោញ់ នឹងក្តូវបានអភយ័រទាស និង្តេ់កា រេើកខេងរទាសរដ្ឋយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបា

េ ួប ួមជាតិកមពជុា និងកងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុា ប៉ា ខនតជនមហាកបត់ទាងំ ៧ នាក់ នឹងក្តូវពយួ ក)។  

344
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៤៨-៤៩។ រសៀវរៅ បស់ S. Heder៖   

ប៉ា េ ពត និង រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3169 ឆ្ន ំ ១៩៩១ ទំព័  ១៥-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00711377-00711378 

(“កនុងអីាខដេទំនងជាកា  ំរលាភរសច្កីតទ កច្ិតតរដ្ឋយរក្ោងទ ក ខដេបានរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន រនាះ 

ម នរពេស្ង្វគ មបានបញ្ចប់ រលាកបានជួយោ៉ា ងសកមមកនុងកា រ ៀបច្ំកា សមាៃ ប់ោ៉ា ងង្វយក្សួេរៅរេើប គគេិក

រោធា និងម្នតីោជកា ស ីវិេ បស់រលាក េន់ នេ់។ គ ណតនមៃខដេ ូបរលាកមាន មានន័យថ្ន ជន ងរក្ោះមួយ

ច្ំនួន បានរធើាឲ្យខៃួនឯងផ្ទទ េ់កាៃ យជារោេរៅននកា សមាៃ ប់។ ដូរច្នះ រៅរពេខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុា ្នរៅ

ទទួេជ័យជមនះខ្នករោធាទាងំក្សុង កនុងអំឡុងរពេ៤ខខដំបូងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រលាក រខៀវ សំ្ន បានបង្វា ញសញ្ញា

ជារេើកទីពី ដេ់អនកទាងំឡាយខដេបានកំព ងក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងបកសក មមយុនីសតកមពជុាថ្ន មានខតថ្នន កដ់ឹកនាកំំពូេ

ទាងំ ៧  ូបកនុងច្ំរណាមពួករគប៉ា រណាណ ះ ខដេនឹងក្តូវក្បហា ជីវិត បនាទ ប់ពីទទួេបានជ័យជមនះ”)។  

345
 រខៀវ សំ្ន រធើាជាអធិបតីសម័យក្បជ ំសមាជ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា - រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ខដេក្តូវបាន

្សពា្ាយ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/117 នងៃទី ២៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-

២ (ភាសាខខម ) ERN 00242308-00242309 (“ទាក់ទងនឹងពួកកបត់ទាងំ ៧ នាករ់ៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ [...] កនុងនាម 

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និងកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា សមាជបាន

ក្បកាសថ្ន វាជាកា ោំបាច្់ជាដ្ឋច្់ខ្តក្តូវសមាៃ ប់ជនកបត់ជាតទិាងំ ៧ នាកច់្ំរ ះអំរពើកបតជ់ាតិ បស់ពួកវាខដេ

ក្បឆំ្ង នឹងក្បជាជាតិ។ [...] ក្បជាជាតិ និងក្បជាជនកមពជុា  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងោជ ដ្ឋា ភិបាេ  ួប ួមជាតិ

កមពជុាសូមសាា គមន៍ និង្តេ់ ង្វា ន់ដ៏សមគួ ដេ់នាយទាហាន កងទ័ព កងឈ្ៃ ប នគ បាេ អនកម ខអនកកា  អនក

នរោបាយ និងអនកមានបណាត សកតិខពង់ខពស់ ខដេ ស់រៅកនុងតំបនក់ាន់កាប់បរណាត ះអាសនន បស់ខ្ម ងំខដេហា នក្បឆំ្ង

នឹងពួកកបត ់ ក្បយ ទធតស ូនឹងពួកវា និងបខងា ច្ ងកាណ ងដ្ឋក់ពួកវា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ទំព័  ២៣-២៤ (Philip SHORT)។ ទីភាន ក់ង្វ ព័ត៌មានកមពជុា ោយកា ណ៍អំពីរសច្កីតខងៃងកា ណ៍អំពីឧក្កិដាជន ស្ង្វគ ម

រៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា  បស់ សីហន ) (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118  នងៃទី ០១ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166896 (“រទាះបីជាមិនបាន្តនាទ រទាសក្បហា ជីវិត     ក៏មហាជន

កបត់រ្សងរទៀតដូច្ជា បញ្ជ ីរ ម្ ះ បស់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  គឺជាឧក្កិដាជនស្ង្វគ ម កា ពិតោម នអាីគួ 

ឲ្យ ៃ្េ់ ខដេរក្កាយពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ នឹងក្តូវមករ ៃ្ើយរៅច្ំរ ះម ខត លាកា  ដា ច្ំរ ះអំរពើរោ រៅោប់មិន

អស់ និងបទរេមើសនក្ពន្សនានា [...]”)។  
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បានអំ វនាវឲ្យទាហាន និងម្នតីោជកា  បបសាធា ណ ដាខខម ចូ្េ ួមជាមួយច្េនាបដិវតតន៍ 

ប៉ា ខនត បានរក្កើន ំេឹករដ្ឋយក្បរោេថ្ន ក្បសិនរបើទាហានណា ពនា រពេមិនចូ្េ ួមជាមយួ

បដិវតតន៍រទរនាះ ពួករគនឹងសាិតរៅកនុងក្បរភទដូច្ោន នឹងជនមហាកបត់ខដ 
346
។ រៅរពេជាមួយោន

រនះ កមាម ភិបាេក្តូវបានរគបរក្ងៀនរៅកនុងវគគរ ៀនសូក្តម នរពេវាយក្បហា រេើទីក្កុងភនំរពញ

ថ្ន សក្តូវ បសខ់ខម ក្កហមគឺអនកទាងំឡាយណាខដេរធើាកា ង្វ រៅកនុង បប េន់ នេ់ និងជា

ទាហាន េន់ នេ់
347
។  

121> ភ័សតតុ្តងមានភាពស ីសង្វា ក់ោន  ចំ្រ ះភាពតឹង  ឹងននរោេនរោបាយទាក់ទិននឹងកា ោប់

ខៃួនទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ពីឆ្ន ំ ១៩៧០  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ពីដំបូង 

រគរឃើញមានកា ខបងខច្ក វាងទាហាន េន់ នេ់ និង “គិញ”។ ជារ ឿយៗ ទាហានក្តូវបានយក

រៅអប់ ខំកខក្ប និងអត់ឱនរទាស
348

 ចំ្ខណកឯគិញ ជាធមមត្ត ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ
349
។ 

កា ខបងខច្ករនះអាច្ពិបាកកនុងកា អន វតត ដូច្ខដេជនរភៀសខៃួនមួយ ូប ទំនងជាអតីតសមាជិក

បកសមាន ក់ បានកត់សមាគ េ់ថ្ន “រយើងមិនបានដឹងថ្ន ន ណាជាទាហាន េន់ នេ់ ឬក៏ជាភាន ក់ង្វ  

រស.អ .ីអា។ ដូរច្នះរយើងខ្ៃ ច្ថ្នសក្តូវ បស់រយើងអាច្រងើបរឡើងមតងរទៀត”
350
។ ប៉ា ខនត កនុងអំឡុងឆ្ន ំ 

១៩៧២ ឬ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម ទំនងជាមិនសូវទទួេបានកា អត់ឱនរទាស

ឲ្យរនាះរទ រហើយភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃ បរ់ោេ ក្បសិនរបើកងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុាោប់

                                                 
346

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២-៤ (Philip SHORT)។ 

347
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៣-៤៦, ៥១។ 

348
 បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ERN (ភាសាខខម ) 00324711 

(“ទាហាន េន់ នេ់ ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគរធើាកា អប់ ំ យៈរពេខៃី រហើយក្តូវបានរគក្បាប់មិនឲ្យច្ូេបរក្មើកនុងកងទ័ព 

េន់ នេ់ តរៅរទៀត រហើយបនាទ ប់មកក៏ក្តូបានរគរដ្ឋះខេង”)។ ERN (ភាសាខខម ) 00324739 (“រឈ្ៃ ើយសឹកភាគ

រក្ច្ើនក្តូវបានរគរេើកខេងរទាស ប៉ា ខនតភាន ក់ង្វ ខ្ម ងំ ក្តូវរគសមាៃ ប់រោេ”។ ERN (ភាសាខខម ) 00324751-003252 

(“មានក ណីោប់ខៃួនទាហាន េន់ នេ់ ខៃះក៏ក្តូវបានរគរេើកខេងរទាសឲ្យ ខៃះរទៀតក៏អត់។ ប៉ា ខនតកនុងក ណីោប់បាន

ភាន ក់ង្វ វិញ រគមិនខដេរេើកខេងរទាសឲ្យរទ ប៉ា ខនតក្តូវបញ្ជូនឲ្យថ្នន ក់រេើយករៅសមាៃ ប”់។ 

349
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា

រៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ទំព័  ៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00324711។  

350
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា

រៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ទំព័  ៦០-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00324731-00324733។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

106 

 

បាន
351
។ កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក ខដេបានបនតរធាើ ហូតដេ់ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៣ 

បានរធើាឲ្យក្បជាជនខឹងសមា ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ និងមានកា សងស័យរៅរេើអនកខ្ងរក្ៅ ខដេអនកទាងំ

រនាះមួយចំ្នួនក្តូវបានរោទក្បកានថ់្នជាគិញមកពីជំ ំ បស ់ េន់ នេ់ រហើយក្តូវបានសមាៃ ប់

រោេ
352
។ ជាឧទាហ ណ ៍ អតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន “រៅឆ្ន ំ ១៩៧២ 

ទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ក្បខហេ ៥០០ នាក់ ក្តូវបានោប់ខៃួន។ អនកទាងំអស់រនាះក្តូវបាន

សមាៃ បរ់ោេ មិនមានអនកណាមាន ក់ក្តូវបានរេើកខេងរទាសឲ្យរនាះរទ”
353
។   

122> ភ័សតតុ្តងមួយចំ្នួនបានបង្វា ញអំពីកា អន វតតរោេនរោបាយរនះមិនដូច្ោន ។ កា អន វតត

មិនដូច្ោន រនះអាច្បណាត េមកពីកត្តត ចំ្នួនពី ។ ទីមួយ ដំបូងរឡើយមិនមានរសច្កីតខណនាជំា

លាយេកេណ៍អកស អំពីកា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ

                                                 
351

 សូមរមើេ ឧទា. រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន, ហ  ូយ ន, ហ ូ នឹម ឯកសា  E3/637 នងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442328-00442329 (“ត្តមសាិតិជាបឋម កមាៃ ំង បស់ខ្ម ងំ 

១.៥៥០ កាេ កនុងរនាះមានអាសកិត៥ សកតិ៣ សកតិ២ និងសកតិ១ ោប់សិបកាេ ក្តូវរយើងករមទច្ ក្បជាជនោបម់ ឺននាក់ 

ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ”)។ ERN (ភាសាខខម ) 00442332 (“ ួមមក រៅ ក់កណាត េខខ មកោ ១៩៧៣ រនះ កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់

អាវ ធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុានងឹក្បជាជនរយើង យកបានជយ័ជមនះដ៏អសាច  យណាស់។ រយើងករមទច្ខ្ម ងំច្ំនួន 

១០.២៤៥ កាេ  ំរដ្ឋះទីត្តងំោប់សិប  ំរដ្ឋះទរនៃរមគងគ និងក្បជាជនោប់ម ឺន រហើយ  ឹបអូសយកអាវ ធបានោប់ ន់

រដើមរធើាឲ្យអាខ្ម ងំកាន់ខតសៃ្ ម និងក្បកាច្់ក្បកិនខងម។ វាកាន់ខតអស់កមាៃ ំង អស់ទីត្តំង អស់ទឹកដី អស់ក្បជាជន 

អស់រសបៀង អស់សាងំ រហើយពិរសសអស់្ៃូវដឹកជញ្ជូន ទាងំ្ៃូវទឹក ទាងំ្ៃូវរោក”)។ 

352
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា

រៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ទំព័  ៨០-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00324751-00324753។ រតើ ប៉ា េ ពត 

ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណរតើក មមយុនីសតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និពនធរដ្ឋយ Ben Kiernan ឯកសា  

E3/1815 ឆ្ន ំ ១៩៨៥ ERN (ភាសាខខម ) 00104871 (បនាទ ប់ពីមានកា ផ្ទៃ ស់បតូ ថ្នន ក់ដឹកនា ំ និងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក

 បស់អារម ិកកាន់ខតខ្ៃ ងំរឡើងរនាះរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ មានកា សមាៃ ប់រដ្ឋយក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្គប់ទាហាន េន់ នេ ់

ខដេរគោប់ខៃួន និងរៅរេើពួករសនាជន ក្ពមទាងំពួកឈ្មួ ញ្ងខដ ”)។ 

353
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា

រៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ទំព័  ១០៦-១០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324777-78 (ច្រមៃើយ បស់ជនរភៀស

ខៃួន និងអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបាន ត់រោេជួ រៅឆ្ន ំ១៩៧៤ ៃ្ងច្ូេមកតំបន ំ់រដ្ឋះ ខដេសាច្់ញាតិ បស់

ោត់បានបញ្ញជ ក់អំពភីាពរសាម ះក្តង់ បស់ោត់)។  
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រទ
354
។ រទាះបីជាមិនមានរោេនរោបាយជាលាយេកេណ៍អកស ក៏រដ្ឋយ រលាក Philip Short 

យេ់រឃើញថ្ន កា ក្បក្ពឹតតិដូច្ៗោន រេើទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន     

រោេនរោបាយខបបរនះពិតជាមានអតាិភាព
355
។ ទីពី   ភ័សតតុ្តងទាក់ទិននឹងកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ 

បកសក មមយុនីសតកមពជុារេើអតីតទាហាន ឬ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅ

កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ ទទួេបានភាគរក្ច្ើនមកពីកា សមាភ សនរ៍ក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជាមួយជនរភៀសខៃួនរៅ

រក្ៅក្បរទសកមពជុា ខដេអនកទាងំរនាះជារក្ច្ើនគឺជាអតីតកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេមានចិ្តតច្ង់

កាត់បនាយភ័សតតុ្តងអំពីកា រធាើបាបរនះ។ ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ សូមបីកា រ ៀបោប់រ ឿងោ៉ា វទាងំរនះក៏ 

ោកំ្ទដេ់កា សននិដ្ឋា នថ្ន មានកា រកើនរឡើងននកា រក្បើក្បាសហ់ិងាបដិវតតន៍
356
។  

123> ភាពតឹង  ឹងននរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា សតីពីកា កំណត់រោេរៅរៅ

រេើក្កុមប គគេមួយចំ្នួនខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ ដូច្ជា អតីតទាហាន ឬ អនក ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម  ក៏មានភាពស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹងកា រកើនរឡើងននកា រក្បើក្បាស់ហិងា

                                                 
354

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧១-៧៣ (រដ្ឋយសា ខតមិនមានរសច្កីត

ខណនាជំាលាយេកេណ៍អកស ខដេខច្ងអំពរីោេនរោបាយននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរោេនរោបាយរនះមិនមានេកេណៈ 

ដូច្ោន ទាងំក្សុងរនាះរទ ដូច្រនះមិនខមនក្គបទ់ាហាន េន់ នេ់ ទាងំអស់ក្តូវបានសមាៃ បរ់ោេរនាះរទ”)។ សូមរក្បៀប 

រធៀបជាមួយនឹងខ្នកទី ១៤ សតីពីសហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៤-៨១៨ (ខដេបានរធាើកា កត់សមាគ េនូវរសច្កត ី

ខណនាចំ្ ងរក្កាយឲ្យសមាៃ ប់ម្នតី បបសាធា ណ ដាខខម )។   

355
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧១-៧៣។ 

356
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយ

ជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ទំព័  ៦៧-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324738-

00324740 (ផ្ទក េឹម ខដេក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្នជាអនកដឹកនាមំាន កក់នុងច្ំរណាមអនកដឹកនាកំំពូេៗ បស់ជនរភៀសខៃួនពី

 បបខខម ក្កហម និងទំនងជាសមាជិកមួយ ូបននបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានរេើករឡើងថ្ន “រពេរនាះ ក្បខហេឆ្ន ំ

១៩៧៤ ក្បសិនណារបើរយើងោប់បានអនកណាមាន ក់ កនុងតំបនខ់ដេមានកា ប៉ាះទងគិច្ោន  ពួករយើងនឹងបញ្ជូនមន សសរនាះ

រៅកាន់តំបន់ពរិសស ព ំខមនរៅកាន់ភូមិភាគនិ តីរឡើយ។ មន សសទាងំរនាះមានដូច្ជាពួករឈ្ៃ ើយសឹក និងពួកភាន ក់ង្វ 

ខ្ម ងំ។ កាេសម័យរនាះ ពួកភាន ក់ង្វ ខ្ម ងំក្តូវរគោត់ទ កថ្នជាមន សសកាច្សាហាវជាងពួករឈ្ៃ ើយសឹក។ រឈ្ៃ ើយសឹក

ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគរេើកខេងរទាស ប៉ា ខនតភាន ក់ង្វ ខ្ម ងំ ក្តូវរគសមាៃ ប់រោេ” ។  រតើ  ប៉ា េ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្

ខបបណា? រដើមកំរណើតក មមយុនសីតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ១៩៣០-១៩៧៥ និពនធរដ្ឋយ Ben Kiernan ឯកសា  

E3/1815 ឆ្ន ំ ១៩៨៥ ERN (ភាសាខខម ) 00104871 (“រៅហាា យក្សុកោយកា ណ៍ថ្ន [...] កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក

កាន់ខតខ្ៃ ងំរឡើងរនាះរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៣ មានកា សមាៃ ប់រដ្ឋយក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្គប់ទ័ព េន់ នេ់ ខដេរគោប់ខៃួន 

និងរៅរេើពួករសនាជន ក្ពមទាងំពួកឈ្មួ ញ្ងខដ ”)។ 
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បដិវតតន៍ បសប់កស ក្បឆំ្ងនឹងសក្តូវទាងំខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ កនុងរនាះ ួមមាន អតីតសមាជិក   

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមរ ម្ ះ ក្បសិទធ និងពួកខខម ហាណូយ ខដេធាៃ ប់បានរៅសិការៅក្បរទស

រវៀតណាម ដូច្បានកត់សមាគ េ់ខ្ងរេើខដ 
357
។ ក្បសិនរបើអំរពើហិងារនាះមានេកេណៈ       

សមក្សបចំ្រ ះខ្ម ងំន្ទកនុង ហិងារនះក៏ក្តូវរក្បើក្បាសក់្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ្ងខដ ។ 

 ៣.៣.៤.២  “បទពរិសាធន”៍ រៅឧតតងុគ 

124> រោេនរោបាយោម នក្ត្តក្បណ ីបស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្តូវបានបង្វា ញោ៉ា ងច្ាស់

ត្តម យៈកា សមាៃ ប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម       រក្កាយពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីទីក្បជ ំជន 

ឧតតងុគ។ កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុា រក្កាមកា បញ្ញជ  ួម បស់ ត្ត ម៉ា ក រហើយរក្កាយមកសាិតរៅ

រក្កាមកា បញ្ញជ  បស់ក្បធានភូមិភាគពិរសស រ ម្ ះ ស ន រសន 
358
 បានវាយយកទីក្កុងឧតតងុគ រៅ

នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤
359
។ ខ្អកត្តមបទសមាភ សន៍ជាមួយអនកភូមិមួយចំ្នួន និងក្បភព 

រ្សងៗរទៀតរនាះ  អនកជំនាញ Philip SHORT ោយកា ណ៍ថ្ន “អនក ដាកា  និងទាហានខដេ ក់

ឯកសណាា នោប់ ន់នាក់ ក្តូវបានរគបំខបករច្ញពីអនករ្សងរទៀត និងក្តូវបានរគនាយំករៅសមាៃ ប់

រោេ”
360
។ សាកសីពី  ូបក៏បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន រក្កាយពីដួេ េំក្កុងឧតតងុគ ក្បជាជនជារក្ច្ើន

                                                 
357

 សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨ ។  

358
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៨៧-៨៨; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(អ  ង ខ ៉ាន)ទំព័  ៣០-៣១។ 

359
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៤; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៥, ៣៣-

៣៤។  ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ច្ ះខខធនូ ១៩៧៦ ដេ់ខខមកោ ១៩៧៧ ទំព័  ៦៨-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00063039-00063040។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២១-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១។ កា ្តេ់សកេីកមម បស់ នី កន ខដេជាបអូនក្បុស បស់ ស ន រសន 

មានេកេណៈមិនច្ាសល់ាស់រេើបញ្ញា រនះ។ ោត់បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ក្កុងឧតតងុគមិនខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសរនាះរទ 

ប៉ា ខនតោត់ក៏បានរ ៃ្ើយតបថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយសា មូេរហត សនតិស ខ ពរីក្ ះខតភ័យខ្ៃ យកា ទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ១៩-២០។ 

រដ្ឋយសា ខតសកេីកមម បស់ោត់មានភាពមិន ស ីសង្វា ក់ោន  អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សាកសីរនះ មិនបាន្តេ ់   

សកេីកមមគួ ឲ្យរជឿជាក់រេើក្បធានបទអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពកី្កុងឧតតងុគឆ្ន ំ១៩៧៤រនាះរទ។  

360
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ Philip SHORT មានច្ំណងរជើង ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់ ឯកសា  E3/9 ទំព័  

២៥៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396455។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  

៤៧។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៥, ៣៣-៣៤។ 

01006415



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

109 

 

នាក់ ួមទាងំកូនរកមង្ងរនាះ ដំបូងរឡើយ ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅមនទី  ម-១៣ ខដេរៅទីរនាះ មន សស

មួយចំ្នួនក្តូវបានរគសួ ច្រមៃើយ រហើយបនាទ ប់មកក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅរខតតបាត់ដំបង
361
។ 

ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ សាកសី Stephen HEDER បានមកទសសនកិច្ចរៅ

ឧតតងុគ និងបានសមាភ សនអ៍នកក្សុក ខដេរៅរសសសេ់ពី បីនាក់ ។ អនកក្សុកទាងំរនាះបានក្បាប់

ោត់អំពីកា សមាៃ បក់្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្បរភទក្បជាជនមួយចំ្នួន ួមទាងំដូនជី ខដេបានរធាើរឡើង

រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម រៅរពេខដេកងទ័ពទាងំរនាះចូ្េកាន់កាប់ឧតតងុគ
362
។ រទាះបីជាអនក

ក្សុកទាំងរនាះមិនច្ងោំថ្នបានរឃើញសាកសពទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម  ឬ បានឮកា     

ោយកា ណជ៍ាក់លាក់ណាមួយអំពីកា សមាៃ បរ់នះកតី ក៏អនកក្សុកទាងំរនាះបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់នូវ

សាកសពដូនជីក្បខហេក្បាមំួយនាក់រៅរជើងភនំខកប វតត
363
។  

125> សាកសី នូ រ ៉ា  បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា ឃ បំនាទ ប់ពី

កា ជរមៃៀស រហើយោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម បានោញ់រៅឧតតងុគ 

រហើយក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរៅកាន់ភូមិក្ត ងំរក្តើញ
364
។ រគបានក្បាប់ដេ់ោត់ថ្ន អនក

ខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា កា អត់ោៃ ន  និងជំងឺ  ប៉ា ខនតោត់មិនបានដឹងថ្ន 

ទាហានក្តូវបានរគសមាៃ បរ់នាះរទ
365
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ មួយខខរក្កាយមក រៅកនុង   

សនទ កថ្នខដេបានខងៃងរៅក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើង រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងោ៉ា ងច្ាស់អំពី

អីាខដេបានរកើតរឡើង និងន ណាខដេក្តូវកំណត់ថ្នជារោេរៅ៖ “នងៃទី ១៨ ខខ មីនា កនៃងរៅ

រនះ កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា បសរ់យើងបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងមួយរទៀត គឺទីក្កុងឧតតងុគ រដ្ឋយ

ករមទច្រោេឲ្យអសន់ូវកងទ័ពអាយ៉ាងទាងំអស់ខដេរៅទរីនាះ រហើយនឹងកមាៃ ំងជំនួយពួកវា ខដេ

                                                 
361

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ (កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្) សំណ ំរ ឿង ០០១ ទំព័  ២៤។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ (អ  ច្ ស ន) សំណ ំរ ឿង ០០១ ទំព័  ៨០-៨១ (កូនរកមងជារក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ជូនរៅមនទី 

ម-១៣ រៅរពេខដេក្កុងឧតតងុគខបក)។  

362
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៤។ 

363
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៨-៥៩។ 

364
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣៣-៣៤។ 

365
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣៣-៣៤។ 

01006416
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

110 

 

កនុងរនាះខ្ម ងំចំ្នួនជាង ៥.០០០ នាក់ ក្តូវបានករមទច្ រហើយ ១.៥០០ នាក់ ក្តូវោប់បាន”
366
។ 

ោត់មិនបានបញ្ញជ ក់ច្ាស់លាស់ ថ្នរតើខ្ម ងំខដេក្តូវបានករមទច្រោេ ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេរៅ

កនុងអំឡុងរពេក្បយ ទធោន  ឬរក្កាយរពេខដេខ្ម ងំទាងំរនាះក្តូវោប់ខៃួនបាន និងទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ ឬក៏

ោ៉ា ងណា រនាះរទ។ 

126> ក្ពឹតតិប័ក្ត្ៃូវកា  បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេមានចំ្ណងរជើងថ្ន “ដំណឹងពីកមពជុា” 

ច្ ះខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ បានរ ៀបោប់អំពីកា កាន់កាបក់្កុងឧតតងុគរ្សងវិញ រដ្ឋយបានរេើករឡើង

ថ្ន “រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុាបាន ំរដ្ឋះឧតតងុគបានទាងំ

ក្សុង។ ខ្ម ងំមួយកងពេក្តូវបានករមទច្រោេទាងំក្សុង រហើយក្បជាជនចំ្នួន ៣០.០០០ នាក់ រៅ

កនុងក្កុងរនះ និងតំបន់រៅជ ំវិញបានរៅដេ់តំបន់ ំរដ្ឋះរដ្ឋយរជាគជ័យ។ ទាេ់ខតកងទ័ពក្បជាជន

 ំរដ្ឋះជាតិកមពជុាបានបំផ្ទៃ ញទាងំក្សុងនូវក្បព័នធទីត្តងំទ័ព អំណាច្ ដាបាេ ជំ ឃំ ោំងំ មជឈមណឌ េ 

សនតិភាពរៅក្កុងឧតតងុគ ួច្រហើយ រទើបពួកអាកបត់ក្បញាប់ក្បញាេ់បញ្ជូនកមាៃ ំងជំនួយ រដើមបីដរណត ើម 

យកក្កុងឧតតងុគវិញ។ ប៉ា ខនត កមាៃ ំងជំនួយរនះ ក្តូវបានករមទច្ោ៉ា ងដំណំ និងសមាៃ បរ់ោេជារក្ច្ើន

នាក់”
367
។ 

127> ខ្អកត្តមកា រេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រោេនរោបាយ បស់បកស-

ក មមយុនីសតកមពជុា ខដេកំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  មាន

អតាិភាពត្តំងពីម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ មករម៉ាៃះ។  រោេនរោបាយរនះមានភាពខ សៗោន អាក្ស័យរេើ

                                                 
366

 ក្ពឹតតិប័ក្តពត័៌មាន បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ដំណឹងពកីមពជុា រេខ ៦៩៨ ឯកសា  E3/167 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00596141។ សូមរមើេ្ងខដ  ឯកសា រដ្ឋយ ខក ពក៖ សា័យ

ជីវក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្ន ំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា  E3/2782 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 0089711 (រេើករឡើងថ្ន 

រក្កាយពីក្គប់ក្គងបានក្កុងឧតតងុគពកីងពេធំរេខ៨០នន បបសាធា ណ ដាខខម  កងទ័ព បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា 

“បានករមទច្ខ្ម ងំ និង  ឹប-អូសបាន  ងរក្កាះ ការំភៃើងធំ និងក្ោប់ ំរសវោប់ ន់រត្តន”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៣៩-៤០ (រៅកនុងឯកសា រដើមននឯកសា  E3/2782)។   

367
 ទីភាន ក់ង្វ ព័ត៌មានកមពជុា ឯកសា  E3/114 ទំព័ ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) S 00662258-S00662259។ សូម

រមើេ្ងខដ  រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តស ូក្បយ ទធ រៅនងៃទី ១៥ ខខ មីនា (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥) នងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700235 (“រយើងបាន ំរដ្ឋះ

ឧតតងុគ និងទីក្បជ ំជនសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន […] ស  បមក ខ្ម ងំកំព ងសាិតកនុងសាា នកា ណ៍េំបាកក្គប់ទិសទី។ ទាហាន

 បស់ខ្ម ងំបានបាក់ទឹកច្ិតត ធាៃ ក់កនុងសភាពអស់សងឃឹម និងកំព ងបាក់ទ័ពរៅក្គប់ទីកខនៃង។ [...] កងកមាៃ ំង បស់ខ្ម ងំ

អាច្ដឹងោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន របើសិនជាពួករគទទួេបញ្ញជ ឲ្យបនតច្ាំងជាមួយពួករយើងរទៀតរនាះ ពួករគនឹងក្តូវសាៃ ប់”)។   
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កាេៈរទសៈ និងទីកខនៃង
368
។ ប៉ា ខនត រដ្ឋយសា ស្ង្វគ មរៅកនុងក្បរទសកមពជុាកាន់ខត ីកោេដ្ឋេ 

រហើយកា អន វតតសិទធិអំណាច្ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេើកមាម ភិបាេ ខដេសាិតរៅរក្កាម

កា ក្គប់ក្គង បស់ខៃួន ក៏កាន់ខតមានកា រកើនរឡើង ដូរច្នះរហើយ រោេនរោបាយរនះ ខដេដំបូង

រឡើយមានេកេណៈមិនសូវតងឹ  ឹង ខប ជាកាន់ខតមានេកេណៈដ្ឋច់្ខ្ត រហើយកនុងក ណីមួយចំ្នួន

ក៏មានកា សមាៃ បទ់ាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ រក្កាយរពេខដេពួករគក្តូវ

បានោប់ខៃួន។ រោេនរោបាយខដេបានអន វតត មានភាព្ទយុោន ជាមួយនឹងរោេនរោបាយ  

្ៃូវកា  ខដេបាន្សពា្ ាយរដ្ឋយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា។ រោេនរោបាយ្ៃូវកា រនះបាន

សនា្តនាទ រទាសក្បហា ជីវិតខតចំ្រ ះ “ជនមហាកបត់ទាងំ ៧ នាក់” ប៉ា រណាណ ះ រៅរពេខដេបកស

ក មមយុនីសតកមពជុាក្គប់ក្គងក្បរទស។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ទាហាននន

 បបសាធា ណ ដាខខម ខដេមានចំ្នួនោប់ ន់នាក់រនាះ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំភាៃ មៗ 

រក្កាយពីក្កុងឧតតងុគក្តូវបានកាន់កាន់រដ្ឋយខខម ក្បហម  រហើយរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏

បានដឹងអំពីរហត កា ណ៍រនះ ដូច្បានកត់សមាគ េ់ខ្ងរក្កាម  រមដឹកនាទំាងំរនះបានពិភាកាោន អំពី

បញ្ញា រនះកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិមខដេរធើារឡើងរៅខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤
369
។  

 ៣.៣.៥  កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងេ ំ

128> ដីកាដំរណាះក្សាយរេើករឡើងថ្ន រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥
370
 និងរៅរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកស-

ក មមយុនីសតកមពជុាបានរ ៀបចំ្ឲ្យមានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងជំ  ញឲ្យរធាើកា បងកកំរណើត រដើមបី

បរងកើនចំ្នួនក្បជាជនរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
371
។     អងគជំន ំជក្មះបានពិនិតយភ័សតតុ្តង

                                                 
368

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧១-៧៣។ 

369
 សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៥២ ។  

370
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៤៧ ។  

371
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ១៨-១៩ (ក្បរទសកមពជុាមានដីរក្ច្ើន រហើយរគនិោយ

ថ្ន ក្បរទសរនះក្តូវកា ក្បជាជនពី ២០ រៅ ៣០ លាននាក់រដើមបីកា   ទឹកដី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧-៨ (ជារ ឿយៗ កា រ ៀបកា  វាងទាហាន និងនា ីរកមងៗគឺរដើមបីរោេបំណង 

ជាក់ខសតងកនុងកា បរងកើតកូន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៨២ (រោេ-

នរោបាយគឺរដើមបីបរងកើតក្បជាជនឲ្យបានរក្ច្ើន។ កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងេំ និងកា ទទូច្ឲ្យបតីក្បពនធខដេរ ៀបកា រហើយ

បរងកើតកូនគឺស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹងរោេនរោបាយរនះ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិន

អាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័ ៣២៥-៣២៦ ERN(ភាសាអង់រគៃស)00396533-00396534 (“រស ីភាព
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មួយចំ្នួន  ក់ព័នធនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយមានកា រ ៀបចំ្ និងរដ្ឋយមិនមានកា សម័ក្គចិ្តត 

 ួមទាងំភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញថ្ន រៅរពេខៃះ អនកខដេព ំក្ពមរ ៀបកា  ក្តូវបានរគវាយដំ  ំរលាភ 

្ៃូវរភទ ឬសមាៃ ប់រោេ
372
។ មានក ណីមួយចំ្នួន ខដេបតីក្បពនធខដេអងគកា បានរ ៀបកា ឲ្យ ក្តូវ

                                                                                                                                            

រក្ជើសរ ីសបតីក្បពនធក្តូវបានរថ្នក េរទាសជាច្ំហខតមតង។ រដើមបីគូសបញ្ញជ ក់អំពីទិដាភាពសងគម កា រ ៀបកា ក្តូវបាន

រ ៀបច្ំរឡើងជាសមូហភាពសក្មាប់បតីក្បពនធតិច្បំ្ ត ១០ គូ មតង។ រក្កាយរពេ ួមដំរណក ួច្រហើយរនាះ, ជាធមមត្ត បតី

ក្បពនធបាន ស់រៅខបកោន ”)។ សម័យក្បជ ំរេើកទី ៣២ ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ (រសច្កតីខងៃងកា ណ៍

 បស់ រអៀង សា ី) ឯកសា  E3/1586  ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្តង់ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00079815 

(កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្តូវកា ច្ំនួនក្បជាជនពចី្រនាៃ ះ ១៥ រៅ ២០ លាន នាក់ កនុង យៈរពេដប់ឆ្ន ំខ្ងម ខ)។ កា 

សនទនា បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុាជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូខបេស ីក ឯកសា  E3/5715 ច្ ះនងៃ
ទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00106284 (បកសក មមយុនីសតកមពជុា និង ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយមានខ្នកា បរងកើនច្ំនួនក្បជាជនពី ១៥ រៅ ២០ លាន កនុង យៈពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ)។  បាយកា ណ៍ បស់សា 

ព័ត៌មាន Reuter ឯកសា  E3/1591 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00291029 (រអៀង ធី ិទធ 

រេើករឡើងថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនបានរកើតរឡើងរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រដ្ឋយសា កំរណើតក មា ជារក្ច្ើន

នាក់ រហើយក មា ទាំងរនះទទួេទានប ិបូណ៌)។ ឯកសា របាះព មព្ ាយ បស់យ វជន និងយ វនា ីបកសក មមយុនីសត    

កមពជុា៖ រលាកទសសនៈ បដិវតត និងមិនបដិវតត ច្ំរ ះបញ្ញា កសាងក្គួសា  ឯកសា  E3/775 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ 
១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407096-00407108។ ទង់បដិវតត ច្ ះខខត លា- វិច្ិិកា ១៩៧៥ ឯកសា  E3/748 ERN 

(ភាសាខខម ) 00063244 (រដើមបីបរងកើតកា បងកបរងកើន្េ រយើងក្តូវបរងកើនច្ំនួនក្បជាជនឲ្យបានរេឿន)។ ទង់បដិវតត 
ច្ ះខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ខខមកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/25 ERN (ភាសាខខម ) 00063054 (“រយើងក្តូវកា ក្បជា-

ជនពី ១៥ រៅ ២០ លាន រទើបក្គប់ក្ោន់នឹងដី រយើង”)។ ទង់បដិវតត ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/11 ERN 

(ភាសាខខម ) 00063182-00063183 (រយើងក្តូវកា ឲ្យមានក្បជាជនកមពជុាច្ំនួនពី ១៥ លាន រៅ ២០ លាន កនុងអំឡុង

ជាង ១០ ឆ្ន ំ ខ្ងម ខ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ណ ប កាន ឯកសា  E3/4884 មិនមាន   
ច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00539344 (ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យ្តេ់កំរណើតកូនជនូអងគកា )។  

372
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨៧-៨៩ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីក្តូវបានបងេំ

ឲ្យរ ៀបកា ប  សមាន ក់រក្កាយរពេបតី បស់ោត់បានសាៃ ប់។ ោត់ក្តូវបានវាយដំ និងឃ ំោំងរៅរពេោត់មិនក្ពមរ ៀប

កា )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ កិះ ខន ឯកសា  E3/5008 ERN (ភាសាខខម ) 00559294-00559295 

(រដ្ឋយមានកា ភ័យខ្ៃ ច្រគរៅរៅអប់ ំខកខក្ប ឬ សមាៃ បរ់ោេ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានរ ៀបកា ជាមួយមន សស

មាន ក់ខដេអងគកា រក្ជើសរ ីសឲ្យ និងរដើមបី្តេ់កំរណើតកូន។ កងឈ្ៃបបានោៃ ងំរមើេពួករគរៅកនុងយប់នងៃរ ៀបកា )។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខប៉ាន ស ោន់ ឯកសា  E3/4779 ERN (ភាសាខខម ) 004998255 (ោត់មានអាយ  

១៦ ឆ្ន ំ។ ោត់ក្តូវបានរគបងេំឲ្យរ ៀបកា  ក្តូវបានរគរបៀតរបៀន នងិ ំរលាភសនាវៈ រៅរពេោត់មិនក្ពម ួមដំរណក

ជាមួយនឹងបតី បស់ោត់ រៅរពេកងឈ្ៃ បត្តមដ្ឋន)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

113 

 

បានអងគកា ោៃ រំមើេរដើមបីឲ្យពួករគរធាើកា បងកកំរណើត
373
។ 

129> ភ័សតតុ្តងរ្សងរទៀតបង្វា ញថ្ន អងគកា បានរ ៀបចំ្អា ហ៍ពិ ហ៍ ប៉ា ខនតមិនបានោប់បងេំ  
រឡើយ។ សាកសីទាងំរនះបានអះអាងថ្ន អងគកា បានរធាើជាឪព កមាត យ រហើយរៅកនុងក្បនពណីកមពជុា 

ឪព កមាត យជាអនករ ៀបចំ្អា ហ៍ពិ ហ៍ឲ្យកូន
374
។ រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានដឹង

អាីទាេ់ខតរសាះ អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំទាងំរនះ។ ត្តមោត់ដឹង ោម នកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំខបបរនះបានរកើតរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរឡើយ
375
។ 

130> ប៉ា ខនត ភ័សតតុ្តងមួយចំ្នួនបានបង្វា ញោ៉ា ងច្ាស់អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយមិន  

សម័ក្គចិ្តតរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន បញ្ាតតិសតីពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍គឺជា

                                                 
373

 ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ប ឹម រណន ឯកសា  E3/5044 ERN (ភាសាខខម ) 00562305 (“េ ះរៅរពេ

ក្ពឹក រគបានរៅោយកា ណ៍ដេ់ក្បធានកងយ វជនរ ម្ ះ សូ វ៉ាន ពីកា ខដេខាុំមិនក្ពម ស់រៅជាមួយោន  បនាទ ប់ពីរគ

ោយកា ណ៍ ួច្ ក្បធានកងបានរៅខាុំរៅខណនា ំ របើសិនជាខាុំរៅខតមិនក្ពម ស់រៅជាមួយបតី បស់ខាុំរទរនាះ ក្បយ័តនរគ

យករៅនវ៉ារោេ”)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ មា៉ា ន យូស ះ ឯកសា  E3/4745 ERN (ភាសាខខម ) 

00579517-00579518 (កងឈ្ៃ បត្តមដ្ឋនបតីក្បពនធខដេក្តូវបានរគបងេំឲ្យរ ៀបកា ។ ោត់បានរឃើញបតីក្បពនធមួយគូ

រនះ “មិនច្ ះសក្មុងោន ” ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សាម ន ្វី ឯកសា  

E3/5066 ERN (ភាសាខខម ) 00585434-00585435 (អងគកា បានត្តមដ្ឋនបតីក្បពនធមួយគូ រហើយបានដឹងថ្នមិនមាន

កា ច្ ះសក្មុងោន  ដូរច្នះ អងគកា ក្តូវខតយករៅកសាង)។ 

374
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣(François PONCHAUD)ទំព័ ៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ១៨-១៩, ៧០-៧១ (កា រ ៀបកា ព ំក្តូវបានបងេំរឡើយ  ប៉ា ខនតរគរ ៀបច្ំឲ្យរ ៀបកា រៅត្តម

អងគភាពនីមួយៗ រហើយក្តូវយេ់ក្ពមពីអងគកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥០ 

(កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យ ប៉ា ខនត គូខដេក្តូវរ ៀបកា រនះក្តូវជួបោន  និងយេ់ក្ពមជាម នសិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ២៧-២៩, ៣១-៣២, ៦៨-៦៩ (កា រ ៀបកា កមាម ភិបាេក្តូវបានថ្នន ក់រេើ

រ ៀបច្ំឲ្យ រហើយោត់បានយេ់ក្ពមរ ៀបកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៥៩-

៦០ (កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំ ប៉ា ខនតព មំានកា បងេំរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) 

ទំព័  ៤៨-៤៩ (កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យ ប៉ា ខនត រគស ំកា យេ់ក្ពមពនីា ីជាម ន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ ( មា៉ា ម យ ន) ទំព័  ៤៣-៤៥ (រៅកនុងសម័យ ប៉ា េ ពត ក្បជាជនព ំបានរ ៀបកា រទ ពួករគក្ោន់ខតរៅជាមួយ

ោន ខតប៉ា រណាណ ះ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ២១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័  ៥១-៥២ 

(ថ្នន ក់រេើរៅកនុងឃ ំក្តូវយេ់ក្ពមដេ់កា រ ៀបកា  ប៉ា ខនត រគក្ោន់ខតជូនដំណឹងរៅថ្នន ក់រេើថ្ន ពួករគនឹងរ ៀបកា ខត

ប៉ា រណាណ ះ)។ 

375
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៧០។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

114 

 

រោេនរោបាយមួយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ភ័សតតុ្តង ក់ព័នធខៃឹមសា  និងកា អន វតតរោេ- 

នរោបាយសតីពីបញ្ាតតិទាក់ទងនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និង  វិសាេភាពននកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រនះ គឺជាកមមវតានុនកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០២។ 

131> រក្កាយពីបានពិនិតយរៅរេើអតាិភាព ននរោេនរោបាយនានា បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា

ខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  ួច្មក រៅរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើ

រហត កា ណ៍ទាងំឡាយ ខដេបានរកើតរឡើងរៅម នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រៅ

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

៣.៤  កា សរក្មច្ “ រំដ្ឋះ” នងិជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេរំច្ញពទីកី្កងុភនរំពញ នងិទកី្បជ ជំន  

រ្សងៗរទៀត 

132> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន គណៈកមាម ធិកា មជឈិមននបកសក មមយុនីសតកមពជុាបាន

សរក្មច្ជាសមូហភាពកនុងរពេក្បជ ំជារក្ច្ើនដងោប់ត្តំងពីឆ្ន ំ ១៩៧៣ អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
376
។  

 ៣.៤.១  ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤  

133> រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានជួបក្បជ ំោន ជាងកនៃះខខ
រៅភូមិមាឃ ក្សុកខក្ពករោក រៅជិតមាត់ទរនៃរមគងគ រដើមបីពិភាកាោន អំពីខ្នកា វាយសក្មុកច្ ង

រក្កាយ និងខ្នកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជនរ្សងៗរទៀត
377
។ នួន ជា បានសា ភាពថ្ន 

                                                 
376

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១០-១៣។ រទាះបី នួន ជា ច្ងអេុបង្វា ញថ្ន កិច្ចក្បជ ំរេើក្បធានបទរនះបាន

ោប់រ្តើមរេើករឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះក្តូវបានភាគីបង្វា ញក្តឹមខតភ័សតតុ្តងេមអិតននកិច្ចក្បជ ំ

នានាខដេបានោប់រ្តើមរៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខតប៉ា រណាណ ះ។ 

377
 ទង់បដិវតត ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/11 ទំព័  ៨២-៨៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063162-00063163។       

ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/747 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 000646446-000646447។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧៣-៧៤, ៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន 

ជា) ទំព័  ២។ ខ្អកត្តមកិច្ចសមាភ សន៍ បស់ោត់ជាមួយនឹង ភី ភួន, ពីដំបូង Philip SHORT បានកំណត់នងៃសមាភ សន៍

រនះបានរធាើរឡើងរៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ប៉ា ខនត រក្កាយមកបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅរពេរនះ ក៏រជឿថ្ន កិច្ចសមាភ សន៍
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ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ រហើយបានចូ្េ ួមសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
378
។   

អនករ្សងរទៀតខដេមានវតតមានរៅកនុងរពេរនាះខដ   ួមមាន ប៉ា េ ពត, រសា ភឹម, ក យ ធួន, ត្ត ម៉ា ក 

វន រវ៉ាត,  ស់ ញឹម និង ស ន រសន
379
។ អនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ បានអន ម័តរៅរេើកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
380
។  

134> រទាះបីជា រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ រហើយ នួន ជា
381
 បានោកំ្ទរៅរេើកា អះអាងរនះកតី ក៏ោត់បានទទួេសាគ េ់រៅកនុង    

កិច្ចសមាភ សន៍មួយជាមួយ Stephen HEDER ថ្ន ោត់បានពិភាកាអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ពីទីក្កុងភនំរពញជាមួយ ប៉ា េ ពត បនាទ ប់ពីោត់វិេក្តឡប់មកពីក្បរទសចិ្នវិញ។ ខ្អករៅរេើរពេ

រវលាននកា ពិភាការនះ និងសកេីកមម បស់ ភី ភួន ខដេរេើករឡើងថ្ន រអៀង សា ី សាិតរៅកនុង   

កិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ពិភាការនះពិតជាបានរកើតរឡើង

រៅរពេក្បខហេជាខកប ៗកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រនាះ 

ក្បសិនរបើមិនសាិតរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា រនាះរទ។ រដ្ឋយសា ខតមានកា 

សាកសួ អំពីចំ្ណ ច្រនះពីថ្នន ក់ដឹកនាកំ្បរទសចិ្ន រអៀង សា ី បានសួ  ប៉ា េ ពត ថ្ន រតើមានខ្នកា  

អាីរទៀតសក្មាប់ក្បជាជនចំ្នួនបីលាននាក់រនាះ បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ។ ប៉ា េ ពត    បាន

ក្បាប ់ រអៀង សា  ីថ្ន “រគមានបទពិរសាធន៍អសរ់ហើយ […]។ បញ្ញា ហនឹងក្សួេរទ រដ្ឋះក្សាយ

ក្សួេ […] ពីរក្ ះ រយើងខខម មានរោេគំនិតច្ាស់លាស ់ រហើយចំ្រ ះបញ្ញា រនះ រគធាៃ ប់រដ្ឋះ

ក្សាយរខតតសទឹងខក្តង រខតតក្ករច្ះអីរគរធាើបានរហើយ។ ដូរច្នះបញ្ញា ហនឹង ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញពី

                                                                                                                                            

រនះរធាើរឡើងរៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤។ សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិន

អាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ២៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396456។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៩-៥១, ៨៩-៩២។ 

378
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ២០១២(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១០-១៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) 

ទំព័  ៩-១០, ៣២-៣៣, ៣៦-៣៧។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣ ។ 

379
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៩-១០, ៣២-៣៣, ៣៦-៣៧។ 

380
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១៤, ២០-២២។ 

381
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៤។ 
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ភនំរពញខដ  រទើបរដ្ឋះក្សាយ ួច្”
382
។ រហត កា ណ៍ទាងំឡាយរៅឧតតងុគក៏ក្តូវបានយកមកពិភាកា

េមអិត្ងខដ ។ រោងត្តមរលាក Philip SHORT “វាគជឺារជាគជ័យមួយនូវអាីខដេបានរកើតរឡើង

រៅឧតតងុគ ខដេរនះរហើយ គឺជាមូេរហត រធាើឲ្យរមដឹកនាសំរក្មច្វាយយកទីក្កុងភនំរពញ និង

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ [...]”
383
។ រទាះបីជាកា រេើករឡើង បស់ ប៉ា េ ពត រៅ

កាន់សហគមន៍អនត ជាតិថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនក្តូវបាន “រ ៀបចំ្ជា

ម ន” ក៏រដ្ឋយ ក៏ភ័សតតុ្តង បង្វា ញច្ាស់ថ្ន  បញ្ញា រនះពិតជាក្តូវបានពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជា

រក្ច្ើន បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម ខដេោប់រ្តើមកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយមានកា រេើក

សំរណើកនុងកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រហើយបនាទ ប់មកជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
384
។ 

135> មានកា ្តេ់ព័ត៌មានខ សោន  អំពីថ្នរតើ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេបានរធាើ
កា សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដ ឬអត់។ រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន ោត់មិន

បានចូ្េ ួមក្បជ ំរនាះរទ រហើយោត់ក៏មិនរៅកនុងក្បរទសកមពជុាខដ  រៅរពេក្បជ ំរនាះ
385
។      

នួន ជា  ោកំ្ទកា រ ៀបោប់រហត កា ណ៍ទាងំរនះ រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមាន

                                                 
382

 បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៦-

៨ ERN (ភាសាខខម ) 00062457-0062459 (ប៉ា ខនតបញ្ញា អំពីថ្នរតើ វាជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់ ឬជាកា 

ជរមៃៀសខតកសិក មួយខ្នកប៉ា រណាណ ះ មិនក្តូវបានសរក្មច្ដ្ឋច្់ណាត់រៅរឡើយរទ)។ 

383
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  (Philip Short) ទំព័  ៥០-៥១។ 

384
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយសមមិតត ប៉ា េ ពត (ព័ត៌មានពីក្បរទសកមពជុា) ឯកសា  E3/1583 នងៃទី ០១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00011316-00011317។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា 

ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-

00752090។ SWB/ បាយកា ណ៍ត្តមដ្ឋន៖ សននិសីទសា ព័ត៌មាន  បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងទីក្កងុរប៉ាកាងំ  ឯកសា  

E3/2728 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00633034-00633036។ កមពជុា្តេ់រហត ្េកនុង

កា ជរមៃៀសក្បជាជន (កាខសត New York Times) ឯកសា  E3/2316 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ អងគជំន ំ-

ជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន  កយ “ ំរដ្ឋះ” ក្តូវបានខខម ក្កហមខៃួនឯងរក្បើក្បាស់ រដើមបីពិពណ៌នាអំពកីា ទទួេ ជ័យជំនះ

រេើកងកមាៃ ំង បបសាធា ណ ដាខខម  កា កាន់កាប់តំបន់នានា ខដេ បបសាធា ណ ដាខខម ក្គប់ក្គង និងកា ដ្ឋក់ឲ្យ

ក្បជាជនសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ពួកខខម ក្កហមផ្ទទ េ់។ កា វាយតនមៃក្តឹមក្តូវរៅរេើក្ពឹតតកិា ណ៍រនះគឺមាន

ពនយេ់រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំន ំជក្មះមិនយកកា រក្បើក្បាស់ កយ បស់ខខម ក្កហមរនះរនាះរទ។  

385
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៣។ រខៀវ សំ្ន សំណ ំរ ឿង 

០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣២។  

01006423
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វតតមានរៅកនុងរពេក្បជ ំរនាះរទ រហត ដូរច្នះ រខៀវ សំ្ន មិនបានដឹងអំពីកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្

រនាះរឡើយ
386
។ ្ទយុរៅវិញ សាកសី ភី ភួន បានរ ៃ្ើយថ្ន  រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនា 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅមាឃ និងបានយេ់ក្សបរេើខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
387
។ 

136> រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន  ួមជាមួយនឹង រអៀង សា ី បានរធាើទសសនកិច្ចក្បរទសជារក្ច្ើនោប់

ពីខខ មីនា ដេ់ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅ អា្ហាិក អឺ ៉ា ប និងអាស ី កនុង

ឋានៈជាឧបនាយក ដាម្នតីនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាក៏រដ្ឋយ
388
 ក៏ រខៀវ សំ្ន បានវិេក្តឡប់

មកដេ់ក្បរទសកមពជុាវិញរៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅរពេកិច្ចក្បជ ំរនាះបានក្បក្ពឹតត

រឡើង
389
។ អតាបទសា ព័ត៌មានមួយចំ្នួនបានោយកា ណ៍អំពីទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន រៅត្តម

បណាត  ដាប រទសមួយចំ្នួនរៅកនុងខខ រមសា និងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤  ួមមានក្បរទសចិ្ន 

ក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសឡាវ។ អតាបទសា ព័ត៌មានចំ្នួនពី  រដ្ឋយអតាបទមួយបានដក

ក្សង់ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន បញ្ញជ ក់អំពីវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងក្បរទសឡាវរៅកនុងខខ   

                                                 
386

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៤។ 

387
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១៤, ៣៦-៣៧។ 

388
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន   

ឯកសា  E3/2939 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341-00738342 

(បានរច្ញរៅរពេ រខៀវ សំ្ន បញ្ចប់ទសសនកិច្ចរៅសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន រៅនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា)។ 

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3315 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ឧសភា 
ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00790011-00790013 (រខៀវ សំ្ន នឹងោករច្ញពីក្បរទស ៉ាូមា៉ា នីរៅ

កាន់ក្បរទសអាេ់រហស ីរៅនងៃទី០២ ខខ ឧសភា)។ រខៀវ សំ្ន រធាើោ វកិច្ច ដាម្នតីកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធនន

សាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយក្បជាមានិតកូរ ៉ា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥)     

ឯកសា  E3/488 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00782147 (រខៀវ សំ្ន  ំេកឹដំរណើ ទសសន

កិច្ច្ៃូវកា រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយក្បជាមានិតកូរ ៉ា រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ 

រលាក រឡអ ង ក្ទីខក្វ៉ា  ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482 ច្ ះខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៨-២៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00538861-00538862។ រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/40, ERN (ភាសា

ខខម ) 00583605។ 

389
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៦-៧៨ (រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ោប់ពីខខ ឧសភា   

 យៈរពេោ៉ា ងរហាច្ណាស់មួយសបាត ហ៍ម នរពេវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុាវិញ)។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤
390
។  បាយកា ណ៍ទាងំរនះមិនបានបញ្ញជ ក់អំពីកាេប ិរច្ទិឲ្យបានច្ាស់លាស់ 

ឬ យៈរពេននទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន នារពេរនាះរឡើយ។ ប៉ា ខនត   សា ទូ រេខមួយ បស់

សាា នទូតអូ្សាត េីរៅកនុងសម័យរនាះបង្វា ញថ្ន ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូអូ្សាត េីរៅ

កាន់ក្បរទសឡាវ ក្តូវបានពនា រពេ រដ្ឋយសា ខត រខៀវ សំ្ន បានរធាើទសសនកិច្ចមួយសបាត ហ៍ពី

នងៃទី ០២ ដេ់នងៃទី ០៨ ខខ មិង នា រៅកនុងទីក្កុង Sam Neua ក្បរទស ឡាវ
391
។ 

137> ចំ្ណ ច្រនះស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយនឹងសកេីកមម និង រសៀវរៅកំណត់ក្ត្តេមអិត បស់        

សួង ស ីរគឿន។ សួង ស ីរគឿន បានរធាើដំរណើ ពីទីក្កុងរប៉ាកាងំរៅកាន់ទីក្កុងហាណូយ ជាមួយនឹង 

រអៀង សា ី និង រខៀវ សំ្ន រៅនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេជានងៃកំរណើត បស់ភ ោិ 

សួង ស ីរគឿន
392
។ បនាទ ប់ពីសាន ក់រៅកនុងទីក្កុងហាណូយ យៈរពេមួយសបាត ហ៍មក

393
 ពួកោត់

បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសឡាវ យៈរពេពី នងៃ ម នរពេ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី វិេក្តឡប់

                                                 
390

 រសច្កតីសរងេបននវិទយុ្ាយសរមៃងទូទាងំពិភពរលាក៖ ឯកសា  E3/1379 ច្ ះនងៃទី០៥ ដេ់ នងៃទី ០៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00742366-00742367 ( បាយកា ណ៍សរងេបននកំណត់ក្ត្តវិោ ណកថ្នសតីពទីសសនកិច្ច

 បស់ រខៀវ សំ្ន នាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះក្បរទសឡាវ)។ រខៀវ សំ្ន ទទួេសាា គមន៍ខួបទី ២៦ 

 បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនឡាវ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00786913-00786914 (រេើករឡើងអំពីដំរណើ ទសសនកិច្ចក្បកបរដ្ឋយរមក្តីភាព រៅ

កាន់តំបន់ ំរដ្ឋះក្បរទសឡាវ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤)។ 

391
 ទូ រេខ សាា នទូតអូ្សាត េី កមមវតា៖ុ  ព័ត៌មានបខនាមរទៀតពីដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតអូ្សាត េីរៅកាន់

ទីបញ្ញជ កា ដ្ឋា ន បស់ Pathet Lao រៅកនុងទីក្កុង Sam Neua ឯកសា  E282.1.14 នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN 

(ភាសាអង់រគៃស) 00899053។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន អងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  

ខដេរសនើស ំដ្ឋក់ឯកសា រនះរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ រហើយរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើ

រនះ រដ្ឋយសា ខតសហក្ពះោជអាជាា ព ំបានអន វតតកា យកច្ិតតទ កដ្ឋក់សមក្សប រៅកនុងកា ទទួេយកសា ទូ រេខ 

ម នរពេជំន ំជក្មះ (ឯកសា  E282/2/1/2 កថ្នខណឌ  ៤)។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រៅរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន កា ដ្ឋក់ឯកសា  E282.1.14 រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ គឺជា្េក្បរោជន៍ននយ តតិធម៌ រដ្ឋយឯកសា  

រនះោកំ្ទខ្នកខៃះដេ់សំអាងរហត  បស់រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន  (សូមរមើេ ឯកសា  E190 កថ្នខណឌ  ១៩-២១)។ 

392
 រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583605។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៧។ 

393
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៧។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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មកតំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទសកមពជុាត្តម្ៃូវេំហូជីមិញ
394
។ សួង ស ីរគឿន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួក

ោត់ ទាងំពី នាក់ក្តូវក្តឡប់រៅក្បរទសកមពជុាវិញ ពីរក្ ះថ្ន ស្ង្វគ ម វាង ណស ិស ួប ួមជាតិ 

កមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និងរសនាក្បម ខ េន់ នេ់ បានឆ្បរ្ះកាន់ខតធំរឡើង 

រហើយកនុងនាមជារមដឹកនាចំ្េនាតស ូ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី មានកាតពាកិច្ចចូ្េ ួមកនុង

ច្េនាតស ូកនុងក្បរទស
395
។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន សាិតរៅកនុងក្បរទសឡាវ 

រៅសបាត ហទ៍ី១ កនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ម នរពេវិេក្តឡប់មកតំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទស   

កមពជុាវិញជាមួយ រអៀង សា ី។ 

138> ទសសនកិច្ចជា្ៃូវកា រៅកាន់ក្បរទសចិ្ន ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ គឺជាទសសនកិច្ចដ៏
មានសា ៈសំខ្ន់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំណាស់។ រៅកនុងអំឡុងរពេទសសនកិច្ចរនះ រខៀវ សំ្ន បានច្ ះ     

កិច្ចក្ពមរក្ពៀងមួយ ខដេក្តូវបានក្បកាសជាសាធា ណៈជារេើកដំបូង រដ្ឋយក្បរទសចិ្ននឹង្តេ់ជា    

ភ័សតភុា  និងឧបក ណ៍សមាភ  ៈរោធាដេ់កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេរនះគឺជាកា ្តេ់ឲ្យ

រេើកទីមួយ បនាទ ប់ពីមានកិច្ចក្ពមរក្ពៀងសនតិភាពទីក្កុងបា៉ា  ីសខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៣  វាង

សាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងរជើង និងសហ ដាអារម ិក
396
។ ទសសនកិច្ចរនះក៏មានសា ៈសំខ្ន់ 

                                                 
394

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៦-៧៨។ រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់         

សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583605, 00583606-00583607, 00583608-00583609។

សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី Laurence PICQ ឯកសា  E3/353 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00251053-00251054 (សួង ស ីរគឿន បានរធាើដំរណើ ជា្ៃូវកា ជារក្ច្ើនជាមួយនឹង

រអៀង សា ី និង នរោតតម សីហន ។ សួង ស ីរគឿន បានោករច្ញពីទីក្កុងរប៉ាកាំងរៅកាន់ក្បរទសកមពជុារៅកនុងខខ    

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤)។ ជីវិតខាុំរក្កាមកា ដឹកនា ំបស់ រអៀង សា ី៖ សខក្មកក្បឆំ្ងរសច្កតីអាមា៉ា ស និងភាពភ័យ នធត់

តក់សៃកុ (កាខសត ភនំរពញប៉ា សតិ៍) ឯកសា  E3/2381 ច្ ះនងៃទី ០៤-១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00243266-00243267 (ស ីរគឿន បានោករច្ញរៅបរក្មើច្េនាតស ូកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤)។ 

395
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៨។ 

396
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិត

ច្ិន ឯកសា  E3/2939 នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341 (ពិពណ៌នាអំពី

កិច្ចក្ពមរក្ពៀងរោធាខដេក្តូវបានក្បកាសជាច្ំហ និងកា ្តេ់ជំនួយឥតសំណងជាភ័សតភុា  និងឧបក ណ៍សមាភ  ៈ

រោធា)។  បាយកា ណ៍សា ព័តម៌ានបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/113 (រេើករឡើងថ្ន សាមគគីភាពខ្នករោធា

 វាងក្បរទសច្ិន និងកមពជុា ក្តូវបានពក្ងឹង)។  បាយកា ណ៍សា ព័ត៌មានបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/1254 

(ពិពណ៌នាអំពីកា ពិភាកា វាង រខៀវ សំ្ន ជាមួយនឹងម្នតីតំណាងក្បរទសច្ិន រដ្ឋយរក្កាយពីកា ពិភាការនាះ   

01006426
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ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ្ងខដ  រដ្ឋយសា ថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់ក្បរទសចិ្នបាន្តេ់កា រេើកទកឹចិ្តត និងកា 

ោកំ្ទជាចំ្ហដេ់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា ក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹង បបសាធា ណ ដាខខម  

និងក្បរទសអារម ិកខដេជាអនកោកំ្ទ បបរនះ
397
។ ទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី 

រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះខដ  រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទសឡាវ និងរៅកានក់្បរទសរវៀតណាម 

ក៏មានសា ៈសំខ្ន់ដូច្ោន ខដ  របើពិនិតយរៅរេើកក្មិតននកា រធាើបដិសណាា  កិច្ចទទួេពួករគ និង 

បញ្ញា មួយចំ្នួន ខដេក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកាជាមួយនឹងបណាត រមដឹកនាកំំពូេ បស់ក្បរទស

ទាងំរនះ ខដេបញ្ញា ទាងំរនាះមានដូច្ជាកិច្ចសហក្បតិបតតិកា ខ្ងខ្នករោធា និងនរោបាយ
398
។ 

រៅរពេពិោ ណាអំពីទីត្តងំភូមិសា្សត វាងក្បរទសចិ្ន និងក្បរទសកមពជុា រវៀតណាមមានេទធភាព 

ជួយសក្មួេដេ់កា ដឹកជញ្ជូនអាវ ធយ ទធភណឌ ពីក្បរទសចិ្នមកឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬរបើមិន

                                                                                                                                            

រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ក់អំពសីាមគគីភាពរៅកនុងកា វាយក្បយ ទធ វាងក្បជាជន និងកងទ័ពក្បរទសទាំងពី )។ សូមរមើេ

ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត រជើងទំព័  ៤៥១ ។  

397
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិត

ច្ិន ឯកសា  E3/2939 នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341 (“ច្ិនបាន្តេ់

កិតតិយសដេ់រលាក សំ្ន និងគណៈក្បតិភូ បស់រលាក ខដេជាធមមត្ត កិតតិយសរនះក្តូវបានរក្តៀមសក្មាប់ក្បម ខ    

 ដា។ រក្ៅពីជំនួបជាមួយរលាកក្បធាន រ ៉ា  (Mao) រលាកនាយក ដាម្នតី ជ ូ(Chou) និងរលាកឧបនាយក ដាម្នតី រតង 

(Teng) កា អរញ្ជ ើញជាេកេណៈប គគេ បស់រលាក រច្ៀង ជីង (Chiang Ching) [...] ក៏បានបង្វា ញពីកា ោកំ្ទ បស់

ពួករ ា្ងនិយម្ងខដ ។ កនុងឱកាសរនាះ សរមតច្ សីហន  បានដឹងរដ្ឋយក្ពះអងគឯងថ្នក្តូវបានរគ្តេ់ឲ្យតួនាទីមួយមិន

សូវសំខ្ន់ខដេក្សរដៀងនឹងតួនាទី បស់តួអងគបនាទ ប់បនសអំញ្ច ឹងខដ ។ ជាកា ពិត ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះហាក់ដូច្ជាបាន

បង្វា ញថ្ន ក្កុងរប៉ាកាងំរបាះបង់ក្ពះអងគរោេ និងខេងោត់ទ កក្ពះអងគថ្នជាសនៃឹករបៀ ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងកិច្ចកា កមពជុា

រទៀតរហើយ”)។  

398
 រខៀវ សំ្ន ទទួេសាា គមន៍ខួបទី ២៦  បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនឡាវ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00786912-00786913 (រខៀវ សំ្ន 

រេើករឡើងអំព ី“សាមគគីភាព រោធា និងភាត ភាព” ខដេបង្វា ញឲ្យរឃើញរៅកនុងអំឡុងដំរណើ ទសសនកិច្ចនាខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះកនុងក្បរទសឡាវ)។ អតាបទរបាះព មព្ ាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា៖ ដំណឹងពី

ក្បរទសកមពជុា រេខ ៦៩១ ឯកសា  E3/1238 នងៃទី ២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00702019 

(ពិពណ៌នាអំពទីសសនកិច្ចខដេបានរធាើរឡើងនានងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤  បស់គណៈក្បតិភូ ណសិ ស ួប ួមជាតិ-

កមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា រៅកាន់ទីក្កុងហាណូយ រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់ រខៀវ សំ្ន ឧបនាយក     

 ដាម្នតី  ដាម្នតីក្កសួងកា   ជាតិននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និងជាអគគរមបញ្ញជ កា កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ

 ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា រអៀង សា ី ជាទីក្បឹកាពិរសស បស់ទីសតីកា  ងននក្កុមក្បឹកាោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា  

រអៀង ធី ិទធ រលាក ទីវ អ េ និងរលាក រសៀន អាន។ 

01006427
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ដូរច្នះរទ ក៏អាច្រធាើកា ោំងសទះដេ់កា ដឹកជញ្ជូនអាវ ធទាងំរនាះខដ 
399
។ ដូរច្នះ ទសសនកិច្ច បស់ 

រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ក្បរទសរវៀតណាម មានសា ៈសខំ្ន់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំចំ្រ ះរជាគវាសនាននកា វាយ

ក្បយ ទធខដេកំព ងរកើតមានរៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កិច្ចក្បជ ំកនុងខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ម ខជាក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងរដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី អាច្ចូ្េ ួម

បាន និងោយកា ណ៍ជូនសមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុាពីកិច្ចក្បជ ំរ្សងៗ 

ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពសក់្បរទសចិ្ន រវៀតណាម និងឡាវ ខដេបានទទួេរជាគជ័យដ៏ធំរធង។ 

139> សូ ស ជាតិ ខដេជាក្បពនធ បស់ រខៀវ សំ្ន បានកំណត់កា វិេក្តឡប់ពីប រទសមកកាន់ 

ក្បរទសកមពជុាវិញ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងខខ មិង នា ឬ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤។ ប៉ា ខនតរដ្ឋយ 

ពិោ ណារៅរេើភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន ននសកេីកមម បស់អនកក្សី ទឹកចិ្តត បស់អនកក្សីកនុងកា ជួយបតី 

 បស់ោត់ សកេីកមមដ៏ច្ាស់លាស់ បស់ ភី ភួន និងព័ត៌មានខដេ សួង ស ីរគឿន បាន្តេ់ឲ្យោ៉ា ង

ច្ាស់ដូច្ោន រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សតតុ្តង បស់ សូ ស ជាតិ មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់បានរទ។ 

ដំបូង អនកក្សីបាន្តេ់សកេកីមមថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនបានរៅជាមួយោត់រនាះរទរៅរពេោត់

សក្មាេកូនរៅនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយថ្ន  រខៀវ សំ្ន បាន វិេក្តឡប់មកពី 

ក្បរទសចិ្ន វិញមួយខខរក្កាយមក។ ប៉ា ខនត បនាទ ប់មក អនកក្សីបានបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន សាិតរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុាជាមួយោត់រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រដ្ឋយោត់បានអះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន 

បានសាន ក់រៅជាមួយោត់រៅមនទី  ក-១៧ និងមនទី  ប-២០ រហើយបានរៅភូមិមាឃរៅរពេខដេ 

ទីក្កុងភនំរពញរ ៀបនឹងក្តូវបាន ំរដ្ឋះរៅរហើយ
400
។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយោត់សក្មាេ

កូនទីមួយ បស់ោត់ ួច្ រខៀវ សំ្ន រៅជិតោត់ក្បខហេមួយខខ រដើមបជីួយោត់
401
។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាកតី ោត់ធាៃ ប់បានរេើករឡើងពីម នថ្ន ោត់បានរៅមនទី មាឃកាេពីរពេម នៗ រក្កាយ

                                                 
399

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១២-១៣ (រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦៨ និងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ច្ិនបាន្តេ់រក្គឿងស ា វ ធមួយច្ំនួន ប៉ា ខនត រវៀតណាមជាអនកទទួេបនទកុខ្ងដឹកជញ្ជូនអាវ ធទាងំរនាះ និង 

បាន កាទ កមួយភាគបីននរក្គឿងស ា វ ធខដេដឹកត្តមកបា៉ាេ់ទាំងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១  

(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៨ ( បនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤  ួច្មក ច្ិនបាន្តេអ់ាវ ធច្ំនួន ១៣ 

ឡាន រៅឲ្យកងកមាៃ ំងបកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេអាវ ធទាងំរនាះក្តូវបានដឹកជញ្ជួនត្តមក្បរទសរវៀតណាម ។ អាវ ធ

ទាងំរនាះក្តូវបានយនតរហាះទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិកបំផ្ទៃ ញរខទច្ខទីអស់ ម នរពេកងកមាៃ ំងបកសក មមយុ-    

នីសតកមពជុាយកអាវ ធទាងំរនាះរៅរក្បើក្បាស់ ។   

400
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៨-៥៩។ 

401
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥១-៥៣។ 

01006428



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

122 

 

រពេោត់សក្មាេកូន ួច្
402
។ ោត់បានរេើករឡើងរដ្ឋយមិនស ីសង្វា ក់ោន ជាងមីមតងរទៀត រដ្ឋយ

ដំបូងនិោយថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយោត់ យៈរពេបួន ឬក្បាំខខ បនាទ ប់មកបានខកវិញថ្ន   

រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយោត់បានខតបីខខប៉ា រណាណ ះ
403
។ រក្ៅពីកា រេើករឡើងមិនស ីសង្វា ក់ោន ទាងំរនះ 

និងកា មិនគួ ឲ្យរជឿរេើសកេីកមម បស់ោត់ក្តង់ចំ្ណ ច្ខៃះរនាះ
404

 អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន  

សកេីកមម បស់ សូ ស ជាតិ គឺរធាើរឡើងកនុងរោេបំណងច្ង់រដ្ឋះបនទកុឲ្យ រខៀវ សំ្ន  ួច្្ តពីកា 

ក្បក្ពឹតតិបទរេមើសក្ពហមទណឌ  ខដេ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទក្បកាន់ប៉ា រណាណ ះ។ 

140> រទាះបីជាច្រមៃើយ បស់ សូ ស ជាតិ  ក់ព័នធនឹងកាេប ិរច្ទិននកា រធាើដំរណើ  បស ់    

រខៀវ សំ្ន រៅភូមិមាឃ មានភាព្ទយុោន ក៏រដ្ឋយ ក៏ សូ ស ជាតិ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ពិត

ជាបានរធាើដំរណើ រៅភូមិមាឃរនាះខមន។ អងគជំន ជំក្មះកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន ភូមិមាឃសាិតរៅ

កនុងរខតតកំពង់ោម រៅជិតមនទី  ប-២០
405
 រហើយកា រធាើដំរណើ រៅមកពីកខនៃងទាំងពី រនះអាច្រធាើ

                                                 
402

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៣, ទំព័  ៥៧-៥៩។ 

403
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៧-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៦-៦៧។ 

404
 សកេីកមម បស់អនកក្សី សូ ស ជាតិ ក៏មានច្ំណ ច្គួ ឲ្យសងស័យជារក្ច្ើន្ងខដ ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានដឹង

អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កងុភនំរពញ រក្កាយរពេខដេោត់បានមកដេក់្កុងភនំរពញខតប៉ា រណាណ ះ (ជាងមួយសបាត ហ៍ 

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៥-១៦។ ោត់បានរេើករឡើង្ងខដ 

ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេទសសនកិច្ច បស់សរមតច្ សីហន  រៅកាន់ដំបន ំ់រដ្ឋះ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ោត់ព ំបានដឹងថ្ន បតី បស់ោត់

ទទួេភា កិច្ចជា្ៃូវកា កនុងកា ទទួេសាា គមន៍ក្ពះអងគមាច ស់រឡើយ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  

១២-១៣។ កា រេើករឡើងទាំងពី ច្ំណ ច្រនះមិនគួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។ 

405
 រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583611 (មានជំ ំ បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុាជារក្ច្ើនរៅកនុងតំបន់សទឹងក្តង់ រខតតកំពង់ោម  ួមទាំង ប-២០ ខដេជាជំ ំអប់ ំខកខក្បសក្មាប់បញ្ញា ជន 

ខដេបានវិេក្តឡប់មកពីប រទស រហើយមានច្មាៃ យក្បខហេជា ១០ គីឡូខម៉ាក្តពីតបំនរ់នះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ២៤ (“មនទី  ៧៤ ជិត [...] ភូមិមាឃ។ ច្រនាៃ ះភូមិមាឃ រហើយ

ភូមិដីក្កហមរនះ រគរៅមនទី  ៧៤ ហនឹង គឺរៅក្តង់ហនឹង។ រៅរកៀកទី ួមក្សុកសទឹងក្តង់ខតមតង”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ២៤-២៦ (ោត់គឺជាអតីតអនកោមខខម ក្កហមមាន ក់ ខដេបានច្ូេ ួម

ជាមួយខខម ក្កហមរៅឆ្ន ំ ១៩៦៨ រៅរពេខដេោត់សាិតរៅរខតត តនគី ី រហើយបានោករច្ញជាមួយ ប៉ាង់ និង ប៉ា េ ពត 

ពរីខតត តនគិ ី រៅរខតត កំពង់ោមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០។ រអៀង សា ី នួន ជា រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមក្បជ ំជារក្ច្ើនខដេ 

ប៉ា េ ពត បានដឹកនាពំី ឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅភូមិក្ត ងំទឹម រខតតកំពង់ោម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំ ផ្ទន់ រៅ ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា  E3/58 នងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកិា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

01006429
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

123 

 

រៅបាន។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ោត់មិនបានរធាើឲ្យមានវិមតិ-

សងស័យរនាះរទ ទាក់ទិននឹងវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងភូមិមាឃ កនុងខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៤ រនាះ។ 

141> រក្កាយកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ អនកចូ្េ ួមក្បជ ំក្គប់ោន ក្តូវបានខណនាំឲ្យ       

្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅត្តមភូមិភាគខដេខៃួនមានសមតាកិច្ចរ ៀងៗខៃួនអំពីរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅ

កនុងរពេក្បជ ំរនះ
406
។ គណៈកមាម ធិកា មួយខដេមាន ស ន រសន ជាក្បធាន រហើយមាន ក យ ធួន 

និងកមាម ភិបាេភូមិភាគរ្សងរទៀតជាសមាជិករនាះ ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីោត់ខច្ងកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
407
។ ប៉ា េ ពត   និង  នួន ជា  បានដឹកនាគំណៈក្បតិភូមួយរៅកាន់

ក្បរទសរវៀតណាម  រដើមបីជក្មាបរមដឹកនារំវៀតណាមអំពីខ្នកា  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា  

កនុងកា  “ ំរដ្ឋះ”ទីក្កុងភនំរពញ និង រសនើស ំឲ្យ្គត់្គង់អាវ ធបខនាមរទៀត
408
។ 

142> រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈទាងំអស់ខ្ងរេើរនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទាងំ  

រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ពិតជាមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រដ្ឋយរៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះមានកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ អន រលាម 

ត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ ពួកោត់ទាងំពី នាក់បានយេ់ក្សបរៅនឹងរសច្កតី-

សរក្មច្រនាះ
409
។ រខៀវ សំ្ន អាច្ក្បឆំ្ងរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនត 

                                                                                                                                            

00239935-00239936 (ប-២០ ជិតគីឡូរេខ ១០ ជិតបឹងរកត កនុងក្សុកសទឹងក្តង់ រខតតកំពង់ោម)។ សូមរមើេ្ង

ខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00396191 (ខ្នទី)។  

406
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៤។ 

407
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ    

មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៩-៣១។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធី ិទធរដ្ឋយ Kassekampen 

ឯកសា  E3/656 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00806232។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៩។ 

408
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៩។ 

409
 សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៣-២២៨ ។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ    

ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ទំព័  ១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00078201 (“រហើយត្តំងពីរនាះមក  ំរដ្ឋះឆ្ន ំ ៧៥ វាក៏ឯកភាពោន  

របើត្តមខាុំរមើេ អារ ឿងនាមំន សសរច្ញពីក្កុងអី ប៉ា ខនតអារ ឿងករមទច្អីៗ  វាមិនដឹងរទ អាពួកខ្ងរក្កាមវាខូច្ […]”)។ 
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ោត់បានរក្ជើសរ ីសមិនក្បឆំ្ងជំទាស់រទ
410
។ 

 ៣.៤.២  ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

143> មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានរេើកយកមក

ពិភាកាសាជាងមរីៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រទាះបីជាអនកជំនាញ 

រលាក David CHANDLER បានទទួេសាគ េ់ថ្ន មានកា រេើកមតិរោបេ់ខ សៗោន អំពី    

កាេប ិរច្ទិរនះក៏រដ្ឋយ
411
 ក៏រលាក David CHANDLER យេ់រឃើញថ្ន រសច្កតីសរក្មច្

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុង បានរធាើរឡើងរៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥
412

 រដ្ឋយមកដេ់ក្តឹម

រពេរនាះ ក្បជាជនខដេ ស់រៅត្តមរខតត និងទីក្បជ ំជនតូច្ៗមួយចំ្នួន  ួមទាងំ ឧតតងុគ និងរខតត

ក្ករច្ះ ក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ ួច្រៅរហើយ រហើយរោេនរោបាយរនះក៏ក្តូវបាន  

អន វតតសាកេបង ួច្រហើយខដ 
413
។ រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនរ៍ធាើរឡើងរៅកនុងសននិសីទសា ព័ត៌មានមួយ

កនុងទីក្កុងរប៉ាកាំង រដ្ឋយមានវតតមាន បស់ រអៀង សា ី ខដ រនាះ ប៉ា េ ពត ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ 

ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសអនក ស់រៅកនុងទកី្កុងរៅត្តមទីជនបទ គឺជាកត្តត មួយកនុងចំ្រណាមកត្តត

ធំៗចំ្រ ះរជាគជ័យននបដិវតតន៍ រហើយរសច្កតីសរក្មច្រនះបានរធាើរឡើងរៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥
414
។ រទាះបីជា នួន ជា មិនោំអំពីកា ក្បជ ំរក្កាយៗរទៀតអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

                                                 
410

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4051 ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786555-

00786556។  វីរដអូអំពីកា សមាភ សន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E152.1.52R។  បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា 

ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ )“ោត់ [រខៀវ សំ្ន] ក៏មានអំណាច្ខដ  ោត់មិនខមនថ្នោម ន

រសាះរទ។ ប៉ា ខនត កា ង្វ អី រ្សងៗ រដ្ឋយខឡកពីោន ។ […] ោន់មាន [អំណាច្] ប៉ា ខនត មិនមានអណំាច្ខតឯង។ រគ

ជំ  ញជ ំវិញ រគជួយមតិ ជួយអីខដ ។”)។  

411
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៣៥-៣៧។ 

412
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៤៤-៤៥, ៤៧-៤៨។ 

413
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៣៣-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៦-២៨ (ក្ករច្ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) 

ទំព័  ៣៨-៤១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប  ន រធៀន ឯកសា  E3/5498 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00368600-00368602 (ក្បជាជនទាងំអស់រៅកនុងទី ួមរខតតត្តខកវក្តូវបាន

ជរមៃៀសក្បខហេជារៅនងៃទី ១៨ ឬ ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

414
  បាយកា ណ៍ត្តមដ្ឋនទំនាក់ទំនងច្ ងបូ ៌/SWB៖ ច្ ងបូ ៌ ច្ ះនងៃទី ៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/2728, 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00390921, 00390927។ បទសមាភ សន៍ជាមួយនឹង សាឡុត ស (ប៉ា េ ពត) រៅកនុងទីក្កុង 
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ទីក្កុងភនំរពញបនាទ ប់ពីកា ក្បជ ំរៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៤ ក៏ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្

ជរមៃៀសរនះក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកាកនុងកិច្ចក្បជ ំមិនខមនមានខតមតងរនាះរទ
415
។ 

 ៣.៤.៣  រដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  

144> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ននបកសក មមយុនីសត- 

កមពជុាបានជួបក្បជ ំោន រៅមនទី  ប-៥ ខដេជាទីបញ្ញជ កា វាយក្បហា រៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងសាិត

រៅកនុងភូមិត្តងំពួន ក្សុកកំពង់ក្តឡាច្ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រដើមបីពិភាកាអំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
416
។ សាកសី ភី ភួន មានវតតមានរៅជិតទីកខនៃងក្បជ ំរនាះ រហើយ

បាន្តេ់កា ពិពណ៌នាេមអិតរក្ច្ើនក្ោន់របើ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេយកភ័សតតុ្តង បស់  

ភី ភួន  ក់ព័នធនឹងេកេណៈទូរៅននកិច្ចក្បជ ំ និងអនកចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ ខដេ ួមមានទាំង  

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។ រៅកនុងចំ្ណ ច្សំខ្ន់ៗជារក្ច្ើន ភ័សតតុ្តង បស់ោត់អំពីបញ្ញា រនះ ក្តូវ

បានោកំ្ទរដ្ឋយជនជាប់រោទ។  

145> អងគជំន ំជក្មះសននិដ្ឋា នថ្ន ប៉ា េ ពត និងរមដឹកនាដំនទរទៀត ខដេមានវតតមានរៅមនទី  ប-៥ 

ម នរពេជរមៃៀស បានចូ្េ ួមក្បជ ំជាមួយនឹង នួន ជា រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សង 

                                                                                                                                            

រប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/2072 ERN (ភាសាខខម ) S 00296205-00296207 (“កត្តត សំខ្ន់មួយកនុងច្ំរណាមកត្តត រ្សង

រទៀតននរជាគជ័យ បស់រយើង គឺកា ជរមៃៀសអនក ស់រៅទីក្កុងឲ្យរៅរៅជនបទ។ រ ឿងរនះក្តូវបានសរក្មច្ម នរពេ

ទទួេជ័យជំនះ គឺ រៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរយើងបានដឹងថ្ន ម នរពេករមទច្អងគកា ោ កិច្ច បស់ខ្ម ងំសក្តូវ

ក្គប់ក្បរភទរនាះ កមាៃ ំង បស់ពួករយើងមិនទានខ់្ៃ ងំក្គប់ក្ោន់អាច្កា   បដិវតតន៍បានរទ”)។ 

415
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៩-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ១៦-១៨។ 

416
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១០-១២, ១៤-១៥។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00204068-00204069។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា  E3/424 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ 
ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00418518-00418520។ កំណត់ក្ត្ត បស់ Stephen HEDER ននកិច្ច

សមាភ សន៍ជាមួយ រហង សំ ិន ឯកសា  E3/5593 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00419396-

00419397។ កំណត់ក្ត្តក្បតិោ ឹក បស់ Stephen HEDER ននកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រហង សំ ិន ឯកសា  E3/1568 

ERN (ភាសាខខម ) 00713946-00713947។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី 

១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។ 

01006432



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

126 

 

រទៀត
417
។ រោងត្តម នួន ជា ប៉ា េ ពត សាិតរៅមនទី  ប-៥ ោប់ពីរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក 

រដើមបី “បញ្ញជ វាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ”
418
។ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានផ្ទៃ ស់រៅ

មនទី  ប-៥ រដើមបី “ត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកជាច្ ងរក្កាយរៅរេើ ដាធានីភនំរពញ” ប៉ា ខនត ោត់បាន

បដិរសធថ្ន ោត់មិនបានចូ្េ ួមកនុងកា ង្វ  បស់ទីបញ្ញជ កា រទ
419
។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន 

រអៀង សា ី ក៏បានដឹងអំពីកិច្ចក្បជ ំរនះខដ  (ខដេោត់បានកំណត់កាេប ិរច្ទិកិច្ចក្បជ ំរនះថ្នរៅ

ច្ ងខខ មីនា ឬ រដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥) ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំរពេរនាះ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកា រទាះបីជាោត់បានអះអាងថ្ន ោត់មិនមានវតតមាន

រដ្ឋយផ្ទទ េ់កនុងរពេក្បជ ំរនាះក៏រដ្ឋយ
420
។ 

                                                 
417

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភ ីភួន) ទំព័  ១០-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន 

ឯកសា  E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00204068-00204069។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  E3/63 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00228843-00228845។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦០-

៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00103838 (“រៅច្ ងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខាុំក្តូវបានរគអរញ្ជ ើញរៅបញ្ញជ កា  ួម [ប.ក.ក] 

ខដេត្តងំរៅភូមិដូង កនុងឃ ំខក្សអណតូ ង ខ្ងេិច្ឧតតងុគបនតិច្ រដើមបីត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកជាច្ ងរក្កាយរៅរេើ     

 ដាធានីភនំរពញ។ ហ ូ នឹម[...]និង ហ ូ យន់ [...] អត់បានមករៅជាមយួខាុំរទ”)។ នួន ជា បាន្តេ់សកេកីមមថ្ន ប៉ា េ ពត 

បានវិេក្តឡប់មក ប-៥ រក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ    

នួន ជា) ទំព័  ២៧-២៨។ 

418
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨ (កនុងក ណីខដេមានេកេណៈខ ស

ោន  វាងក្បតិោ ិកជាភាសាខខម  និងអង់រគៃស អងគជំន ំជក្មះនឹងពឹងខ្អករេើអតាបទរដើមជាភាសាខខម )។ សូមរមើេ   

្ងខដ  កំណត់រហត ខដេរក្បើក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងអំឡុងសវនាកា នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00757832-00757833។  

419
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00103838។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ 

សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៤៥-៤៨។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត     

កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៧ ។  

420
 អតាបទសមាភ សន៍ HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឯកសា  E3/89 ERN (ភាសាខខម ) 

00062457-00062458។ 
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127 

 

146> រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ រមដឹកនាបំានោយកា ណ៍អំពីសាា នភាពរៅឯសម ភូមិរៅកនុងតំបន់នានា 

 បស់ពួករគ
421
។ ប៉ា េ ពត បានរេើករឡើងជាងមីមតងរទៀតអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ
422
។ រមបញ្ញជ កា កងទ័ពបានកត់សមាគ េ់ថ្ន វាជាកា ពិបាកសក្មាប់កមាម ភិបាេកនុងកា 

ក្គប់ក្គងក្បជាជន ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរទរនាះ
423
។ ប៉ា េ ពត បាន

ពិភាកាអំពីរជាគជ័យននបទពិរសាធន៍កាេពីរេើកម នៗកនុង “កា  ំរដ្ឋះ” ទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន

នានា ដូច្រៅនឹងបទឧរទទសនាម បស់ នួន ជា ខដ 
424
។ រោងត្តម ភី ភួន ទាងំ នួន ជា និង    

រខៀវ សំ្ន បានោកំ្ទខ្នកា រនះ រហើយអនកចូ្េ ួមទាងំអស់បានទះនដបង្វា ញអំពីកា យេ់ក្សប

រៅនឹងសំរណើជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេចំ្ណ ច្រនះវាក្សបនឹងរោេនរោបាយ

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជនរ្សងៗរទៀត ខដេរគ ំរដ្ឋះបានពីទឹកដីខដេក្គប់ក្គង

រដ្ឋយសក្តូវ
425
។ 

                                                 
421

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភនួ) ទំព័  ១២-១៣ ទំព័  ១៩-២០។ 

422
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១១-១២។ 

423
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១២-១៣។ 

424
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ២០-២១។ 

425
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១២-១៣, ១៤, ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៣៥-៣៦។ រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន តវា៉ា អពំីភាព

អាច្រជឿជាក់បានននសកេីកមម បស់សាកសី ូបរនះ រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន សកេីកមម បស់ោត់គឺ្ទយុពីកា ពពិណ៌នា បស់ោត់

អំពីទីកខនៃងក្បជ ំ និងេទធភាព បស់ោត់កនុងកា សរងកតរមើេ និងសាត ប់ឮនូវអាីខដេបានរកើតរឡើង។ សូមរមើេ រសច្កតី

សននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣   

កថ្នខណឌ  ១៩-៣៣។ រដ្ឋយពិនតិយរៅរេើប ិបទននសកេីកមម បស់សាកសី អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់

ោត់ភាគរក្ច្ើនស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងច្រមៃើយ បស់ោត់ខដេបាន្តេ់រៅសហរៅក្កមរស ើបអរងកត។ សូមរមើេក្បតិោ ឹក 

ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៤៥-៤៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភ ីភួន ឯកសា  

E3/63 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00228844-00228845។ ជាពិរសស រៅកនុង

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ភី ភួន ជាភាសាខខម  និងបាោំង ឯកសា  E3/63  និងរៅកនុងក្បតិោ ឹកនន

កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយរនះ ឯកសា  E3/63/1 សាកសីបានពិពណ៌នាអំពីទីកខនៃង ខដេកិច្ចក្បជ ំបានរធាើរឡើងរនាះ ថ្ន

ជា្ទះឈ្ឺតូច្មួយ រហើយបខនាមរេើរនះរទៀតរនាះច្ំណ ច្រនះគឺក្សបរៅនឹងសកេីកមម បស់ោត់ ខដេបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់

អាច្សាត ប់ឮ និងរមើេរឃើញអាីៗរៅខ្ងកនុង្ទះរនាះ ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣.៤.១ សតីពី “ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤” 

(ខដេរៅកនុងច្ំណ ច្រនះ គណៈកមមធិកា មជឈឹមបានសរក្មច្អំពីយ តតសិា្សតននកា វាយផ្ទត ច្់ច្ ងរក្កាយ រដើមបី “ ំរដ្ឋះ” 
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147> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រទៀតថ្ន ទាងំ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី បានបង្វា ញអំពីកា 

យេ់ដឹងោ៉ា ងទូេំទូលាយអំពីដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ខដេនាឲំ្យមានកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ រៅកនុងបទសមាភ សន៍ងតជាខខសវីរដអូមួយ រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន 

ក្បសិនរបើមានសំរឡងខតមួយក្បឆំ្ងនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជន កា ជរមៃៀសក្បជាជននឹងមិនអាច្

រធាើរៅរកើតរឡើយ។ ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រហត ្េកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺរដើមបីកា   ក ំឲ្យ

ក្បជាជនសាៃ ប់រដ្ឋយសា អត់អាហា 
426
។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន គឺជាអនកខដេបាន

ក្បកាសត្តម វិទយុសំរឡង បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា អំពីកា វាយក្បហា ច្ ងរក្កាយរៅរេើទី

ក្កុងភនំរពញ រទាះបីជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនក្តូវបានក្បកាសក៏រដ្ឋយ
427
។ 

ចំ្រ ះ រអៀង សា ី វិញ ោត់បានពិភាកាជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងក្បខហេជារៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។  ដូរច្នះ ទាងំ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ស ទធខតបានដឹងជាម នអំពីខៃឹមសា េមអិតននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជន ខដេចំ្ណ ច្រនះមានភាពស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងកា ចូ្េ ួម បស់ពួកោត់រៅកនុង

ដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្។ 

 ៣.៤.៤  បទបញ្ញជ ខដេក្តវូបានបញ្ជូនរៅកមាម ភិបាេថ្នន ករ់ក្កាម 

148> បនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំរៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅមនទី  ប-៥  ួច្មក ក៏មានកា ក្បជ ំ

ជាមួយនឹងកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេរធាើរឡើងរដើមបីដ្ឋក់បទបញ្ញជ រៅដេ់ពួករមបញ្ញជ កា កងពេធំនន

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្កុងរ្សងៗរទៀត
428
។ 

                                                                                                                                            

ក្បរទស  ួមទាំងកា ជរមៃៀសក្បជាជន្ងខដ ) ។សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៨-១៥១ 

(បទបញ្ញជ ខដេបានរធាើរឡើងបនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំរៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបទបញ្ញជ ទាក់ទងនឹងខ្នកា ននកា 

វាយផ្ទត ច្់ច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះភនំរពញ និងដំបន់ទាងំអស់ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់សក្តូវ) ។   

426
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4051 ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786555-

00786556។  វីរដអូអំពីកា សមាភ សន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E152.1.52R។ 

427
 មានកា ជំ  ញឲ្យក្បជាជនកមពជុា ួប ួមោន រធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្ន ំងមី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00783125-00783130។ 

428
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១   

(នួន ជា) ទំព័  ២-៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  E3/63 ច្ ះនងៃទី ២១ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00228844-00228845។ 

01006435
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ឧទាហ ណ ៍កមាម ភិបាេខខម ក្កហមមាន ក់រ ម្ ះ ខសម រហឿន ក្តូវបានរមបញ្ញជ កា  បស់ោត់ក្បាប់

ថ្ន ពួករមបញ្ញជ កា ទាងំអស់បានជួបក្បជ ំរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីពិភាកា

អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយរក្កាយមកក៏បានមកក្បាប់កូនរៅថ្នន ក់រក្កាម

ឲ្យបានដឹងអំពីខ្នកា រនះ
429
។ សាកសី ឈ្ូក   ិន ខដេជាអតីតរមបញ្ញជ កា កងទ័ពខខម ក្កហម 

បានោយកា ណ៍ថ្ន មានកិច្ចក្បជ ំមួយរៅភនំស ខដេជាទីបញ្ញជ កា កងទ័ពខខម ក្កហមក្បោរំខតត

កំពត ក្បខហេជាមួយខខម នកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ ត្តម៉ា ក បាន

ពិភាកាអំពីកា បិទ្ា  កា េ បបំបាត់ ូបិយប័ណណ  និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងកំពត
430
។ 

ត្តម៉ា ក ក៏បានពិភាកា្ងខដ អំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីកំពត ខដេមានេកេណៈ      

ក្សរដៀងោន ខមនខទនរៅនឹងកា អន វតតខដេរធាើរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងតំបន់រ្សងៗរទៀតកនុង

ក្បរទស
431
។ រដ្ឋយរោងរៅរេើរហត ្េរនះ ឈ្ូក   ិន ខៃួនោត់ផ្ទទ េ់រជឿជាក់ថ្ន កា ជរមៃៀស

ក្បជាជនក្តូវបានរគរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើកា ក្ពមរក្ពៀងកនុងចំ្រណាមរមដឹកនាទំាំងអស់
432
។ 

149> សាកសីជារក្ច្ើនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា ខណនាពីំថ្នន ក់រេើ ក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅថ្នន ក់រក្កាមរៅកនុង 

ជួ កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា។ សាកសី ឃន ក្បាក់ បានបញ្ញជ ក់រៅចំ្រ ះម ខសហរៅក្កមរស ើបអរងកត 

ថ្ន កិច្ចក្បជ ំមួយក្តូវបានរធាើរឡើងបីនងៃម នកា វាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ 

កងទ័ពក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបាន និង

ក្បាប់ឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ
433
។ រឆ្ម ខស បានបញ្ញជ ក់ថ្ន បទបញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គឺជាបទបញ្ញជ ទូរៅ ខដេក្តូវអន វតតរៅក្គប់សម ភូមិទាងំអស់ 

រដ្ឋយក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្គប់ទីក្កុងទាំងអស់ រដើមបីឲ្យក្សបរៅនឹងខ្នកា ខដេបាន

                                                 
429

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម រហឿន ឯកសា  E3/5280 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00287555-00287556។ 

430
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧២-៧៨។ 

431
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧២-៧៨។ 

432
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧២-៧៨។ 

433
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា  E3/509 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ទំព័  

២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00270157-00270159។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 

ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-00204740 (បានទទួេបញ្ញជ ពីរម បស់

ោត់ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន រទាះបីជាមិនច្ាស់ថ្នរៅរពេណាក៏រដ្ឋយ)។ 

01006436
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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កំណត់ខ្ងរេើ
434
។ កងទ័ពខខម ក្កហមពី នាក់ រ ម្ ះ ជា សាយ និង ស  ៊ុំ ជា រៅកនុងរពេ ំរដ្ឋះទី

ក្កុងភនំរពញរនាះ បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ខតក្តូវរធាើបនាទ ប់ពីទីក្កុង

ភនំរពញក្តូវបាន ំរដ្ឋះ
435
។ ក្សរដៀងោន រនះខដ  រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ គង់ គីម និងកងអន រសនា

តូច្ បស់ោត់បានចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរហើយ រទើបោត់បានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន 

រហើយោត់បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្នក្បជាជនកំព ងខតរធាើដំរណើ ោករច្ញពីភនំរពញ។ កងអន រសនា- 

តូច្ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យកាត់ផ្ទត ច់្ទឹក កនុងរោេបំណងរដើមបីបងេំឲ្យក្បជាជនោករច្ញពី

្ទះសខមបង បស់ពួកោត់ ឬចូ្េរៅកនុង្ទះក្បជាជនពិនិតយរមើេថ្ន រតើមានក្បជាជនរៅសមៃំកនុង្ទះ 

ឬអត់ រដើមបីធានាថ្នក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីកខនៃង បស់ពួកោត់ និងរដើមបីសមាអ ត្ទះ ឬ

្ៃូវងនេ់នានា
436
។ បទបញ្ញជ ដូច្ៗោន ទាងំរនះបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន មានខ្នកា ខដេមានកា រ ៀបចំ្

ត្តងំពីរដើមដំបូងមក
437
។  

                                                 
434

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ២៩ ទំព័  ៥៦-៥៧។ 

435
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៤០ (ជាទាហានមាន ក់រៅរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

បាន   ្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពីរមបញ្ញជ កា  បស់ោត់ឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពទីីក្កុង បនាទ ប់ពី

 ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៦-៧, ៩-១០ (ជាទាហានខខម 

ក្កហមមាន ក់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពីក្បធានកងវ រសនា តូច្ រ ម្ ះ 

ហាក់ ឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនតោត់មិនដឹងថ្ន ហាក់ បានទទួេបញ្ញជ ពីន ណារឡើយ)។ សូម

រមើេ្ងខដ  បទសមាភ សន៍  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ សូ រ ៉ាន ឯកសា  E3/2073 ERN (ភាសាខខម ) 

00055183-00055185 (បានទទួេបញ្ញជ ពីអន ក្បធានកងវ រសនាធំ បស់ោត់)។  បាយកា ណ៍អន វតតដីកាោត់ឲ្យ

រស ើបសួ ជំនួស ឯកសា  E3/3885  ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00205117-

00205119 (រមបញ្ញជ កា  បស់ ហ ីម ហ ន បានរកាះក្បជ ំក្បាប់ពួករគអពំីរសច្កតីខណនាឲំ្យជរមៃៀសក្បជាជន ក្បាពំី នងៃ

បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ)។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  

E3/471 ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00172079-00172080។ 

436
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម), ទំព័  ៧៥-៧៧, ៨៤-៨៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ១៥-១៨, ១៨-១៩, ៤៤-៤៥, ៤៧-៤៩។ 

437
 សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង ធ ីឯកសា  E3/5263 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00270178-00270179 (កនៃះខខម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេ

ខដេអងគភាព […]  បស់ខាុំបានច្ូេជិតដេ់ទីក្កុងភនំរពញ រសឿន ខដេជារមបញ្ញជ កា កងវ រសនាតូច្ បស់ខាុំ បាន

ក្បាប់ខាុំ និងយ ទធជនដនទរទៀតរៅកនុងអងគភាពថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (ោត់
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150> ប គគេិករោធា និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមរ្សងរទៀតបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់មិនក្តូវ 

បានរគក្បាប់អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាម នរឡើយ។ សាកសី មាស រវឿន ខដេជារមបញ្ញជ កា កង 

វ រសនាធំរេខ ១៦ ននកងពេធំរេខ ១ រៅកនុងភូមិភាគនិ តី ខដេកងពេរនះទទួេបនទកុវាយ

ក្បហា ទីក្កុងភនំរពញពីខប៉ាកនិ តី
438

 សាកសី ជួន ធី ខដេសាិតរៅកនុងកងពេជាមួយោន  រហើយ

សាកស ីអ  ង ខ ៉ាន ខដេជាកមាម ភិបាេកងទ័ពរៅកនុងកងពេតូច្រេខ ១៤ ខដេវាយក្បហា ពីខប៉ាក

និ តី្ងខដ រនាះ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន អងគភាពនីមួយៗ បស់ពួករគ ព ំបានទទួេបទបញ្ញជ ឲ្យ

ជរមៃៀសក្បជាជនស ីវិេរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ
439
។ សាកសី សូក្ត រទឿង ខដេជាអងគ កស 

និង/ឬជា  និ សា បស់ នួន ជា, សាកសី  ន ោន ខដេជានិ សា បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា និង

សាកស ី  សួន កានិេ ខដេជាអនកវាយសា ទូ រេខ (អនកនវ៉ាម៉ាស) ខដេរធាើកា រៅជិតនឹងពួកកមាម - 

ភិបាេជាន់ខពស់ននភូមិភាគកណាត េ ក៏មិនបានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញខដ  ប៉ា ខនត រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួករគបានរឃើញក្បជាជនោ៉ា ងរក្ច្ើនរដើ 

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមឈ្ ោមរៅត្តមមនទី នានាជ ំវិញទីក្កុង
440
។ 

                                                                                                                                            

អត់និោយអាីរក្ច្ើនជាងរនះរទ)  ហូតទាេ់ខតសាា នភាពវិេរៅ កសភាពធមមត្តវិញ ពួករគអាច្វិេក្តឡប់មកវិញ

បាន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម រហឿន ឯកសា  E3/5280 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287554-00287555 (“ខាុំបានដឹងថ្ន ម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមបញ្ញជ កា 

ទាងំអស់ ក្តូវបានរគរៅរៅក្បជ កំ្បាប់ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ […] បនាទ ប់មក រមបញ្ញជ កា ទាំង

រនាះ បានមកក្បាប់អំពីខ្នកា ទាងំរនះឲ្យកូនរៅថ្នន ក់រក្កាមបានដឹង”)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ S. Heder & M. 

Matsushita បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ខខក មភៈ-ខខមីនា ឆ្ន ំ

១៩៨០ ទំព័  ៩៦-៩៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324767-00324768 (ក្បខហេជា ១០ នងៃ ម ននងៃ ំរដ្ឋះ ខ្នកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានដ្ឋក់រច្ញរៅថ្នន ក់រក្កាម។ ខ្នកា រនះបានមកដេ់កខនៃងរយើង រក្កាយខបក

អនករេឿង។ ព ំមានកំណត់ថ្នរពេណាក្បជាជននឹងក្តូវោករច្ញពីទីក្កុងរទ គឺថ្ន អងគភាព និងភូមិភាគនីមួយៗជា 

អនកសរក្មច្រដ្ឋយខៃួនឯង)។ 

438
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧៣-៧៥។ 

439
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័  ៤២-៤៣។ 

440
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៦៣-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១២ ( ន ោន), ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ២៦-២៧, ៤១, 

៤២-៤៤, ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ១៧-១៩។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ខកវ ឯកសា  

01006438



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

132 

 

151> រទាះបីជាកមាម ភិបាេមួយចំ្នួន មិនក្តូវបានរគក្បាប់អំពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរៅម នកា វាយក្បយ ទធច្ ងរក្កាយក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សតតុ្តង 

 ក់ព័នធនឹងខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន និងកមាម ភិបាេខដេបានទទួេព័ត៌មានអំពីខ្នកា រនះ

ជាម ន និងេកេណៈស ីសង្វា ក់ោន ននកា អន វតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅទូទាងំទីក្កុងទាងំមូេរនាះ 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ពិតជាមានរសច្កតីសរក្មច្ពីរមដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា

ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទកី្កុង ខដេរសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅត្តមឋានាន ក្កម

រោធា រទាះបជីាកា បញ្ជូនរនះមិនក្តូវបានអន វតតឲ្យបានេអឥតរខ្ច ះក៏រដ្ឋយ។ 

 ៣.៤.៥  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

152> ភ័សតតុ្តងខ្ងរេើបង្វា ញឲ្យរឃើញច្ាស់ថ្ន នួន ជា មានតួនាទីសំខ្ន់រៅកនុងកា រធាើ     

រសច្កតីសរក្មច្ ំរដ្ឋះ និងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជនរ្សងៗរទៀត។ 

រខៀវ សំ្ន បានក្បាប់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន ោត់មិន ក់ព័នធនឹងរសច្កតីសរក្មច្ឲ្យផ្ទៃ ស ់  

ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទ រដ្ឋយោត់បានដឹងអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនះពីកងទ័ព

រៅឧតតងុគខតប៉ា រណាណ ះ ម នរពេរច្ញដំរណើ រៅទីក្កុងភនំរពញ។ ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បាន

                                                                                                                                            

E3/5173 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00189263-00189265 (“រៅរពេកងខាុំ

ច្ូេមកដេ់ ខាុំបានរឃើញពួកទាហាន េន ់ នេ់ រេើកទង់ជ័យស ប៉ា ខនតកងខាុំោម នខ្នកា រដញ ឬជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទ រក្ ះម នច្ូេភនំរពញ ក្កុមខាុំបានទទួេបទបញ្ញជ ពីរមបញ្ញជ កា  ួច្រហើយ។ ... រៅរពេរយើងឮ

ពួករគក្បកាសឲ្យក្បជាជន រច្ញពីទីក្កុង រមបញ្ញជ កា វ រសនាធំ បស់ខាុំ ៃ្េ់ រក្ ះកងខាុំបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យ កាទ ក

ក្បជាជនជាធមមត្ត”)។ កំណត់់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ហ ីម ហ ន ឯកសា  E3/5532 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00422484-00422485 (ព ំបានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរទ ក្ោន់ខតដឹង

អំពីខ្នកា វាយយកទីក្កុងភនំរពញប៉ា រណាណ ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ S. Heder & M. Matsushita 

បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ខខក មភៈ-ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៨០ ទំព័  

៥៩-៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00324730-00324731 (ប  សមាន ក់មកពីតំបន ់ ១៣ រខតតត្តខកវ កនុងភូមិភាគនិ តី បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន “ត្តមខដេខាុំដឹង ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិនក្តូវបានក្បកាសឲ្យដឹងជាម នរឡើយ។ 

…ប៉ា ខនត ខាុំគិតថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយ យៈរពេយូ ទូរៅ 

ពីរក្ ះរនាះគឺជាអាីខដេរយើងខតងខតបានរធាើពីម ន រៅរពេខដេរយើង ំរដ្ឋះបានតំបន់ បស់សក្តូវ។ កាេពីម ន រយើង

បានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបនខ់ដេរយើងបាន ំរដ្ឋះ ពីរក្ ះរយើងភ័យខ្ៃ ច្ថ្ន រយើងមិនអាច្កាន់កាប់តំបន់ទាងំរនះ

ទប់ទេ់នឹងកា វាយបកមកវិញ ដូរច្នះរហើយមិនអាច្ កាសនតិស ខជូនក្បជាជនបាន។ និងរដ្ឋយសា ខត ក្បជាជនជា

ក្បភពននកមាៃ ំងពេកមម ។ រហើយក្បសិនរបើរយើងក្បមូេកមាៃ ំង ក្បជាជនរយើងនឹងមានកមាៃ ំងវាយយកឈ្ន ះសក្តូវ”)។ 

01006439
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ពិភាកាអំពីរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញជាមួយ ប៉ា េ ពត បនាទ ប់ពី

ក្ពឹតតិកា ណ៍ជរមៃៀសរនះបានរកើតរឡើង ួច្រហើយ រហើយោត់ោត់ទ កថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនខបប

រនះគឺជាកំហ សដ៏ធៃន់ធៃ មួយ
441
។ រទាះបីជា រលាក Philip SHORT យេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន 

មិនខមនជាខ្នកមួយននកាេមា៉ា ស ីនកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ក៏រដ្ឋយ
442
 ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់-

រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន ោត់មិនបានដឹងទាេ់ខតរសាះអំពីខ្នកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរនាះ គឺមិនគួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើទំនាក់ទំនងដ៏ជិតសនិទធ បស់ោត់

ជាមួយនឹងជនជាប់រោទ  នួន ជា ប៉ា េ ពត និង រអៀង សា ី និងភ័សតតុ្តងខដេរេើករឡើងរដ្ឋយ

សរងេបខ្ងរេើរនាះ
443
 អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក្ពមទាងំ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ពិត

ជាបានចូ្េ ួម រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពរញ និងទីក្បជ ំជន

រ្សងៗរទៀត។  

 

៣.៥  យ តតកិមមច្រំ ះកា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជនរច្ញពទីកី្កងុភនរំពញ - កា ទមាៃ កក់្ោបខ់បក បស់

អារម កិ 

 

                                                 
441

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156616-00156617 ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156618-00156619។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ រហង  សមី ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  E3/586 ទំព័  ១-២។ េិខិតច្ំហទីពី  បស់ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/592 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ៨៥-៨៦ ERN (ភាសាខខម ) 00002799-

00002800។ ខាុំមិនបានដងឹអាីទាងំអស់ (រដ្ឋយ Stephanie Giry សា ព័ត៌មាន Newsweek International) ឯកសា  

E3/629 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៦។ 

442
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៣៨-៤០។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី 

និងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៥-៣៨៧ ។ 

443
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជា

បនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦១-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00103838-00103839។ (“រៅ

រពេខាុំសួ ពួករគ ពួករគបានក្បាប់ខាុំថ្នមានកា ខណនាឲំ្យជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ ខាុំ  នធត់ច្ិតត

ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៣ (“ខាុំមិនខដេច្ង់ ឬបាន

សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរឡើយ រហើយខាុំក៏មិនខដេរ ៀបច្ំខ្នកា  ឬសរក្មច្រធាើដូរច្នះរឡើយ”) ទំព័  ៥៣-៥៤ (“ខាុំ

សូមបញ្ញជ ក់រឡើងវិញថ្ន ខាុំមិនបានរឃើញរ ឿងោ៉ា វខដេបានរកើតរឡើងរៅនងៃរក្កាយរនាះរទ រហើយខាុំក៏មិនមានអំណាច្អាី

រៅដ្ឋក់កំហិតឲ្យរគខកខក្បរនាះខដ ។ អនកខៃះថ្នខាុំជាជនកំសាក ឯខាុំ ខាុំមិនខមនជាអនកមានអំណាច្អាី រហើយខាុំ ក៏មិនខាេ់

អាីពីរ ឿងអត់អំណាច្រនះខដ ”)។ 
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153> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា បានរេើករឡើងពីេទធភាពននកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា 

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិកមករេើទីក្កុងភនំរពញ រដើមបីរធាើជាយ តតិកមមចំ្រ ះកា ផ្ទៃ ស ់

ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
444
។  

154> ោប់ពីខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៦៩ រដ្ឋយមានកា ក្ពមរក្ពៀងពីសរមតច្ នរោតតម សីហន 445
 កងទ័ព

សហ ដាអារម ិកបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកជាសមាៃ ត់ រៅរេើទីត្តងំមួយចំ្នួនរៅត្តមបណាត រខតតរៅ

ខប៉ាកខ្ងរកើតននក្បរទសកមពជុា រទាះបីជាមានយនតរហាះ រហាះ ៃ្ងកាត់ក្ពំខដនពីក្បរទសរវៀតណាម

រៅម នក្ពឹតតិកា ណ៍រនះក៏រដ្ឋយ
446
។ ដំបូង ពួករគកំណត់រោេរៅរៅរេើ្ៃូវេំហូជីមិញ ខដេជា

្ៃូវមួយរច្ញពីរវៀតណាមខ្ងរជើង ៃ្ងកាត់ក្បរទសកមពជុាចូ្េរៅរវៀតណាមខ្ងតបូង ខដេត្តម

 យៈ្ៃូវរនះ ពួកក មមយុនីសតរវៀតណាមបានជួយដេ់កងទ័ព និង្តេ់សមាភ  ៈប ិកាេ  ោកំ្ទដេ់ជរមាៃ ះ

រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម
447
។ បនាទ ប់ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្តូវបានទមាៃ ក់រច្ញពីអំណាច្ 

                                                 
444

 សា ទូ រេខ ក្កសួងកា ប រទសបាោំង ខដេមានកមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/2688 

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00490993-00490994។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២១ (បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញបាន វាមិនច្ាស់រឡើយថ្នរតើ អារម ិកបនត

ជាប់ ក់ព័នធ ឬោ៉ា ងណា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៩ 

(“ក្បសិនរបើកងទ័ព បស់រយើងមកកាន់កាប់ទីក្កុង រតើអារម ិកនឹងទមាៃ ក់ក្ោប់ […]”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខសីហា 

ឆ្ន ំ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៤២-៤៤។ 

445
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា    

ឯកសា  E3/88 ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៧០, ៩២-៩៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429757, 00429779-82។ រមធាវី

កា   កតី នួន ជា ខ្អករៅរេើរសៀវរៅ ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន Sideshow ខដេនិពនធរដ្ឋយ William Shawcross 

្ងខដ ។ សូមរមើេ សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  

E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ រជើងទំព័  ៥៨១។ 

446
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា    

ឯកសា  E3/88 ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  19-24, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429706-11។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៦-២៨, ៨៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short: ប៉ា េ ពត – ក្បវតតិនន

ស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ១៨២ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396382។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ      

ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៥ (កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកោប់រ្តើមកនុងឆ្ន ំ ១៩៦២ 

រៅរេើឃ ំញា៉ា ង ខដេបច្ចបុបននរនះជាខ្នកននទឹកដីរវៀតណាម រហើយកាន់ខតខ្ៃ ងំកាៃ ខងមរទៀតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩)។ 

447
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២(David CHANDLER) ទំព័ ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៦-១៨, ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២        

( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៥-២៦ (អារម ិកកំណត់រោេរៅកងទ័ពរវៀតក ងរៅកនុងទឹកដីកមពជុា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ 

01006441



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

135 

 

សហ ដាអារម ិកក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពរងមើ រជើងោប់ ន់នាក់្ងខដ  ចូ្េមកក្បរទសកមពជុាោប់ពីខខ

រមសា ដេ់ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧០
448
។ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧០ ជាកា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា ជំទាស់

រៅកនុងក្បរទសចំ្រ ះអនតោគមន៍ បស់កងទ័ពសហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុា សភាសហ-

 ដាអារម ិកបានហាមោត់មិនឲ្យ្តេ់មូេនិធិដេ់ “ប គគេិកសហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុា 

ខដេ្តេ់នូវកា ខណនាខំ្នករោធាដេ់កងកមាៃ ំងកមពជុា ឬចូ្េ ួមកនុងសកមមភាពវាយក្បយ ទធ”
449
។ 

រទាះជាោ៉ា ងណាកតី និងដូច្បានបញ្ញជ ក់ជូនខ្ងរក្កាមរនះ កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់កងទ័ព

សហ ដាអារម ិកបានបនត ហូតដេ់ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣
450
។    

155> រៅនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ សហ ដាអារម ិកបានច្ ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀង 
ឈ្ប់បាញ់ោន ជាមួយនឹងរវៀតណាម

451
។ រដ្ឋយខឡក ខខម ក្កហមបានបដិរសធមិនច្ ះកិច្ចក្ពមរក្ពៀង 

                                                                                                                                            

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៨-៩ (រវៀតណាមទទួេ ងនូវកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់ 

រហើយរវៀតណាមបានទ្នាទ នច្ូេទឹកដីកមពជុា រដើមបីអាច្ឲ្យជនជាតិរវៀតណាមច្ូេមកសាន ក់រៅកនុងភូមិរៅទីរនាះ)។ 

448
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ P. Short: ប៉ា េ ពត – ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9, ទំព័  204, 215, ERN 

(ភាសាអង់រគៃស) 00396404, 00396415។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, 

Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  396 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00430099។ រសៀវរៅ       និពនធរដ្ឋយ W. Deac ខដេមានច្ណំងរជើងថ្ន Road to the Killing Fields: The 

Cambodian War of 1970-1975 ឯកសា  E3/3328 ទំព័  77-78, 250 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00430657-58, 

00430830។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ    រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១០-១១។ នងៃទី ១១ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២២-២៤។ 

449
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Deac ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន Road to the Killing Fields: The Cambodian War 

of 1970-1975 ឯកសា  E3/3328 ទំព័  79, ENR (ភាសអង់រគៃស) 00430659។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ         
W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ទំព័  399, 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00430102។ 

450
 រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា    

ឯកសា  E3/88 ទំព័  213-218, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429900-05។ 

451
 រសៀវរៅ ស រស រដ្ឋយនដ បស់ សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583609។ រសៀវរៅ និពនធ

រដ្ឋយ F. PONCHAUD៖ កមពជុាឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862500 (បនាទ ប់ពី ដ្ឋា ភិបាេ  

សហ ដាអារម ិកច្ ះកិច្ចក្ពមរក្ពៀងជាមួយរវៀតណាមខ្ងរជើង រៅនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មក សហ ដាអា-

រម ិកមានបំណងឲ្យក្បរទសកមពជុាមានសនតិភាពរឡើងវិញ រដ្ឋយខិតខំបំខបកខខម ក្កហមរច្ញពីសរមតច្សីហន  និង្តេ់

គំនិតឲ្យបរងកើត ដ្ឋា ភិបាេច្ក្មុះរដ្ឋយភាគីរ្សងៗ ួមោន )។ ឯកសា របាះព មភ្ ាយននសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ 

រសៀវរៅរមម  ឯកសា   E3/23 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥២-៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 00289695-00289696   

01006442
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ឈ្ប់បាញ់ោន ជាមួយនឹង ដ្ឋា ភិបាេ េន់ នេ់ រទ រហើយរក្កាយមកក៏មានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពី

សំណាក់សហ ដាអារម ិកកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើងៗ រៅរេើទីត្តងំខដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយពួកខខម ក្កហមរៅ

ទូទាងំក្បរទសកមពជុា
452
។ ស  បមក សហ ដាអារម ិកបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកោប់ យ ន់រត្តនមក

រេើក្បរទសកមពជុា
453
។ រទាះបីជាក្ោប់ខបកជារក្ច្ើនបានធាៃ ក់រៅកនុងតំបន់ ខដេមិនមានក្បជាជន

 ស់រៅរក្ច្ើនោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏មានកា បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវបានសមាៃ ប់

រដ្ឋយសា កា ទំលាក់ក្ោប់រនះ
454
។ រលាក Francois PONCHAUD ខដេសាិតរៅកនុងក្បរទស

                                                                                                                                            

(កមពជុាបដិរសធមិនរធាើកា ច្ោ  និងបញ្ឈប់កា បាញ់ក្បយ ទធោន រឡើយ រទាះបីជាមានសមាព ធ កា គំោមកំខហង និងកា 

បងករ ឿងពីសំណាក់រវៀតណាមក៏រដ្ឋយ។  

452
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៦-២៧, ៨៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ទំព័  

260-265, 272 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429947-52, 00429959។ 

453
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៩៤-៩៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. 

Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ទំព័  272, 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429959 (“រពញមួយឆ្ន ំ ១៩៧២ យនតរហាះ B-52 បានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកជិត ៣៧.០០០

រត្តន មករេើ ក្បរទសកមពជុា។ កនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ យនតរហាះទាងំរនាះបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកជាង ២៤.០០០រត្តន 

រៅកនុងខខ រមសា ក្បមាណជា ៣៥.០០០រត្តន និងរៅកនុងខខ ឧសភា ជិត ៣៦.០០០រត្តន ។ ដូរច្នះមានកា រក្បើក្បាស់

យនតរហាះទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ យនតរហាះទាងំរនះបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកច្ំនួន ១៦.៥១៣ រត្តន       

ច្ំរោេរៅ។ រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ខតមួយឆ្ន ំប៉ា រណាណ ះ យនតរហាះទាងំរនះបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកជិត ១៥.០០០

រត្តន រហើយតួរេខបានរកើនរឡើង  ជារ ៀងោេ់ខខ ហូតដេ់ជាង ១៩.០០០រត្តន កនុងខខ កកកដ្ឋ”)។ 

454
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៦-២៨, ៨៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ 

ខខ  រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) (ខដេបា៉ា ន់ក្បមាណថ្នមានសាៃ ប់ច្ំនួន ៤០.០០០ នាក់)។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា    

ឯកសា  E3/88 ទំព័  35 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429722 (“កសិក បានសាៃ ប់ ព ំមានន ណាដឹងថ្នសាៃ ប់ប៉ា នាម ននាក់

រឡើយ […]”)។ រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ 

ឯកសា  E3/18 ខខ  កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (រខៀវ សំ្ន បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន 

កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកបានសមាៃ ប់ក្បជាជនកមពជុាោប់ខសននាក់)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២      

( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៥ (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨ និង ១៩៦៩ សូមបីខតវាេខក្ស ក៏ក្តូវបាន ងនូវកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកោ៉ា ង

ធៃន់ធៃ ្ងខដ  រហើយោប់រ្តើមកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៤ ក្បជាជនបានោករច្ញពីភូមិរៅ ស់រៅកនុងនក្ព រដ្ឋយសា ខតកា ទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបកោ៉ា ងសនធឹកសនាធ ប់)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៩ (រៅក្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៦៩ អនកភូមិសា រំៅនឹងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក និងបានរច្ះអំពី របៀបរគច្រច្ញពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់រដ្ឋយកា រភៀសខៃួន

01006443
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កមពជុារៅរពេរនាះ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ក្បជាជនមានកា ភ័យខ្ៃ ច្ និងតក់សៃតុ រដ្ឋយសា កា 

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់រនះ
455
។ ឥទធិពេដ៏សំខ្ន់ននកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនះគឺបាន

បងេំឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីជនបទ  ត់រៅក្ជករកានរៅទីក្កុងភនំរពញ ខដេរធាើឲ្យចំ្នួនក្បជាជន

មានកា រកើនរឡើងោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅកនុងទីក្កុង
456
។ កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនះក៏មាន្េប៉ាះ េ់្ងខដ 

រៅរេើកងទ័ពខខម ក្កហម និង បានពនា រពេមិនឲ្យខខម ក្កហមមានេទធភាពកាន់កាបទ់ីក្កុង

ភនំរពញអស់ យៈរពេជារក្ច្ើនឆ្ន ំ
457
។ សាកសីជារក្ច្ើនបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់បានទទួេ ង

្េប៉ាះ េ់រដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់សហ ដាអារម ិក និងបានពាោម ក     

                                                                                                                                            

ច្ូេរៅកនុងនក្ព រដ្ឋយព ំមានរក្ោះថ្នន ក់អាីរឡើយ ប៉ា ខនតរោក្កបីបានង្វប់។ សមាជិកច្ំនួន ៣១ នាក់ កនុងច្ំរណាម

សមាជិកក្គួសា  បស់សាកសី បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣)។ 

455
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១១-១២។ សូមរមើេ្ងខដ 

ភាពយនត ឯកសា ៖ Cambodia Year Zero 5 – the Bloodiest Domino ឯកសា  E3/3137R (សាកសីបញ្ញជ ក់ថ្ន 

ក្បជាជនសាមញ្ាមានកា ភ័យ នធត់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ រហើយអនកខៃះរកើតរោគភ័យតក់សៃតុរដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក     

ខួ កាេ បស់ពួកោត់ដូច្ជាខូច្អស់រហើយ។ រដ្ឋយមានកា ភ័យតក់សៃតុ និងហាក់ដូច្ជាវិេវេ់សាម  តី្ងរនាះ    

ពួកោតរ់ជឿនូវអាីខដេរគក្បាប់ពួកោត់ និងរដ្ឋយសា ខតមានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកោ៉ា ងសនធឹកសនាធ ប់រនាះ ពួកោត់បាន

រជឿនូវអាីខដេខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់)។ 

456
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ២០-២១, ២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  

៤០-៤២ (បនាទ ប់ពីខខម ក្កហម ំរដ្ឋះបានរខតតមណឌ េគិ ីកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ ភូមិ បស់សាកសីបានទទួេ ងនូវកា ទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបករសទើ ខតោេ់នងៃ ខដេបងេំឲ្យអនកភូមិរភៀសខៃួនរច្ញ  ួមទាំងក្ពះសងឃ្ងខដ  ខដេវតតអាោ៉ាមក្តូវបានបំផ្ទៃ ញ

រៅ ជីរមៀត)។  

457
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១២៨-១២៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103872 (កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក 

“មិនក្តឹមខត រធាើឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហមខូច្ខ្តជាទមៃន់ប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតខងមទាងំបណាត េឲ្យសងគមខខម រៅជនបទក្តូវ

រខទច្ខទី […]”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៩-៦២ (យ ទធនាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក

 បស់អារម ិករៅ កនុងក្បរទសកមពជុា បានបងេំឲ្យមានច្េនាបដិវតតន៍ ត់ច្ូេនក្ពរៅកនុងរខតត តនគី  ី រហើយតក្មូវឲ្យ

ច្េ័តមនទី  បស់ពួករគ      ជាញឹកញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) 

ទំព័  ២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៤២-៤៣, ៤៨-៥០ (កា វាយក្បហា ត្តម

អាកាស បានរធាើឲ្យកមាម ភិបាេភ័យខ្ៃ ច្មិនហា នច្េ័តរដ្ឋយរស ីរឡើយ)។ 
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ទីកខនៃងក្ជករកាន
458
។ 

156> កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់សហ ដាអារម ិកបានបញ្ចប់រៅនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៣ បនាទ ប់ពីសភាសហ ដាអារម ិកបានអន ម័តច្ាប់មួយ ខដេបញ្ឈប់កា ្តេ់មូេនិធិ

សក្មាប់បនតកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅកនុងក្បរទសកមពជុា រៅនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៣
459
។ 

មានភ័សតតុ្តងមួយចំ្នួនបានបង្វា ញអំពីកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក រក្កាយនងៃទី ១៥ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មករេើតំបនខ់ដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅម នកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ របើរទាះបីជាកា វាយក្បហា មួយចំ្នួនកនុងចំ្រណាមកា វាយក្បហា  

                                                 
458

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៦០-៦២ (សាកសីបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កនុង      

ខណៈរពេខដេោត់រធាើកា រៅ ម-១៣ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧១ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេយនតរហាះទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក   

B-52 រហាះពីរេើកាេ ោត់ក្តូវខតច្ូេពនួកនុងក្តង់រស។ ទមាៃ ក់ក្ោប់មតងៗ ដីរឡើងខទ  ញ្ជួយ រហើយបនសេ់នូវ រៅត

ធំៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤៣-៤៥ (សាកសីបាន្តេ់សកេីកមមថ្នោត់ធាៃ ប់

បានជួបក្បទះកា ទមាៃ ប់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក រៅត្តម្ៃូវរេខ ២៦)។ សាកសី ឯក រហន បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន 

ឪព ក បស់អនកក្សីបានសាៃ ប់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ រៅសាា យរទៀប រដ្ឋយសា ខតកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក។ អនកក្សីោត់ទ កកា 

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនះ រធាើរឡើងរដ្ឋយយនតរហាះ បស់ េន់ នេ់ រទាះបីជាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក បានរកើត

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេខតមួយក៏រដ្ឋយ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័  

១៤-១៥, ១៧-១៨, ៥៧-៥៨។ 

459
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១១ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១៣        

(Al ROCKOFF) ទំព័  ៨-៩ (“ខាុំោកំាេប ិរច្ទិរនាះច្ាស់ណាស់។ ខាុំរៅរេើ្ៃូវជាតិរេខ ៣ រៅរពញមួយក្ពឹក។ 

រហើយខាុំោថំ្នក្បខហេជារមា៉ា ង ១២ នងៃក្តង់ ខដេជានងៃបញ្ចប់ននកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក មានកា ទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបកខៃះរៅរពេរនាះ។ ដូរច្នះរហើយ ខាុំោ ំច្ាស់ណាស់ នងៃទី ១៥ ខខ សីហា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១០-១២។ ឯកសា របាះព មភ្ ាយននសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម  

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/23 ទំព័  ៥២ ERN (ភាសាខខម ) 00289695 (“ោប់ពីខខ ក មភៈ ដេ់នងៃទី ១៥ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ពួកច្ក្កពតតិអារម ិកបានរបើកយ ទធនាកា ស្ង្វគ មអាកាសដ៏ខ្ៃ ងំកាៃ ក្បឆំ្ងនឹងបដិវតតន៍កមពជុា រដ្ឋយ

រធាើកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកោ៉ា ងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់ទាំងនងៃទាំងយប់មករេើកមពជុា”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុា ងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប ់ឯកសា  E3/18 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៥៦-

៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (“ច្ ងបញ្ចប់ ក្ពឹទធសភាអារម ិកបានរបាះរឆ្ន តផ្ទអ កងវិកាស្ង្វគ ម 

រដ្ឋយកំណត់ឲ្យឈ្ប់ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករេើកមពជុា រៅ ក់កណាត េខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣”)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា     

ឯកសា  E3/88 ទំព័  284, 299, 400, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 004299987, 00430002, 04430103។  

01006445
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

139 

 

ទាំងរនះ មានជាប់ ក់ព័នធរៅនឹងទាហានអារម ិកកតី ក៏ប៉ា ខនត កា វាយក្បហា ខៃះក្បខហេជា 

រដ្ឋយសា ខតសកមមភាព បស់ទាហានសាធា ណ ដាខខម ខដេរៅរសសសេ់
460
។  

៣.៦  សាា នភាពជនរភៀសខៃួន នងិកងាះមាបូអាហា រៅកនងុទកី្កងុភនរំពញ 

157> ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានកា ហូ ចូ្េជនរភៀសខៃួនោ៉ា ងរក្ច្ើន461
 ពីជនបទ

មកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ កត្តត រនះរធាើឲ្យចំ្នួនក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងមានកា រកើនរឡើងក្បមាណពី 

៥០០.០០០នាក់ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧១ រៅដេ់ក្បមាណពី ២.០០០.០០០ នាក់ រៅ 

២.៥០០.០០០ នាក់ រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
462
។ រោងត្តមរលាក François 

                                                 
460

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៣១ (ជារក្ច្ើនខខម នរពេកា វាយផ្ទត ច្់ទីក្កុងភនំរពញ    

មានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស កនុងអំឡុងរពេកា វាយ  ក បស់ទាហាន រហើយមានមន សសសាៃ ប់ និង បួសពី 

២០ រៅ ៣០ នាក់ រៅរពេក្បយ ទធោន មតងៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤៣-៤៦ 

(កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកបានរកើតរឡើងរៅម នរពេកា វាយទីក្កុងភនំរពញ រហើយបញ្ឈប់រៅរពេខដេពកួខខម ក្កហមបាន

  េរៅម ខរៅជាយៗទីក្កុងភនំរពញ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  ២៨-៣០ 

(បនាទ ប់ពី  អារម ិកឈ្ប់ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក កងកមាៃ ំងអាកាសខខម មានេកេណៈទន់រខាយ និងមានកា ក្បុងក្បយ័តនខមន

ខទនកនុងកា ដ្ឋក់ពក្ង្វយទ័ព និងរ ៀបច្ំក្បតិបតតិកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំព័  ៥២ (បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក បានបញ្ចប់

ទាងំក្សុង ប៉ា ខនតកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់ទ័ពអាកាសសាធា ណ ដាខខម  បានបនតទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក គឺរៅបនតសកមមភាព

ដូច្ទ័ពរជើងរោក បស់សាធា ណ ដាខខម ខដ )។ 

461
 រៅកនុងខ្នករនះ  កយ “ជនរភៀសខៃួន” សំរៅរៅរេើប គគេខដេក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពី្ទះសខមបង បស់ពួក

រគ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ប គគេទាងំរនះទំនងជាក្តូវបានោត់ទ កជាក្បរភទ “ជនរភៀសសឹកកនុងក្បរទស” 

អន រលាមត្តមច្ាបម់ន សសធម៌ នងិសិទធិមន សសអនត ជាតិ។ សូមរមើេ រោេកា ណ៍ខណនាសំតីអំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុង

ក្បរទស UN Doc. E/CN./4/1998/53/Add.2 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ (ខដេកំណត់និយមន័យជនរភៀស

សឹកថ្នជា “ប គគេ ឬក្កុមមន សសខដេក្តូវបានបងេំ ឬតក្មូវឲ្យរភៀសខៃួន ឬោករច្ញពី្ទះសខមបង ឬទីកខនៃងសាន ក់

អាក្ស័យ បស់ពួករគ         ជាពិរសស រដ្ឋយសា ខត ឬរដើមបីរគច្រច្ញពីឥទធិពេននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ សាា នភាព

ហិងាជាទូរៅ កា  ំរលាភសិទធិ មន សស ឬមហនតោយធមមជាតិ ឬមហនតោយបងករឡើងរដ្ឋយមន សស និងខដេមិនបាន ៃ្ង

កាត់ក្ពំខដន ដាខដេក្តូវបានទទួេ សាគ េ់ជាអនត ជាតិ”)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ អន សញ្ញា សតីពីឋានៈ បស់ជនរភៀស

ខៃួន 189 UNTS 150 មាក្ត្ត ១(ក)(២) (រៅកនុងនិយមន័យននជនរភៀសខៃួន  ួមបញ្ចូេេកេខណឌ តក្មូវខដេថ្នប គគេ

ក្តូវសាិតរៅរក្ៅក្បរទសកំរណើត បស់ខៃួន)។  

462
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២(David CHANDLER)ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៣-១៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 
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PONCHAUD)ទំព័ ១៩-២០,២៦-២៧។ កំណត់រហត ក្បោនំងៃ បស់ S.Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័ ៦,៩, ២២,៥៦-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963850-00963855។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  ៥-៦, ៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៣-៥៤។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនហូ ច្ូេ 

អនករេឿង ឯកសា  E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ (ខដេោយកា ណ៍ អំពីកា ោករច្ញពីេំរៅដ្ឋា ន បស់

ជនរភៀសខៃួន ១៤.៣០០ នាក់ ពីតំបន់ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយពួកបដិវតតន៍រឆ្ព ះរៅកាន់ទីត្តំងនានា បស់ ដ្ឋា ភិបាេរៅ  

អនករេឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥០-៥៣ (ជារ ៀងោេ់នងៃបាន

រឃើញជនរភៀសខៃួនោ៉ា ងរក្ច្ើនខដេបានជរមៃៀសរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគខដេរៅខកប ៗរនាះ សំរៅច្ូេមកទីក្កុងពួករគ 

បានក្បាប់អនកក្សីអំពីអាីខដេកំព ងខតរកើតរឡើងរៅកនុងភូមិ បស់ពួករគ។   ដាធានីគឺជាកខនៃងខតមួយគត់ខដេពួករគ

អាច្ខសាង កស វតាិភាពបានខៃះ)។    ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៥ 

(ជារ ៀងោេ់នងៃ ជនរភៀសខៃួនោ៉ា ងរក្ច្ើន សនធឹកសនាធ ប់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ។ រៅរពេរនាះ ទីក្កុងមានក្បជាជន

ក្បខហេ ២ លាន នាក់។ រដ្ឋយសា មានជនរភៀសខៃួនច្ូេមកទីក្កុង ដូរច្នះទីក្កុងមានក្បជាជនជាង ៣ លាន នាក ់

ម នរពេ ំរដ្ឋះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៤២-៤៥, ៥៦-៥៧ (មានកា 

ហូ ច្ូេច្ំនួនក្បជាជនោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេខដេកងកមាៃ ំងខខម ក្កហមបាន ំកិេច្ូេកាន់ខតជិត  

ទីក្កុង រៅកនុង យៈរពេប៉ា នាម ននងៃម ននងៃ ំរដ្ឋះ។ ត្តមពិត ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញបានរកើនរឡើងមួយជាបី រដ្ឋយសា ខត

មានអនកច្ំណូេងមី។ កា រកើនរឡើងច្ំនួនក្បជាជន បានរធាើឲ្យទីក្កុងមានមន សសក ះក  ដូរច្នះរហើយកា  ស់រៅមិនមាន

េកេណៈក្សួេរឡើយ។ េិខិត បស់អងគកា ទសសនៈពិភពរលាកអនត ជាតិ ឯកសា  E3/4188 ច្ ះនងៃទី០៣ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧១(ោយកា ណ៍រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ ថ្ន ទីក្កុងខដេមានមន សសរក្ច្ើនច្ំនួន ៧៥០.០០០ នាក់ រនាះ រពេរនះ បាន

រកើនរឡើងរក្ច្ើនជាង ១,៥ លាននាក់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  

៤៤-៤៥ (ច្ំនួនមន សសរៅកនុងទីក្កុងបានរកើនរឡើងពី ១ លាននាក់ រៅ ២ លាននាក់ ច្ំនួនមួយលាននាក់ខដេរកើនរឡើង

រនាះ គឺជាក្បជាជនខដេបានរភៀសខៃួនច្ូេរៅទីក្កុងភនំរពញ រហើយមិនមានមាូបអាហា ក្គប់ក្ោន់រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៣៧-៣៨ (ដកក្សង់រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ P. Short: 

ប៉ា េ ពត – ក្បវតតិននស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9, ទំព័  216 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396416 “ក្បជាជនទី

ក្កុងភនំរពញ ខដេមានច្ំនួន ៦៧១.០០០ នាក់ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ បានរកើនរឡើងច្ំនួនរេើសពី ១ លាននាក់ រៅច្ ងឆ្ន ំ 

១៩៧០ និងបានរកើនរឡើងរៅដេ់ ២,៥ លាននាក់ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ១១-១២ (“រយើងអាច្និោយបានថ្ន ព ី២ រៅ ៣លាននាក់ ប៉ា ខនតច្នំួនរនះគឺជាកា 

បា៉ា ន់សាម ន”) (ច្ំនួនរនះគឺជាកា បា៉ា ន់សាម ន “ព ំមានសាិតិរឡើយ”)។ កមពជុាអាច្ ទប់ទេ់បាន ក្បសិនរបើមានជំនួយោបំាច្់ 

(រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00166915 (ខដេកតស់មាគ េ់ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មានជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២លាន នាក ់ រៅកនុងតំបន់     

ទីក្កុងភនំរពញ រហើយពួករគក្តូវខតទទួេបាននូវមាូបអាហា ច្ិញ្ច ឹមជីវិត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ១៣-១៤ ( រៅរពេរនាះ អាច្មានក្បជាជនច្ំនួន ២ រៅ ៣ លាននាក់ រៅកនុង     

ទីក្កុងភនំរពញ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទង់បដិវតតន៍ ឯកសា  E3/166 ខខ ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៤-២៧ ERN 

01006447



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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PONCHAUD ខដេបានរធាើកា ង្វ ជាមួយនឹងអងគកា ជនរភៀសខៃួនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បជាជនបានរភៀសខៃួនរដ្ឋយសា រគច្រច្ញពីពួកខខម ក្កហម និងពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក

 បស់សហ ដាអារម ិក
463
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រលាក Sydney SCHANBERG បាន

អះអាងថ្ន ជនរភៀសខៃួន ខដេោត់បានសមាភ សន៍ បាននិោយអំពីកា ចូ្េមកជិតដេ់ បស់

ទាហានខខម ក្កហម កា កាន់កាប់ទីក្បជ ំជន និងកា ចិ្ញ្ចឹមកូនៗ បស់ពួកោត់ ខដេទាងំអស់រនះគឺ

ជារហត ្េនាឲំ្យពួកោត់រភៀសខៃួនរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ
464
។ ជនរភៀសខៃួនមួយចំ្នួនបានក្បាប់

ដេ់រលាក Denise AFFONÇO ថ្ន ពួករគោករច្ញពីភូមិកំរណើត បស់ពួករគ រដ្ឋយសា ខត

ក្បរទសមានស្ង្វគ មរៅក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់ រហើយ ដាធានី គឺជាកខនៃងខតមួយគត់ខដេមាន 

ស វតាិភាពជាងរគ
465
។ 

158> រៅក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានជំ ំជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនរៅជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ និងមានជំ ំជន- 

រភៀសខៃួនមួយចំ្នួនរៅកនុងទីក្កុងរនះ  ួមទាងំជំ ំជនរភៀសខៃួនមួយរៅសាត តអូឡាពិំក និងជំ ំជន-

រភៀសខៃួនមួយរៅឯកា ដ្ឋា នសណាា ោ កាបំូឌីោណា ខដេរៅរពេរនាះមិនទាន់ក្តូវបានសាងសង់

ជាសាា ព រៅរឡើយរទ។ ជាទរូៅ សាា នភាពមាបូអាហា  និងអនាម័យរៅកនុងជំ ំទាងំរនះ និងរៅកនុង

ទីក្កុងភនំរពញមានេកេណៈោ៉ា ប់យ ឺនោ៉ា ងខ្ៃ ងំ
466
។  

159>  ដ្ឋា ភិបាេសហ ដាអារម ិកបាន្តេ់ជំនួយរៅដេ់តំបន់នានាខដេសាិតរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត
 បស់ ដ្ឋា ភិបាេ េន ់ នេ់ រដ្ឋយបានដឹកជញ្ជូនក្សូវ/អងក ពីរវៀតណាមខ្ងតបូងរៅកាន់ទីក្កុង

                                                                                                                                            

(ភាសាខខម ) 00063202-00063203 (រោងរៅរេើ “ក្បជាជនជាង ២ លាន នាក់ ខដេរទើបក្តូវបានជរមៃៀសមកពី    

ទីក្កុងនានា”)។ 

463
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៨-១៩។ សូមរមើេ្ងខដ    

ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៩-១០។ 

464
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤៤-៤៥។ 

465
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥២-៥៣។ 

466
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧២ (ទំនិញរឡើងនងៃ រហើយអនកក្សីពិបាក កទិញ

អងក )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD)ទំព័  ២១-២២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ       
W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/88 ទំព័  

២២០-២២៤, ២២៥-២២៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00429907-14។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣             

(Al ROCKOFF) ទំព័  ៦០-៦១, ៨១-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  ៥, 

៥-៦, ៨។ 

01006448



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

142 

 

ភនំរពញ ត្តមទរនៃរមគងគ រហើយរក្កាយមកដឹកជញ្ជូនត្តម្ៃូវអាកាសវិញ
467
។ ខខម ក្កហមបាន   

រក្បើក្បាស់ការំភៃើងតាេ់ និង ៉ា កខកតវាយក្បហា រៅរេើកបួនដឹកជញ្ជូនរសបៀងចូ្េរៅទីក្កុងភនំរពញ

រនះ និងបានបិទមិនឲ្យមានច្ោច្ ណ៍ត្តមទរនៃរមគងគត្តម យៈកា ដ្ឋក់មីន
468
។ រៅកនុងអំឡុងរពេ

ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានកា ខាះខ្តមាបូអាហា  ួច្ក្សាប់រៅរហើយ
469
 ប៉ា ខនត សាា នភាព  

កងាះខ្តមាបូអាហា រនះកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ រឡើងៗ បនាទ ប់ពីខខម ក្កហមបានកាត់ផ្ទត ច់្មិនឲ្យមាន

ច្ោច្ ណ៍ត្តមទរនៃរមគងគរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥
470
។ រោងត្តម នួន ជា រទាះបីជាព ំមានរសបៀង-

                                                 
467

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣៦-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al 

ROCKOFF) ទំព័  ៧-៨។ 

468
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ២២-២៣។ កំណត់រហត ក្បោនំងៃ

 បស់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥-១៩៧៧ ទំព័  ១២-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963850-00963855។ ទង់បដិវតតន៍ ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៧៨-៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00063159-00063161។ មានកា ជំ  ញឲ្យក្បជាជនកមពជុា ួប ួម

ោន រធាើកា វាយក្បហា  កនុងរពេច្េូឆ្ន ំងមី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN (ភាសា អង់រគៃស) 00166660 (រខៀវ សំ្ន បញ្ញជ ក់ថ្ន៖ “្ៃូវយ ទធសា្សតរជើងរោកទាងំអស់ បស់

សក្តូវ ក្តូវបានកាត់ផ្ទត ច្់ […]។ រគក្បឈ្មរៅនឹងភាពេំបាកកាន់ខតខ្ៃ ងំ និងឧបសគគកាន់ខតធំខងមរទៀតរៅត្តមដង

ទរនៃរមគងគ […]។ ក្សូវ និងរក្គឿង ឧបរភាគប ិរភាគ រ្សងៗរទៀត កាន់ខតខសត់រខាយ”)។ សា ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ 

 បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនយ ទធជន ននកងទ័ព ំរដ្ឋះ ជាតិក្បជាជនកមពជុា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701478-00701480 

(“ទរនៃរមគងគខដេជា្ៃូវទឹកដ៏ច្មបងសក្មាប់ដឹកជញ្ជូនក្សូវ និងរសបៀងអាហា  រក្បងឥនធនៈ និងក្ោប់ ំរសវ ពីក្បរទស

រវៀតណាម រដើមបី្គត់្គង់ក្កុមពួកកបត់ េន់ នេ់ និងបកេពួក ក្តូវបានកាត់ផ្ទត ច្់ទាងំក្សុង”)។ AKI កត់សមាគ េ់រឃើញ

កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា បានបរងកើនកា  ក្គប់ក្គងរេើទរនៃរមគងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) 

ឯកសា  E3/488 នងៃទី ២០ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២១-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00973757-00973759 (“ោប់

ត្តងំពីនងៃទី ១១ ខខ ក មភៈ […] ោម ននាវាណាមួយបានរបើកមកដេ់ ឬបានោករច្ញពីខ្ភនំរពញរឡើយ”)។ 

469
  បាយកា ណ៍  បស់ USAID,  បាយកា ណ៍បញ្ចប់ជំនួយរៅកមពជុា ភាគទី ១ ឯកសា  E3/4178 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២០-២១។  

470
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២០-២១។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤៤-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២    

(ឡាយ បូនី) ទំព័  ៤០-៤៥ (ម ននងៃ ំរដ្ឋះ ទីក្កុងភនំរពញសាិតរៅកនុងសភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់។ ទីក្កុងមានមន សសរក្ច្ើន

ខណនណាន់ត្តន់ត្តប់ រហើយកា  ្គត់្គង់រសបៀងអាហា គឺជាបញ្ញា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៣៤-៣៨, ៤១-៤៣, ៤៩-៥១ (រៅប៉ា នាម ននងៃម នកា ជរមៃៀសរនាះ ព ំមានកា ខាះខ្តមាូបអាហា 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

143 

 

អាហា រក្ច្ើនរៅត្តមសហក ណ៍ក៏រដ្ឋយ ក៏ោបំាច់្ក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដ  

ពីរក្ ះកងាះខ្តរសបៀងអាហា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញមានេកេណៈធៃន់ធៃ ខមនខទន ដូរច្នះកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខបបរនះ នឹងរធាើឲ្យពួកោត់បានហូបក្គប់ក្ោន់
471
។ ោត់

បានពនយេ់ថ្ន រៅរពេមានកិច្ចក្បជ ំកាេពី ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេបានសរក្មច្ឲ្យមានកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ សហ ដាអារម ិកបានផ្ទអ កកា ្តេ់ជំនួយ បស់ខៃួនមក

ឲ្យក្បរទសកមពជុា រហើយថ្ន រដ្ឋយសា ខតកា បញ្ចប់កា ្តេ់ជំនួយរនះរហើយ រទើបរក្កាយមក    

ទីក្កុងភនំរពញបានក្បឈ្មនឹងកងាះខ្តរសបៀងអាហា 
472
។ ដូរច្នះ ខ្នកា  បស់ោត់គឺក្តូវផ្ទៃ ស់  

ទីេំរៅក្បជាជនរៅកាន់តំបន់នានាននក្បរទសកមពជុាខដេមានរសបៀងអាហា  ដូច្ជា រៅកនុងភូមិភាគ 

 យ័ពយ ជារដើម រដើមបីជួយសក្មាេដេ់បញ្ញា ខាះខ្តរសបៀងអាហា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
473
។ 

160> រសច្កតីក្ ង បាយកា ណ៍ឆ្ន ំ ១៩៧៥  បស់ទីភាន ក់ង្វ សហ ដាអារម ិករដើមបីអភិវឌឍន៍

អនត ជាតិ (USAID) បានោត់ទ កវិបតតិរសបៀងអាហា  ថ្នបណាត េមកពី “បញ្ញា អសនតិស ខ”
474
។  

                                                                                                                                            

រទ  ប៉ា ខនតអីវា៉ា នរ់ឡើងនងៃពិបាក ក  ទិញ។ កនុងអំឡុង យៈរពេពី បីនងៃច្ ងរក្កាយ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ មាូបអាហា រឡើងនងៃ 

ខមនខទន រដ្ឋយសា មន សសកាន់ខតច្ូេមក ទីក្កុងរក្ច្ើនរឡើងៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) 

ទំព័  ៨-១២ (ខដេបានកត់សមាគ េ់អំពតីនមៃទំនិញសក្មាប់ក្ទក្ទង់ជីវភាព មានកា រឡើងនងៃ  ួមមានតនមៃថ្នន ំសងកូវ និង

មាូបអាហា ។ (“មាូបអាហា ខសត់រខាយ រហើយក្បជាជនកាន់ខតពិបាក កទិញអាីខដេពួកោត់ក្តូវកា ”)។   ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៩-៦១ (វាមិនទាន់មានរក្ោះអត់ោៃ នរៅរឡើយរទ រដ្ឋយ 

សា ខតរៅមានរសបៀងអាហា សក្មាប់ហូបច្ ករៅរឡើយ។ រទាះបីជាកា ្គត់្គង់រសបៀងអាហា មានេកេណៈខាះខ្ត 

ក៏រដ្ឋយ ក៏ក្បជាជនរៅខតអាច្ហូបច្ កច្ិញ្ច ឹមខៃួនពួករគបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise 

AFFONÇO) ទំព័  ៥៩-៦១ (រសបៀងអាហា រឡើងនងៃ    សូមបីខតទឹករដ្ឋះរោខ្ប់ខដេ្េិតរៅកនុងអតីតរោងច្ក្ក

 បស់អនកក្សី (Sokilait) រនាះ រឡើងនងៃខមនខទន)។ 

471
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-១៩។ 

472
ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  

១០-១៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣១ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១២-១៣។ សូមរមើេ ្ងខដ  ទូ រេខ ក្កសួងកា 

ប រទសបាោំង ខដេមានកមមវតា៖ុ កិច្ចសនទនាជាមួយឯកអគគ ដាទូតច្ិន ឯកសា  E3/2708 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00820655-00820656 (ឯកអគគ ដាទូតច្ិនយេ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺ

រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា រសបៀង)។ 

473
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៩។ 

474
  បាយកា ណ៍  បស់ USAID ៖  បាយកា ណ៍បញ្ចប់ជំនួយរៅកមពជុា ភាគទី ១ ឯកសា  E3/4178 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00759724-00759725។  
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 បាយកា ណ៍រនះបានបង្វា ញថ្ន សតកុអងក រៅកនុងក្បរទសកមពជុា “ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ខត យៈរពេ

ជាងពី បីសបាត ហ៍ប៉ា រណាណ ះ” ខតរៅកនុងរពេមួយកនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ េទធភាព្គត់្គង់រសបៀង

អាហា មានខត យៈរពេបីនងៃប៉ា រណាណ ះ។  បាយកា ណ៍បានពាក ណ៍ថ្ន “របើោម នជំនួយជាអាហា  

និងឧបក ណ៍ពីប រទសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរនាះរទ កា  ីកោេដ្ឋេននភាពអត់ោៃ ននឹងរកើតមានរឡើង

ោប់ពីបច្ចបុបនន [ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥] ដេ់ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំរក្កាយ [ឆ្ន ំ ១៩៧៦]
475
។  

៣.៧  កា វាយេ កច្ ងរក្កាយមករេើទកី្កងុភនរំពញ 

161> កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញរ់ផ្ទៃ ងក្ោប់ ៉ា កខកត និងក្ោប់ក្បរភទរ្សងៗរទៀត សំរៅមក
រេើទីក្កុងភនំរពញោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៣ រហើយកា បាញ់រផ្ទៃ ងរនះកាន់ខតរកើនខ្ៃ ងំរឡើងៗរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៤-១៩៧៥
476
។ ខខម ក្កហមមិនមានការំភៃើង ៉ា កខកតក្តឹមក្តូវរទ រហើយក្ោប់ ៉ា កខកតជារក្ច្ើន

បានធាៃ ក់មករេើតំបន់ខដេក្បជាជន ស់រៅ
477
។ រសនាន ព័នធរោធាអមសាា នទូតជប៉ា នបានក្បាប់

រលាក Stephen HEDER អំពីក្បភពននក្ោប់ ំរសវទាងំរនះ រដ្ឋយព័ត៌មានរនះទំនងជាមានក្បភព

រច្ញមកពីទីភាន ក់ង្វ សមាៃ ត់រោធា បបសាធា ណ ដាខខម 
478
។ រលាក Stephen HEDER បាន្តេ់ 

សកេីកមមថ្ន រៅរក្កាមកា បញ្ញជ  ួម បសអ់គគរសនាធិកា  ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ស ន រសន ក្ោប់ ១០៥ 

មីេីខម៉ាក្ត ក្តូវបានបាញ់រផ្ទៃ ងរច្ញពីកងទ័ពភូមិភាគពិរសស ខដេដឹកនា ំនិងបញ្ញជ រដ្ឋយ  អ ិន េន 

រៅ ណាត រហើយក្ោប់ ១០៧ មីេីខម៉ាក្ត ខដេរច្ញមកពីទិសខ្ងរកើត ក្តូវបានបាញ់រផ្ទៃ ង

រដ្ឋយកងពេរេខ ១ ឬ កងពេរេខ ២  បស់ភូមិភាគបូ ៌
479
។ 

                                                 
475

  បាយកា ណ៍  បស់ USAID ៖  បាយកា ណ៍បញ្ចប់ជំនួយរៅកមពជុា ភាគទី ១ ឯកសា  E3/4178 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00759726។ 

476
  ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣(Stephen HEDER) ទំព័  ៥៣-៥៤, ៥៥-៥៦, ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៦៩-៧១។ 

477
  ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sidney SCHANBERG) ទំព័  ១៦-១៧ (ខខម ក្កហមមានក្ោប់ ៉ា កខកត 

្េិតរៅក្បរទសច្ិន ប៉ា ខនត មិនមានការំភៃើងយនតរដើមបីបាញ់រច្ញរៅកនុងេំហរទ ដូរច្នះ ពួករគបាននច្នក្បដ្ឋប់បាញ់ខដេ

រធាើពីរឈ្ើ)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧០-៧១ ។  

478
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ ((Stephen HEDER) ទំព័  ៥៦-៥៧។ 

479
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៤-៥៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៥ 

សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០ ។   
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162> រដ្ឋយសា កា វាយក្បយ ទធោន រៅត្តមទីកខនៃង ខដេសាិតរក្កាមកា កាន់កាប់រដ្ឋយ ដ្ឋា ភិបាេ 

េន់ នេ់ រៅខតបនត ក យ ធួន និងថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់ខពសដ់នទរទៀត បានជួបក្បជ ំោន រៅដំណាច់្ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ រៅដំណាក់សាម ច់្ (ជតិឧតតងុគ) រដើមបីរ ៀបចំ្ខ្នកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ
480
។ បនាទ ប់មក រៅ

នងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោប់រ្តើមរបើកកា វាយេ កច្ ងរក្កាយ

 បស់ខៃួនមករេើទីក្កុងភនំរពញ
481
។ កា វាយេ ករនះក្តូវបានក្បកាស្ាយត្តមវិទយុរៅកនុងរសច្កតី

ខងៃងកា ណម៍ួយ បស់ រខៀវ សំ្ន កាេពីនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤
482
។ 

163> ោប់ពីខខ ក មភៈ ដេ់ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា បាញ់រផ្ទៃ ងបានបនតឥតឈ្ប់ បណាត េឲ្យ

ជនស ីវិេសាៃ ប់ និង ង បួសជារក្ច្ើន យនាក់
483
។ រៅកនុងអំឡុងរពេពីនងៃទី១៤ ដេ់នងៃទី ១៥ ខខ 

                                                 
480

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៥២-៥៣។  

481
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥២-៥៣។ ខខម ក្កហមរបើកកា វាយេ ក

កនុងរពេច្ូេឆ្ន ំងមី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166658។ រសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមសតីពីបញ្ញា មួយច្ំនួន ឯកសា  

E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00003138-00003139។ ទង់បដិវតត ឯកសា  

E3/747 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00064646-00064647 (“រៅរវលារមា៉ា ង ១ ភៃឺ 

នានងៃទី ០១ ខខ    មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្គប់អងគភាពទ័ព  ួមទាងំឈ្ៃ ប ក្សុក តំបន ់ភាគ និងទ័ពមជឈិម ក្គប់ម ខក្ពួញ 

ក្តូវសំ  កប កទំលាយ ត្តមខ្នកា បកសកំណត់”)។  

482
 មានកា ជក្មញុឲ្យក្បជាជនកមពជុា ួប ួមោន រធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្ន ំងមី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00783125-00783130។ 

483
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១៦-១៧។ កំណតក់្ត្ត បស់ S. Schanberg៖ កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00963872 (កនុង យៈរពេ ៩ សបាត ហ៍ោប់ត្តំងពរីពេវាយសក្មុកបានោប់រ្តើម ក្ោប់ ៉ា កខកត

ក្បខហេជា ១.០០០ ក្ោប់បានធាៃ ក់មករេើទីក្កុង រដ្ឋយបានសមាៃ ប់ជនស ីវិេជាង ១៥០ នាក់ និង បួសជិត ៦០០ 

នាក់រ្សងរទៀត”)។ កា ក្បយ ទធោន ខ្ៃ ងំបានបនតរកើតរឡើងរៅជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ មានកា វាយក្បហា រដ្ឋយក្ោប់       

 ៉ា កខកតកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើង )រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស (ឯកសា  E3/30 នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 
១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166662 (រោងត្តមទូ រេខ្ៃូវកា មួយ ក្ោប់ ៉ា កខកតច្ំនួន ១៥ ក្ោប់ បានបាញ់ 

ច្ូេកនុងទីក្កុងកាេពីមួយនងៃម ន បានសមាៃ ប់មន សស ៧ នាក់ និងរធាើឲ្យមន សសច្ំនួន ១៣ នាក់  បួស) ។ ក្ោប់ ៉ា ខកត 

 បស់ខខម ក្កហម វាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី 

១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166683 (ក្ោប់ ៉ា ខកតច្ំនួន ៣ ក្ោប់ បានធាៃ ក់ច្ំទីក្កុង បាន

សមាៃ ប់ប  សមាន ក់ និងរធាើឲ្យមន សសច្ំនួន ៣ នាក់  បួស ខដេអនកទាងំរនាះស ទធខតជនស ីវិេកមពជុទាងំអស់) ។ ក្ោប់  

 ៉ា ខកតបានធាៃ ក់ជិតក្ពះប មោជវាងំកនុងទីក្កុងភនំរពញ (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/30 នងៃទី ១៣ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166696 (ោយកា ណ៍ថ្ន មានមន សស ៩ នាក់  បួសរៅរពេ
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រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានហាូងមន សសោប ់ន់នាក់បាន ត់រច្ញពីជំ ំជនរភៀសខៃួនរៅត្តរមម សំរៅមក

កានក់ណាត េទីក្កុងភនំរពញ រដើមបីរគច្រច្ញពីកា បាញ់រផ្ទៃ ងក្ោប់ ៉ា ខកតរដ្ឋយពួកខខម ក្កហម
484
។ 

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី មាស សាោ៉ា ន ់ ខដេជាគិលាន បដ្ឋា យិកាបរក្មើកា រៅមនទី រពទយមួយរៅ    

                                                                                                                                            

ក្ោប់ ៉ា ខកតធាៃ ក់ច្ំវតតមួយ។ កាេពី ៣ នងៃម ន ក្ោប់ ៉ា ខកតច្ំនួន ១៤ ក្ោប់ធាៃ ក់ច្ំទីក្កុងរដ្ឋយបានសមាៃ ប់មន សស ៧ 

នាក់ និងរធាើឲ្យមន សសច្ំនួន ២៤ នាក់  បួស) ។ កា បញ្ញជ ឲ្យមានកា វាយក្បហា ដ៏ធំមួយ រដើមបីបញ្ាប់កា វាយ

ក្បហា រដ្ឋយ ៉ា កខកត  បស់ពួកខខម ក្កហម (កក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានពីប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166711 (ក្ោប់ ៉ា ខកតខដេបានបាញ់ច្ំក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង 

បានរធាើឲ្យមន សសច្ំនួន ២២ នាក់  បួស) ។ ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍អំពីសាា នភាពក្បយ ទធោន  នងៃទីទី 

១៩, ២០ ខខ មកោ ខដេបានបណាត េឲ្យមានមន សសសាៃ ប់ច្ំនួន ៣០ នាក់ រៅកនុងោជធានី (កក្មង្សពា្ាយពត័៌មាន 

ពីប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166712 (មន សសច្ំននួ 

៣០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃ ប់ រហើយមន សស ៧៥ នាក់ រទៀត  ង បួសរដ្ឋយសា ខតកា វាយក្បហា ោន ោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ  ។ 

ក្ោប់ ៉ា ខកតច្ំនួន ៤០ ក្ោប់ បានបាញ់ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ និងក្ពលានយនតរហាះ រដ្ឋយក្ោប់ ៉ា ខកតមួយក្ោប់បានធាៃ ក់ច្ំ 

កណាត េ្ា  និងវា ិអគគិសនី) ។ ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍អំពីក្ោប់ ៉ា ខកតវាយក្បហា ទីក្កុង ក្ពលាន

យនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166715 (មន សសច្ំនួន ៤ នាក់ ក្តូវបានសមាៃ ប់ និងមន សសច្ំនួន ១១ នាក់ រទៀត បាន ង

 បួសរដ្ឋយក្ោប់ ៉ា ខកត ខដេបានធាៃ ក់រៅទីក្កុងភនំរពញ និង ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង កនុងអំឡុងរពេននកា វាយ 

ក្បហា ) ។ កំពង់ខ្កំពតរៅរក្កាមកា រឡាមព័ទធ ក្ពលានយនតរហាះរៅភនំរពញទទួេ ងនូវកា បាញ់រផ្ទៃ ង (កក្មង

្សពា្ាយពត័៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00166764 (មន សសច្ំនួន ៣ នាក់ ក្តូវបានសមាៃ ប់ និងមន សសច្ំនួន ១០ នាក់ រទៀត បាន ង បួសកនុងអំឡុងរពេននកា  

វាយក្បហា រដ្ឋយក្ោប់ ៉ា ខកត រៅរេើក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង) ។  ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP សមាភ សន៍

ឧតតមរសនីយ ៍សូខសតន ខហាណង់រដស (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានពីប រទស) ឯកសា  E3/488 នងៃទី ២៥ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166769 (ក្ោប់ ៉ា កខកតច្ំនួន ៣០ ក្ោប់បានធាៃ ក់ច្ំទីក្កុងភនំរពញ និង

រ ធិ៍ច្ិនត ង ខដេបណាត េឲ្យក្បជាជនក្បខហេ ២៥ នាក់ ង បួស)។  ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍ថ្ន 

មានសាា នទូតរក្ច្ើនរទៀតកំព ងជរមៃៀសប គគេិក (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/120 នងៃទី ៩ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00903197 (មានមន សស ១៥ នាក់ក្តូវបានសមាៃ ប់ និង ២៣ នាក់ រទៀត    

 ង បួសរៅរពេពួកបះរបា ខខម ក្កហមបានរផ្ទៃ ងក្ោប់ ៉ា កខកតច្ូេទីក្កុងភនំរពញ និងអាកាសោនដ្ឋា នរ ធិ៍ច្ិនត ង)។  

កងទ័ព ដ្ឋា ភិបាេដរណត ើមបានទួេលាប មកវិញ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/120 នងៃទី 

១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166828 (ខខម ក្កហមបានបាញ់ក្ោប់ ៉ា កខកតច្ូេរៅរ ធិ៍ច្ិនត ង 

និងខប៉ាកខ្ងតបូងទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយសមាៃ ប់មន សស ២ នាក់ និង ១៥ នាក់រទៀត  ង បួស)។ ក្ោប់ ៉ា កខកតបានធាៃ ក់ច្ំ

្ទះ បស់រលាក ឡុង បូរ ៉ាត ្ តពីសាា នទូតអារម ិកខតបនតិច្ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  

E3/120 នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00903199 (ក្ោប់ ៉ា កខកតពួកបះរបា ទាងំអស់ច្ំនួន ២០

ក្ោប់ ក្តូវបានរផ្ទៃ ងច្ូេទីក្កុងភនំរពញ សមាៃ ប់មន សស ៤ នាក់ និងបណាត េឲ្យ បួស ១៥នាក់)។ ត្តរមម ក្តូវរបាះបង់ 

(រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា  E3/118 នងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00905186 (កា បាញ់រផ្ទៃ ងរច្ញពីក្ោងំទរនៃបាសាក់ បានសមាៃ ប់ នងិបងក បួសដេ់ក្បជាជនមួយច្ំនួនធំ)។ 
484

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខមកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  ៦-៧, ៣២-៣៣។ 

01006453
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ប   ីកីឡា ខដេជាមនទី រពទយមួយខដេក្តូវបានរ ៀបចំ្ឲ្យទទួេជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា កា បាញ់រផ្ទៃ ង

ក្ោប់ ៉ា ខកត បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ក្បជាជនមានកា ភ័យ នធត់រដ្ឋយសា កា បាញ់រផ្ទៃ ងក្ោប់ ៉ា កខកត 

 បស់ខខម ក្កហម និងកា ហូ ចូ្េក្បជាជនមកពីជនបទ
485
។ 

164> រៅនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា បោជ័យខ្ងយ ទធសា្សតរោធា ួច្មក 

ក្បធានាធិបតី េន់ នេ់ ក្តូវបានរគបញ្ចុះបញ្ចូេឲ្យលាខេងពីតំខណង និងបាននិ រទសខៃួន
486
។ 

ពី នងៃរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណម៍ួយ រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ពួកកបត់

ជាតិទាងំក្បាំពី នាក់”បាន ត់រោេក្សុកបាត់រហើយ ប៉ា ខនតោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន“ពួកច្ក្កពតតិអារម ិក” 

មានបំណងអូសបនាៃ យស្ង្វគ មរដ្ឋយបរងកើតឲ្យមានកា ច្ ោ
487
។ 

                                                 
485

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧១-៧២, ៧៣,៧៤-៧៥។ 

486
 េន់ នេ់ គណៈក្បតិភោូករច្ញពីទីក្កងុភនំរពញរឆ្ព ះរៅកាន់ក្បរទសឥណឌូ រណស ី សហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00166888។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៨៤-៨៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00063163-00063164។ រសៀវរៅស រស រដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពតៈ ក្បវតតនិនស បិនអាក្កក់ ឯកសា  E3/9 ច្ ះឆ្ន ំ 

២០០៤ ទំព័  ២៦៣ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396471។ កណំត់ក្ត្ត បស់ S. Schanberg៖ កំណត់រហត សតីពី

ក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00898243, 00898264។ 

487
 រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុាពីជ័យជមនះរៅអនករេឿង (កនុងកក្មង្សពា្ ាយព័តម៌ាន 

រៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00700269-

00700274 (រដ្ឋយនិោយថ្ន សមាជិកទាងំក្បាពំី នាក់នន បប េន់ នេ់ គឺជាជនកបត់៖ េន់ នេ់, សិ ិមតៈ,       

សឺន ង៉ា កថ្នញ់, រច្ង រហង, អ ិន ត្ត,ំ ឡុង បូរ ៉ាត, សូខសតន ខហាណង់ខដស)។ រខៀវ សំ្ន រច្ញ្ាយរសច្កតខីងៃង-

កា ណ៍សតីពសីាា នភាពបច្ចបុបនន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700268 (“រមជនកបតទ់ាងំ ៧ នាក់ បានរ ៀបច្ំ ឬកំព ង

រ ៀបច្ំរវច្បរងាច្ បស់ខៃួន រដើមបីរគច្ខៃួនរៅប រទស កនុងរោេបំណងរគច្ខៃួនពីកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមពីសំណាក់ក្បជាជន

 បស់រយើង។ អាសឺន ង៉ា កថ្នញ់ បានោករច្ញរៅកាន់ទីក្កុងនសហគន អា អ ិន ត្តំ បានបាត់ខៃួន រហើយងមីៗរនះ អា សូខសតន 

ខហាណង់ខដស និង អា រច្ង រហង ក៏បានរគច្ខៃួនរៅកាន់ប រទស្ងខដ  […] អា េន់ នេ់ និង អា ឡុង បូរ ៉ាត ក៏

បានរវច្បងាិច្ជារក្ច្ើន្ងខដ  រដើមបីោករច្ញរៅប រទស កនុងរោេបំណងរគច្ខៃួន […]”)។ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជា-

ជនកមពជុាកំព ងបនតកា វាយេ ក “រដ្ឋយ ោម នកា សក្មបសក្មួេ” (កនុងកក្មង្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស)      

ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905182-00905183 (រដ្ឋយរេើករឡើងពី

រ ម្ ះពួកកបត់ជាតិ េន់ នេ,់ រច្ង រហង,សូខសតន ខហាណង់ខដស, សឺន ង៉ា កថ្នញ់ និង អ ិន ត្តំ បានរភៀសខៃួនរច្ញព ី

01006454
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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165> រៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កងទាហានរជើងទឹកអារម ិកបានជរមៃៀសឯកអគគ ដា-

ទូត និងប គគេិកសាា នទូតខដេរៅរសសសេ់រច្ញពីសាា នទូតអារម ិកក្បោទំីក្កុងភនំរពញ  ួមទាងំ

ក្បធានាធិបតីសតីទី សូ ខ្ខូំយ ្ង
488
។ រៅនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនា ំបស់ បប

សាធា ណ ដាខខម បានរ្ាើសា មួយច្ាប់ថ្នា យជូនសរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាងំ 

រដ្ឋយរសនើស ំរ្ទ អំណាច្ជូនោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុាភាៃ មៗ ប៉ា ខនត បានរសនើស ឲំ្យមាន

កា ធានាថ្ន ក ំឲ្យមានកា សងសឹកណាមួយ ចំ្រ ះសកមមភាពទាំងឡាយខដេបានរកើតមានកនុង

អំឡុងរពេមានអ ិភាពនឹងោន
489
។ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានបដិរសធមិនទទួេយកសំរណើ

រនះរទ រដ្ឋយសរមតច្មានបនទូេថ្ន មានខតកា ស ំច្ ះោញ់រដ្ឋយឥតេកេខណឌ ប៉ា រណាណ ះ រទើបអាច្

ទទួេយកបាន និងបានជំ  ញឲ្យ  “ជនកបត់ជាតិេំដ្ឋប់ទីមួយ” ោករច្ញពីក្បរទស រដ្ឋយសា 

ថ្ន កនុងនាមជាឧក្កិដាជនស្ង្វគ ម ពួករគ “មិនសមនឹងទទួេបានអាីរក្ៅពីរឈ្ើឆ្ក ងពយួ ករនាះរទ”
490
។ 

                                                                                                                                            

ទីក្កុងភនំរពញ)។ ឡុង បូរ ៉ាត រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ជាតិបនាទ ប់ពីកា ោករច្ញ បស់ សូ ខ្ខំូយ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌

មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 118 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905183-

00905184 (រដ្ឋយរេើករឡើងអំពកីា ោករច្ញ បស់ឧតតមរសនីយឯ៍ក សូ ខ្ខំូយ ក្បធានាធិបតីសតីទីនន បប

សាធា ណ ដាខខម )។ ឡុង បូរ ៉ាត រធាើសននិសីទសា ព័ត៌មានជូនអនកកាខសតអំពរីោេនរោបាយ បស់ ដ្ឋា ភិបាេងមី (កនុង

កក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00166942 (រដ្ឋយរេើករឡើងអំពកីា ោករច្ញ បស់រសនាក្បម ខ េន់ នេ់ កាេពីនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

488
 កំណតរ់ហត  បស់ S. Schanberg កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ៦៧-

៧៣ 00963905-00963911។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៨៤-៨៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00063163-00063164។ ឡុង បូរ ៉ាត រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ជាតិ បនាទ ប់ពីកា ោករច្ញ បស់ សូ ខ្ខំូយ (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ERN (ភាសាខខម ) 

00905183-00905184។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា បនតកិច្ចសនាជាមួយ ដ្ឋា ភិបាេ

សាធា ណ ដាខខម  ឯកសា  E3/2938 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00715080-

00715081។ 

489
 រមដកឹនាភំនំរពញរសនើស បំទឈ្បប់ាញ់រដ្ឋយរ្ទ អំណាច្ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ERN (ភាសាខខម ) 00905192។ កំណត់រហត  បស់ S. Schanberg 

កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១០១-១០២ ERN (ភាសាខខម ) 

00963939-00963940។ 

490
 សរមតច្ សីហន  បដរិសធច្ំរ ះសំរណើ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៦ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166971។ កំណត់រហត  បស់ S. Schanberg កំណត់រហត សតីពី

ក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១០២-១០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963940-00963942។ 

01006455
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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166> រៅ រសៀេនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  កងពេធំរោធា បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា 

ដរណត ើមបានទីក្កុងភនំរពញរសទើ ខតទាងំក្សុង
491
។ ជនរភៀសខៃួនោប ់ន់នាក់បានរធាើដំរណើ ចូ្េមក

កានក់ណាត េទីក្កុង។ រលាក Sydney SCHANBERG បានរ ៀបោប់រៅកនុងកំណត់រហត ក្បោនំងៃ

 បស់ោត់ថ្ន នងៃរនះគឺជានងៃខដេមានចំ្នួនអនកសាៃ ប់រក្ច្ើនបំ្ តរៅកនុងស្ង្វគ ម យៈរពេក្បាឆំ្ន ំ

កនៃងមករនះ និងបានរ ៀបោប់អំពីមនទី រពទយក្ពះរកត មាលាថ្នជា “ទីសតតោត” ខដេរ  រពញ

រៅរដ្ឋយអនក បួសពីបនទប់មួយរៅបនទប់មួយ 
492
។  

167> ខខម ក្កហមបានចូ្េមកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

 ៤.  ទិដ្ឋភាពទរូៅ៖ ចាប់ព្ថ្ងៃទ ្១៧ ខខ រមសា ឆ្ន  ំ១៩៧៥ ដ្ល់ថ្ងៃទ ្០៦ ខខ មររា ឆ្ន  ំ

១៩៧៩ 

168> អងគជំន ំជក្មះបានកក្មិតសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក្តឹមខតអងគរហត ដូច្ជា កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ 

ក្បជាជន(ដំណាក់កាេទីមួយ) កា សមាៃ បអ់តីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ និង

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់កាេទីពី ) ដូច្ខដេបានរ ៀបោប់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ និង

                                                 
491

 កំណត់រហត  បស់ S. Schanberg កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ៩៧-

១០២ 00963935-00963940។ សូមរមើេ កក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស ឯកសា  E3/118  ួមមានព័តម៌ាន

ដូច្ខ្ងរក្កាម៖  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាក្បកាសថ្ន ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង “ក្តូវ ំរដ្ឋះបានទាងំក្សងុ” 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905184-00905185។ ខខម ក្កហមោប់រ្តើមវាយក្បហា 

ជាយក្កងុភនំរពញភាគខ្ងតបូង ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905184-00905185។    

ត្តរមម ក្តូវបានរបាះបង់រោេ រៅនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00905186-00905187។ កា វាយក្បយ ទធរៅជ ំវិញទីក្កងុភនំរពញ ERN (ភាសាខខម ) 00905186-00905187។ ខខម 

ក្កហមកាន់កាប់ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905186-

00905188។ សា ព័ត៌មាន KYODO៖ កងទ័ព ំរដ្ឋះច្ូេមកកានភ់ាគខ្ងកបូងទីក្កងុភនំរពញ ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166961។  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាក្បកាសអំពកីា វាយក្បហា រៅ     

ជ ំវិញទីក្កងុភនំរពញ កា ច្ ះច្ត បស់អនករបើកយនតរហាះឲ្យពួកឧទាទ ម ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00905189-00905190។  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាក្បកាសអំពកីា វាយក្បហា  “កនុងទិសរៅរឆ្ព ះមកកាន់

មជឈមណឌ េនន ដាធានី” ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905193។ 

492
 កំណតរ់ហត  បស់ S. Schanberg កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ៩៨-

១០០ ERN (ភាសាខខម ) 00963936-00963938។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

150 

 

ក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាត
493
។  ប៉ា ខនត    រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ 

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន កា សមាៃ ប ់ និងឧក្កិដាកមមខដេជាប ់ក់ព័នធទាងំរនះ បរងកើតបានជាកា 

វាយក្បហា មួយខដេមានេកេណៈ ីកោេដ្ឋេមករេើក្បជាជនស ីវិេ ខដេបានអន វតតរៅក្គប់

រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរៅក្គប់តំបន់ទាងំអស់ននក្បរទសកមពជុា
494
។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន ោបំាច់្ក្តូវខតរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទាងំពី រដ្ឋយសរងេប ទាងំរេើ 

អងគរហត ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេក្តូវយកមកជំន ំជក្មះ 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា រោទក្បកាន់ទាងំឡាយទាក់ទងរៅនឹងប ិបទទូរៅននកា វាយ

ក្បហា  ខដេនាឲំ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។  

169> រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេជាអំឡុងរពេ

សាិតរៅរក្កាមកា ជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-ក្កុង និងទីក្បជ ំជននានារៅទូទាងំក្បរទសកមពជុារៅកាន់ដំបន់ជនបទ និងពី

ជនបទមួយរៅជនបទមួយ កនុងរោេបំណងរដើមបីរធាើឲ្យខ្ម ងំច្ ះរខាយ ទាងំខ្ម ងំន្ទកនុង និងខ្ម ងំ

ខ្ងរក្ៅ និងរដើមបីទប់សាក ត់ក ំឲ្យមានកា រងើបបះរបា  រដើមបេី បបំបាត់ និងេត់ដំពួកវណណ ៈនាយទ ន 

និងសកតិភូមិ និងរដើមបីកសាង និងពក្ងីកសហក ណន៍ានា
495
។ បកសបានកំណត់ “ក្បជាជនងមី” ខដេ

 ួមមានអតីតអនក ដាកា  បញ្ញា ជន មាច ស់ដី នាយទ ន សកតិភូមិ និងវណណ ៈអន ធន ថ្នជាខ្ម ងំដ៏ច្មបង

 បស់បដិវតត និងសមូហភាវបូនីយកមម
496
។ រដើមបីឲ្យខ្ម ងំទាងំរនះច្ ះរខាយ ខខម ក្កហមបានអប់  ំ

                                                 
493

 ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជកីថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះ ដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្

អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ (E138) និងរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រេើសំរណើ បស ់

សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/ ០១ 

(E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

494
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៥០-១៣៧២។ 

495
 សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១   

សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) កថ្នខណឌ  ៦២៧-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧ ។ 

496
 ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/5 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២០-២១, ៥៧-៦០, ៦៨-៧០ ERN (ភាសាខខម ) 

00063322, 00063340-00063342, 00063346-00063347។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៥៧-៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063093-00063094 (កនុងច្ំរណាមកសិក ងមី មានពួកអន ធន នាយទ ន 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ខកខក្ប ជរមៃៀស និងេ បបំបាត់ “ក្បជាជនងមី” និងក្កុមមន សសរ្សងរទៀត ខដេមិនក្តូវោន រៅនឹងកា  

កសាងសងគមនិយម  ួមទាំងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្ពមទាំងព ទធសាសនិកជន 

ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម
497
។ 

170> រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មានចំ្នួនក្បខហេពី លាននាក់ខដ 
498
។ ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសក្តូវបានរគ្តេ់ឲ្យនូវកខនៃងសាន ក់រៅ និងជំនួយខដេមិនក្គប់ក្ោន់  ខដេកា ណ៍រនះបណាត េ 

ឲ្យមានកា  ងទ កេេំបាករវទនា និងកា សាៃ ប់ោ៉ា ងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់ 
499
។ រៅនងៃ ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងបនាទ ប់ពីកាេប ិរច្ទិរនះមក ក្បជាជនក៏ក្តូវបានរគបមាៃ ស់ទរីច្ញពីទី ួមរខតតនានា

រៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា  ួមមានរខតតកំពង់សពឺ
500

 ត្តខកវ
501

 កំពត
502

 ក្កុងក្ពះសីហន    (ពីម ន

                                                                                                                                            

សកតិភូមិ ក្ពមទាងំកមមក  និងពេក រ្សងរទៀត។ ដូរច្នះ វាមានទំនាស់សាៃ ប់ ស់)។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/743 ច្ ះខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៣-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062886-00062887 (“ខ្ម ងំ”  ួមមាន ច្ក្កពតតិ្ ៃ ន ន និង

ប  ិវា វាក្គប់ក្បរភទ វណណ ៖សកតិភូមិ មាច ស់ដី នាយទ ន និងវណណ ៈជិះជាន់ក្គប់ក្បរភទ)។ 

497
 សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៩-១២៧។ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ  ៥០១-៥១១, ៥១៧, ៥៦៧-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១ សតីពី កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី ២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦២៣, ៦៤៩-៦៥៧ ។ ខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨៣-

៦៨៧។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១, ៧៨៣-៧៨៥, ៧៨៧, ៧៨៩-៧៩០, ៧៩៥, ៨០៥, 

៨១១-៨៣៧។  សូមរមើេ ្ងខដ  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៧៤០-៨៤១ ( ក់ព័នធនឹងកា ក្បក្ពឹតតច្ំរ ះ      

ជនជាតិោម ព ទធសាសនិកជន និងជនជាតិរវៀតណាម)។  

498
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ  ៥២០, ៥៤៧។  

499
 សូមរមើេ  ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២១-៥២៤,៥៤៧-៥៥២។  

500
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៣៨-៤២។  

501
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៣៨-៤២។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី       

ប  ន រធឿន ឯកសា  E3/5498 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00368600-

00368602 (ក្បជាជនទាងំអស់រៅទីក្កុងត្តខកវក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេជារៅនងៃទី ១៨ ឬ ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥)។ 

502
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ខ រឈ្ៀន ឯកសា  E3/428 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-

៦ ERN (ភាសាខខម ) 00373483-00373484។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃ ន គីម ឯកសា  E3/360 

ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00186337-00186339។ 

01006458
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

152 

 

រៅថ្ន ក្កុងកំពង់រសាម)
503

 កំពង់ធំ
504

 នប៉ាេិន
505

 កំពង់ោម
506

 កំពង់ឆ្ន ំង
507

 រសៀមោប
508

 

របា៉ា យខប៉ាត
509

 បាត់ដំបង
510

 និងរ ធិ៍សាត់
511
។ កា ផ្ទៃ សទ់ីក្បជាជនកនុងចំ្នួនោ៉ា ងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់ 

                                                 
503

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ដ្ឋញ់ ញ៉ា ឯកសា  E3/5197 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206367-00206368 [ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសរច្ញពកី្កុងក្ពះសីហន  ( កាេពីម នរៅថ្ន កំពង់រសាម) រឆ្ព ះរៅកាន់រខតតកំពត]។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម ខខន E3/5190 ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00203843-00203844 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពកីំពង់រសាមមក

កាន់នក្ពនប)់។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រេឿង ប  ននី ឯកសា  E3/5543 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00375537-00375538 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥     

កងទ័ពខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពកី្កុងក្ពះសីហន រៅត្តមទិសខ្ងេិច្)។ 

504
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ក្កឹម សាមីហស់ ឯកសា  E3/4933 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00546740-00546741 (រ ៀបោប់អំពកីា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតតកំពង់ធំ

រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា  E3/5249 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00229062-00229063។  

505
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្នច្់ ស ខ ឯកសា  E3/5230 នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00267773-00267774 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ សាកសីក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពី

នប៉ាេិនឲ្យរៅកាន់បាត់ដំបង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងគញនា ទំព័  ២៦៨-

២៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836345-00836346 (រៅនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមជិះឡានខក្សកត្តម

មីក្កូ ឲ្យក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីក្កុងនប៉ាេិន រហើយក្បជាជនមាន ក់ៗនាយំកអីវា៉ា នម់ួយច្ំនួនតូច្រៅជាមួយ)។កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ សាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា  E3/5187 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00197916  (អតីតទាហាន េន់ នេ់ និងជាក្បជាពេ ដា ស់រៅភូមិ ក្ករពើរជើង បានកត់សមាគ េ់ថ្ន

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានក្បមូេ្តុំក្បជាជនជាកង និងក្កុមរដើមបីរធាើកា ង្វ  កសាង

ទំនប់ ជីកក្បឡាយ ដូច្ជាទំនប់កាំពីងពួយជារដើម។ មានមន សស ៩០ នាក់ រៅកនុងកង បស់ោត់  ួមទាំងអនកក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសរច្ញពីនប៉ាេនិ ភនំរពញ និងកំពង់ោម្ង)។  
506

 កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តយ គឹមហួន ឯកសា  E3/5257 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243100-00243101 (រក្កាយពីយកបានរខតតកំពង់ោម ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀស

រច្ញទាងំអស់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា E3/5187 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00197916 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ មានមន សស ៩០ នាក់រៅកនុង

កងវ ៈរសនាធំរេខ ៤  ួមទាំងអនកក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពី នប៉ាេនិ ភនំរពញ និងកំពង់ោម្ង)។ 
507

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១៧-១៩ (រខតតកំពង់ឆ្ន ំងក្តូវបាន

ជរមៃៀសរៅនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ រេឿ ឯកសា  E3/5233  
ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00269049-00269051 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពរីខតតកំពង់ឆ្ន ំង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រេឿង គឹម្ ង    

01006459
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រហើយខដេក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវបានរគបរណត ញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជនដនទរទៀត គឺ

រៅខតបនតរធាើ ហូតដេ់កនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
512
។ 

                                                                                                                                            

ឯកសា  E3/5272 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00282946-00282947 (ក្បជាជន 

ទាងំអស់រៅទី ួមរខតតកំពង់ឆ្ន ំង ក្តូវបានរគក្បកាសត្តមមីក្កូឲ្យោករច្ញ)។ 
508

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រប៉ាជ យ ជីបខស) ទំព័  ៨៦-៨៨ (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពរីខតតរសៀមោប រដ្ឋយភជង់នឹងការំភៃើង)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ជា ធី ឯកសា  E3/5184 ច្ ះនងៃទី១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម )00197874 (ក្បជាជន

ទាងំអស់រៅរខតតរសៀមោបក្តូវរគជរមៃៀស)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ម យ រមឿន ឯកសា  E3/5175 

ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00195442-00195443 (រៅនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជា-ជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពកី្កុងរសៀមោបរៅរឡើយ ឯអនកដនទរទៀតក្តូវបានជរមៃៀសរៅម នអស់

រហើយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខតម គឹមរសង ឯកសា  E3/5248 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00231711-00231714 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវ

បាន ជរមៃៀសរច្ញពរីខតតរសៀមោប)។ 
509

 សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងោន  ទំព័  ១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836096 

(រៅនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ខខម ក្កហមជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរបា៉ា យខប៉ាត រដ្ឋយបញ្ញជ ត្តមមីក្កូ)។ 

510
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេ)ី ទំព័  ៥៨-៥៩ (រខតតបាត់ដំបងក្តូវបានជរមៃៀសមួយសបាត ហ៍

បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា  សាខអម ឯកសា  E3/5282 

ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00295951-00295954 (រៅដំណាច្់ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពកី្កុងបាត់ដំបង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខប៉ាន រេឿត 

ឯកសា  E3/5226 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00242229-00242230 (រៅ

 វាងនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ពួកទាហានខខម ក្កហមខដេមានកាន់អាវ ធក្គប់នដ   បានជរមៃៀសក្បជាជន 

រៅភនំសំរៅឲ្យរៅ ស់រៅត្តមវាេខក្សរក្ៅភូមិ រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  

រទស ហា ញ ឯកសា  E3/505 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00221596-

00221598 (ពួកទាហានខខម ក្កហមខដេមានកាន់អាវ ធក្គប់នដ បានជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពកី្កុងបាត់ដំបង)។ 

511
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៥៦-៦៣ (រខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅនងៃទី 

២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១២-១៤ (រក្កាយ

រពេ ំរដ្ឋះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីទី ួមរខតតរ ធិ៍សាត់ រៅកនុង យៈរពេបសីបាត ហ៍ ឬរៅកនុង 

 យៈរពេក្បខហេរនះ)។  

512
 សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១)។ ខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២)។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/166 ច្ ះខខ ក មភៈ ដេ់ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥៥-៥៧ 

00063219-00063220។ 

01006460
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171> ោប់រ្តើមពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនត ហូតដេ់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មាន 

ក្បជាជនស ីវិេចំ្នួនពី ៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ខដ  ខដេក្តូវបានរគផ្ទៃ សទ់ីរដ្ឋយបងេំរៅ

កាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ ចំ្ខណកឯក្បជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់ រទៀត ក្តូវបាន

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំរៅកនុងតំបន់រ្សងៗ អាក្ស័យរេើតក្មូវកា កមាៃ ំងពេកមមត្តម ដូវ និង

រដើមបីរ្ងរៅសរក្មច្កា តស ូវណណ ៈ
513
។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាំងរនះក្តូវបានអន វតតរៅរក្កាម

េកេខណឌ អមន សសធម៌ជារក្ច្ើន ខដេបណាត ឲ្យមានកា សាៃ ប់។ ក្បជាជនមួយចំ្នួនបានសាៃ ប់

រដ្ឋយសា ខតកា អត់ោៃ ន អស់កមាៃ ំង ឬមានជំងឺ  និងមានក្បជាជនមួយចំ្នួនបានបាត់ខៃួន្ង

ខដ 
514
។ ស  បមក រៅកនុងយ ត្តត ធិកា រពេរវលាននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេក្តូវរេើកយកមក

ជំន ំជក្មះរនះ មានក្បជាជនោប់លាននាក់ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ។ អងគជំន ំជក្មះកត់

សមាគ េ់រឃើញថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

បានបនតរៅក្គប់រពេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
515
។ 

172> រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ដេ់នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម 

ក្តូវបានរគកំណត់ជារោេរៅននកា ក្បហា ជីវិត កា ោប់ខៃួន និងកា ឃ ខំៃួន ចំ្ខណកក្បជាជនរៅ

កនុងទីក្កុង និងទីក្បជ ំជននានារៅក្គប់តំបន់ខដេរទើប “ ំរដ្ឋះបាន” ងមីៗរៅកនុងក្បរទសកមពជុា  ួម

ទាងំទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ គឺក្តូវបានរគបងេំឲ្យរច្ញពីទីរនាះ
516
។ រៅអំឡុងនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ   

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោ៉ា ងរហាច្ណាសក៏់មានអតីតម្នតី បបសាធា ណ ដាខខម ចំ្នួន ២៥០ នាក់ខដ  

ខដេក្តូវបានរគសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
517
។ រោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះ

អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម រនះ បានបនតអន វតតរដ្ឋយមានកា សមាៃ ប់ កា ោប់ខៃួន និងកា 

បាត់ខៃួនរៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា
518
។ 

                                                 
513

 សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។  

514
 សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ 

515
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៨៣-៣០០ [ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ខដេបានកំណត់រៅកនុងដីកាដំរណាះ-

ក្សាយថ្នជាកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ (ដំណាក់កាេទី ៣)]។ 

516
 សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ 

517
 សូមរមើេខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨១ ។  

518
 សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២)។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម។ 
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173> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយបានបង្វា ញថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេខ្ងរេើ និងរៅកនុងអំឡុង

រពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ (ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទ ី

០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩) មានកា កាបស់មាៃ បជ់ាទូរៅ កា រធាើទា  ណកមម កា  ំរលាភ្ៃូវរភទ កា 

រក្បើអំរពើហិងារេើ ូបកាយ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំ កា រធាើកា ង្វ រដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួន 

និង/ឬ ក ណីរ្សងៗរទៀតននកា រធាើបាបរដ្ឋយអមន សសធម៌ រហើយកា រធាើបាបខៃះក្តូវបានអន វតត

រដ្ឋយមានកា រ ីសរអើង
519
។ រៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្បជាជនកមពជុា

ោប់ យ ន់នាក់បានកាៃ យជាជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា  បបខខម ក្កហម និង បានខសាង កកា     

ក្ជករកានរៅកនុងក្បរទសនង ក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសឡាវ
520
។ 

174> រៅឆ្ន ំ ២០០៨ មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាបាន ករឃើញសាកសពមន សសក្បមាណ 

១.៣០០.០០០ នាក់ រៅកនុងទីត្តងំ រៅត សាកសព ួមចំ្នួន ៣៩០ កខនៃង រៅទទូាងំក្បរទស     

កមពជុា
521
។ អនកជំនាញជារក្ច្ើនបានសននិដ្ឋា នថ្ន មានេទធភាពខពស់ជាងរនះខដេថ្ន ទីត្តងំ រៅត

                                                 
519

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៣០២-៨៦០ (ខដេ ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់ថ្ន មានកា រធាើបាប នងិអំរពើហិងា

រៅត្តមមនទី សនតិស ខ ទីត្តំងសមាៃ ប់មន សស សហក ណ៍ កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  និងកា ក្បក្ពឹតតមករេើក្កុមមន សសជាក់

លាកម់ួយច្ំនួនរៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា)។ 

520
  បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សតៈ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជុា ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩៖ កា វាយតនមៃស ីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា  E3/2413 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៤១-៤៣ ERN(ភាសាខខម )00499415-00499417។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៤២-៤៣។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ P. Heuveline: “ច្រនាៃ ះពីមួយរៅបីលាន

នាក់”៖ រឆ្ព ះរៅកាន់កា សាា បនាតួរេខក្បជាសា្សតរឡើង កនុងមួយទសវតសន៍ននក្បវតតិសា្សតកមពជុា (១៩៧០-៧៩)  

ឯកសា  E3/1799 ឆ្ន ំ ១៩៩៨ ទំព័  ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338256-00338258។ សោច្ ក្កសួងកា 

ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេបបវតតិកមពជុា ឯកសា  E3/2675 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00810710-00810711។  

521
 ឯកសា  បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ ទីត្តំង រៅត សាកសព ឯកសា  E3/2763 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០០៨ (រៅរខតតបនាទ យមានជ័យមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ១៦ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៥០ នាក់

រៅ ២៥.០០០ នាក់។ រៅរខតតបាត់ដំបងមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ១៩ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពព ី

៣០ នាក់រៅ ២០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ោមមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ៧៥ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួន

សាកសពពី ១០ នាក់រៅ ៣២.៦៩០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ឆ្ន ំងមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ៤០ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗ

មានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ១៥០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកពំង់សពឺ មានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ២៤ កខនៃង ខដេទីត្តំង

នីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅជាង ៣០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ធំមានទីត្តងំឧក្កិដាកមម ១៧ កខនៃង 
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សាកសព ួមទាងំរនាះមាន្ទកុរៅខតសំណេ់សាកសព ខដេក្ោន់ខតជាឧទាហ ណ៍ននអនកខដេ 

បានសាៃ ប់  រដ្ឋយសា ខតេទធ្េននរោេនរោបាយ និងកា ក្បក្ពឹតតិទាងំឡាយ បសខ់ខម ក្កហម 

រៅកនុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយប៉ា រណាណ ះ។ ទីត្តំង រៅត សាកសព ួមជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត 

ទំនងជាមិនក្តូវបាន ករឃើញរទ រហើយអនកខដេបានសាៃ ប់ជារក្ច្ើននាក់រ្សងរទៀត ក៏មិនក្តូវបាន

រគយករៅកបខ់ដ 
522
។ ស  បមក កា បា៉ា ន់ក្បមាណបង្វា ញថ្ន មានក្បជាជនកមពជុាចំ្នួនពី 

៦០០.០០០ នាក់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ បានសាៃ ប់ រដ្ឋយសា ខតេទធ្េននរោេនរោបាយ 

និងកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ពួកខខម ក្កហម។ រៅកនុង ងាង់តួរេខរនះ អនកជំនាញជារក្ច្ើនទទួេយកកា 

                                                                                                                                            

ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១ នាក់រៅ ១៥០.០០០ នាក់។ រៅរខតតបាត់ដំបងមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ១៤ 

កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំននួសាកសពពី ៤០ នាក់រៅ ៣២.០៤៧ នាក់ ។  រៅរខតតកណាត េមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម 

២៩ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ៣៥.០២៧ នាក់។ រៅរខតតក្ករច្ះមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម 

១០ កខនៃង ខដេទីត្តងំនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៥០ នាក់រៅ ៧០.០០០ នាក់។ រៅរខតតមណឌ េគី  ីមានទីត្តំង

ឧក្កិដាកមម ០១ កខនៃង  ខដេមានសាកសពច្ំនួន ២០០ នាក់។ រៅភនំរពញមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ៤ កខនៃង ខដេទីត្តំង

នីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ១៥.០០០ នាក់។ រៅរខតតនក្ពខវងមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ៣៦ កខនៃង ខដេ  

ទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៣០ នាករ់ៅជាង ១៧.២០០ នាក់។ រៅរខតត តនគី  ីមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ០៣ 

កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំននួសាកសពពី ៤០ នាក់រៅជាង ១.០០០ នាក់។ រៅរខតតរសៀមោបមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម 

២៤ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១២ នាក់រៅ ៣៦.០០០  នាក់។  រៅកំពង់រសាម (ក្កុងក្ពះសីហន ) 

មានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ០៨ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០០ នាក់រៅជាង ១.៥០០ នាក់។  រៅ

រខតតសាា យរ ៀងមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ១៨ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៤០ នាក់រៅ ៣០.០០០ នាក់។ 

រៅរខតតត្តខកវមានទីត្តំងឧក្កិដាកមម ៣១ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមយួៗមានច្ំនួនសាកសពពី ០១ នាក់រៅ ៤០.០០០ 

នាក់)។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជុា ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩: កា វាយតនមៃស ីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា  E3/2413  ច្ ះនងៃទី 
៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១៤-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00499388-004991។ សូមរមើេ្ងខដ  ឯកសា   បស់

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា កំណត់ខ្នទីវាេពិោត បស់កមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៩៧៖ រខតតកំពង់ធំ ឯកសា  E3/2648 

ឆ្ន ំ ១៩៩៧។ 

522
  បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជុា ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩: កា វាយតនមៃស ីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា  E3/2413 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២៦-២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00499400-00499402។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

157 

 

បា៉ា ន់ក្បមាណអំពីចំ្នួនអនកសាៃ ប់ពី ១.៥០០.០០០ រៅ ២.០០០.០០០ នាក់ ថ្នជាចំ្នួនខដេក្តឹមក្តូវ

បំ្ ត
523
។  

                                                 
523

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៦-៨ (មតិក្សបោន រនាះគឺក្បជាជន

ច្ំនួនច្រនាៃ ះពី ១,៥ លាននាក់ រៅ ៣ លាននាក់ បានសាៃ ប់រៅកនុង បបខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ៥២-៥៣ (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៨៦ រលាក PONCHAUD បានបា៉ា ន់

ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនច្ំនួន ៨០០.០០០ នាក់ក្តូវបានសមាៃ ប់រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រស.អ ី.អា រធាើកា 

បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនច្ំនួន ១,៤ លាននាក់ក្តូវបានរគសមាៃ ប់ រហើយសាា នទូតដនទរទៀតរធាើកា បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន 

ក្បជាជនច្ំនួន ១ លាននាក់ក្តូវបានរគសមាៃ ប)់។ អតាបទស រស រដ្ឋយរលាក P. Heuveline៖ ភាពមិនច្ាសន់នកា 

បា៉ា ន់សាម នច្ំនួនមន សសសាៃ ប់រៅសម័យខខម ក្កហម ឯកសា  E3/1798 ច្ ះខខ វិច្ិិកា-ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៨ ទំព័  ១៩-២០ ERN 

(ភាសាខខម ) 00499388-004991 (រក្កាយពកីា ពិនិតយរឡើងវិញរៅរេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណនានា មានកា សរក្មច្ថ្ន

ច្ំនួនគមាៃ តពី ១.៥ លាន រៅ ២.៥ លាន អាច្ជាច្ំនួនមួយពិតរក្ច្ើនជាងរគ)។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ P. Heuveline: 

“ច្រនាៃ ះពីមួយរៅបីលាននាក់”៖ រឆ្ព ះរៅកាន់កា សាា បនាតួរេខក្បជាសា្សតរឡើងកនុងមួយទសវតសន៍ននក្បវតតិសា្សត

កមពជុា (១៩៧០-៧៩) ឯកសា  E3/1799 ឆ្ន ំ ១៩៩៨ ទំព័  ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338256-00338258 

(រលាក Heuveline បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានកា សាៃ ប់រេើសេ បពី ១.៥ លាន រៅ ២ លាននាក់កនុងច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ 

១៩៧៥-១៩៧៨ និងរេើករឡើងថ្ន រៅកនុងកា សាា បនា      តួរេខ បស់ោត់ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជនច្ំននួ 

៦០០.០០០ នាក់សាៃ ប់ និងអាច្មាន ហូតដេ់ ២ លាន នាក់បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា មូេរហត ពបិាកពនយេ់ អាច្

រដ្ឋយសា កា ងយច្ ះជាទូរៅរេើអក្ត្តអាយ សងឃឹម ស់ ឬក៏រដ្ឋយអក្ត្ត   ម ណៈ ខដេបណាត េមកពសី្ង្វគ មម នឆ្ន ំ 

១៩៧៥)។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ B. SHARP៖ គណនាន ក ឯកសា  E3/1801ទំព័  ៥០ ERN (ភាសាខខម ) 

00282800 (បនាទ ប់ពីកា ពិនិតយរឡើងវិញរៅរេើតួរេខ បស់អនកជនំាញដនទរទៀត ួច្មក SHARP កំណត់ថ្ន មាន    

តួរេខអនកសាៃ ប់កនុង ងាង់ព ី១.៧៤៧ លាន រៅ ២.៤៥៩ លាននាក់ ខដេបណាត េមកពខីតរោេនរោបាយ និងអំរពើ

ទាងំឡាយ បស់ខខម ក្កហម)។ SHARP យេ់រឃើញថ្ន ច្ំណ ច្កណាត េកនុងង ងាង់ក្បមាណ ២.១២ លាននាក់ “គឺ

សាិតរៅខកប ៗនឹងតួរេខខដេទំនងជាងរគបងអស់”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ M. VICKERY ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន៖ 

កមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៨២ ឯកសា  E3/1757 ឆ្ន ំ ១៨៨៤ ទំព័  ៦៨-៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00789236-00789238 

(រលាក M. VICKERY បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ច្ំនួនអនកសាៃ ប់ ៧៤០.៨០០ នាក់ គបឺណាត េមកពសីាា នភាពពិរសសកនុង

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ោត់បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ជាង ក់កណាត េននច្ំនួនរនះ គឺបណាត េមកពីភាពអត់ោៃ ន 

កា បាក់កមាៃ ំង និងជំងឺ រហើយច្ំនួនក្បខហេ ៣០០.០០០ នាក់ក្តូវបានរគសមាៃ ប់ ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន តួរេខ

ខដេកាន់ខតក្តឹមក្តូវខមនខទនរនាះ គឺមិនអាច្្តេ់បានរទ រហើយរគមិនអាច្ពាក ណត៍ួរេខននកា សមាៃ ប់ពី ១ រៅ ២ 

លាននាក់ រដ្ឋយរោងរៅរេើទិននន័យខដេមានរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៨៤ បានរទ)។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជា-

សា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជុា ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩៖ កា វាយតនមៃ

ស ីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា  E3/2413 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣៣-៤៣, 

១៣១-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499407-00499417, 00499407-00499417 (កា បា៉ា ន់ក្បមាណកា សាៃ ប់កនុង

ច្ំនួនដ៏រក្ច្ើនរេើសេប់ ខដេបានច្ ះ្ាយរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៨០ និងឆ្ន ំ ១៩៩៣ ខិតជិតតួរេខច្ំនួន ១ លាននាក់ រេើក
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៤.១  េកេខណឌ ទរូៅច្រំ ះឧក្កដិាកមមក្បឆំ្ងនងឹមន សសជាត ិ ខដេមានខច្ងកនងុមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប ់ 

អ.វ.ត.ក 

175> រៅខ្នកខដេ ក់ព័នធនឹងសណំ ំរ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកានជ់នជាប់រោទ 

អន រលាមត្តមមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ពីបទរេមើសនានាននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

“ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ខដេមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ សំរៅ

ក្បឆំ្ងរៅរេើក្បជាជនស ីវេិ រដ្ឋយមូេរហត ជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធ ុ ពូជសាសន៍ ឬ

សាសនា”។ បទរេមើសនានាននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ទាងំរនាះ 

 ួមមាន (១) កា រធាើមន សសោត (២) កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ (៣) កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និង (៤) អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជា (ក) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី

នងៃងន ូ បស់មន សស (ខ) កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរដ្ឋយបងេំ និង (គ) កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ
524
។  

  ៤.១.១  ច្ាប ់

176> អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីរេើកម ន រហើយអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេក៏បានោកំ្ទ  

រសច្កតីសរក្មច្រនាះថ្ន ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ក្តូវបានកំណត់ថ្ន ជាបទឧក្កិដាអនត ជាតិ 

                                                                                                                                            

ខេងខតរលាក VICKERY ខដេបានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្នមានច្ំនួន ៧៤០.០០០ នាក់។ កា បា៉ា ន់ក្បមាណរក្កាយៗ ខដេ

បានរធាើរឡើងច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៩៥ ដេ់ឆ្ន ំ ២០០៩ មានច្ំនួន ១,៤ លាននាក់ រៅ ២,២ លាននាក់។ បនាទ ប់ពបីានពិនិតយ

រឡើងវិញរៅរេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណទាងំរនះ ួច្មក អនកនពិនធបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ច្ំនួនអនកសាៃ ប់កនុង ងាង់ពី ១,៧៤៧ 

លាន រៅ ២,២ លាននាក់ រៅកនុង បបខខម ក្កហមគឺជាច្ំនួនខដេអាច្ពិតរក្ច្ើនជាងរគ និងបានពិោ ណារឃើញថ្ន 

កា បា៉ា ន់ក្បមាណម នៗគឺជាកា បា៉ា ន់ក្បមាណរសើ ៗបំ្ តនូវច្ំនួនអនកសមាៃ ប់រដ្ឋយខខម ក្កហម)។ 

524
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣, ១៣៧៥, ១៣៧៧, ១៣៧៩-១៣៨០ (អំរពើមន សសោត) កថ្នខណឌ  

១៣៨១, ១៣៨៧-១៣៨៩ (កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ) កថ្នខណឌ  ១៤១៥-១៤១៨, ១៤២៣-១៤២៥ (កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ) កថ្នខណឌ  ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត,កា ប៉ាះ-

 េ់ដេ់រសច្កតនីងៃងនូ  បស់មន សស) កថ្នខណឌ  ១៤៤៨-១៤៦៩ (អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត, កា ផ្ទៃ ស់ទីរដ្ឋយបងេំ) 

កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ)។  ក់ព័នធនឹងអំរពើមន សសោត 

សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីោយនាមកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ខដេក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបខនាម រៅរេើរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសមបទា បស់ 

រអៀង ធី  ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់    

សហក្ពះោជអាជាា រសនើស ំបញ្ចូេទីត្តងំឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកតីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

(E163) ឯកសា  E124/7.3 ទំព័  ៣-៦។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

159 

 

ោប់ត្តងំពីមានធមមន ញ្ា បសត់ លាកា  Nuremberg រហើយបរងកើតបានជាខ្នកមួយននច្ាប់ទំរនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិ រៅកនុង យៈកាេននយ ត្តត ធិកា ត្តមរពេរវលា បស ់ អ.វ.ត.ក
525
។ ដូរច្នះ 

អន រលាមត្តមមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក បទរោទសតីពីឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ មាន

េកេណៈក្សបរៅនឹងរោេកា ណន៍ីតាន កូេភាព
526
 េ ះណាខតមានរសច្កតីសននិដ្ឋា នបខនាមថ្ន 

ោេ់បទរេមើសខដេបានរោទក្បកាន់ ឬោេ់ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ “ក្តូវមានេកេណៈអាច្

យេ់ដឹងជាម នបានក្គប់ក្ោន់ថ្នជាបទរេមើស រហើយថ្នជនជាប់រោទអាច្ដឹងពីច្ាប់ខដេខច្ងអំពី

កា ទទួេខ សក្តូវ្ងខដ  នារពេរនាះ”
527
។ កា វិភាគខបបរនះក្តូវរធាើរឡើងរៅកក្មិតបទឧក្កិដា

ជាក់លាក់រ្សងៗខដេបរងកើតជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឬទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមិន

ខមនរធាើរឡើងចំ្រ ះក្បរភទននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិទាងំមូេរនាះរទ។ 

177> បទរេមើសមួយចំ្នួនខដេមានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក អាច្ោត់ទ កថ្នជា

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិបាន ក្បសិនរបើធាត ្សទំូរៅខដេតក្មូវឲ្យមានជាម ន ក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងរដើមបីបំរពញត្តមនិោមខដេតក្មូវឲ្យមាន (១) ក្តូវខតមានកា វាយក្បហា  (២) កា 

វាយក្បហា ក្តូវខតមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ (៣) កា វាយក្បហា សំរៅក្បឆំ្ងរៅរេើ

ក្បជាជនស ីវិេ (៤) កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហត ជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធ ុ

ពូជសាសន៍ ឬសាសនា (៥) ក្តូវខតមានទំនាក់ទំនង វាងអំរពើ បស់ោ ីនឹងកា វាយក្បហា  និង 

(៦) ជនជាប់រោទ ឬោ ី ក្តូវមានកា ដឹងជាោបំាច់្អំពីកា វាយក្បហា 
528
។ អងគជំន ំជក្មះធាៃ ប់

បានសរក្មច្រេើកម នថ្ន និយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់

                                                 
525

 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៨៣-២៨៩។ សាេដីកា

រេើបណត ឹងសាទ កេកនុងក ណ ីកាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ១០០-១០៤។ 

526
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ២៨៣-២៩៦។ សាេដីកា

រេើបណត ឹងសាទ កេកនុងក ណ ីកាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ១០០-១០៤។ 

527
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៩៦ ដកក្សង់យ តតិសា្សតនន  

រសច្កតសីរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេ បស់ Ojdanić (សហឧក្កិដាកមម ួម) កថ្នខណឌ  ២១ និង ៣៧។ 

528
 សាេដីការេើបណត ឹងសាទ កេកនុងក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ១០៦។ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូងរេើក ណ ីកាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ២៩៧។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

160 

 

អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខេងតក្មូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងរៅនឹងជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរទៀតរហើយ
529
។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្បដិរសធទឡហីក ណ ៍បស់ជនជាប់រោទខដេរេើករឡើងខ សពី

រនះ
530
។ 

178> កា វាយក្បហា  គឺជាកា ក្បក្ពឹតតិនូវអំរពើហិងារក្ច្ើន
531
។ កា វាយក្បហា រនះមិនខមនគិត

ក្តឹមខតកា រក្បើកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធប៉ា រណាណ ះរនាះរទ គឺក្តូវគិតទាងំកា រធាើបាបក្បជាជនស ីវិេ 

 ួមទាងំអំរពើទាងំឡាយខដេមានរៅកនុងបទរេមើសជាក់លាក់កនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ្ង

ខដ 
532
។ កា វាយក្បហា រៅរេើក្បជាជនស ីវិេមានេកេណៈខ សោន ពីសញ្ញា ណននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់

អាវ ធ
533
។ កា វាយក្បហា អាច្រកើតមានរឡើងម ន អាច្អូសបនាៃ យរពេយូ  ឬបនតមាន ហូតរៅ

កនុងអំឡុងរពេននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ រដ្ឋយមិនោបំាច់្ថ្ន កា វាយក្បហា រនះជាខ្នកមួយនន

ជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរនាះរទ
534
។  

179> េកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ  កយថ្ន “េកេណៈជាទូរៅ” គឺសំរៅរៅរេើកា វាយ

ក្បហា ខដេមានេកេណៈទូេំទូលាយ និងមានចំ្នួនជន ងរក្ោះរក្ច្ើន រហើយ កយថ្ន “ជាក្បព័នធ” 

គឺសំរៅរៅរេើអំរពើហិងាខដេមានកា រ ៀបចំ្ រហើយខដេអំរពើរនាះមិនអាច្រកើតមានរឡើងរដ្ឋយ

                                                 
529

 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៩១-២៩២។ រសច្កតី

សរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំដកេកេខណឌ តក្មូវសតពីទំីនាក់ទំនងននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធរច្ញពីនិយមនយ័

ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឯកសា  E95/8 នងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៣។ 

530
 សា ណា បស់ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន ឯកសា  E163/5/9 នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣        

កថ្នខណឌ  ៨។ សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស ់នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី 

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១៤ (យកត្តមសា ណា បស់ រអៀង សា ី)។ 

531
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៩៨។ សាេដីកាបណត ឹង   

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩១៨។ 

532
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៩៨។ សាេដីកាបណត ឹង   

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៨៦។ 

533
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៩៩។  សាេដីកាបណត ឹង  

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២៥១។ 

534
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៩៩។ សាេដីកាបណត ឹង 

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៨៦។ 
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នច្ដនយរនាះរទ
535
។ កា វាយក្បហា ជាក្បព័នធ ជាទូរៅ ជាក្បរភទបទរេមើសទាងំឡាយណាខដេ

ទាក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើឧក្កិដាក្បហាក់ក្បខហេោន ដខដេៗ ខដេមិនខមនជាកា នច្ដនយ និង

មានភាពរទៀងទាត់
536
។ កា វាយក្បហា េកេណៈជាទូរៅ អាច្សំរៅរៅរេើ “ទាងំអាន ភាពក្តួត

ោន ននអំរពើអមន សសធម៌ជារក្ច្ើន ទាំងអាន ភាពននអំរពើអមន សសធម៌ខតមួយខដេមានក្ទង់ក្ទាយ     

ធំ”
537
។ ភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញអំពីកា វាយក្បហា ខដេមាន “េកេណៈជាទូរៅ” ឬ “ជាក្បព័នធ” គឺ

ជាភ័សតតុ្តងមួយខដេមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់កនុងកា បង្វា ញអំពីកា ទទួេខ សក្តូវ
538
។ មានខតកា 

វាយក្បហា ប៉ា រណាណ ះ ខដេោបំាច់្តក្មូវឲ្យមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ ចំ្ខណកឯបទរេមើស

ជាក់លាក់នីមួយៗរនាះគឺមិនតក្មូវឲ្យមានេកេខណឌ ទាងំរនះរទ
539
។ អំរពើខតមួយ ឬអំរពើខដេមាន

ចំ្នួនកំណត់ មានេកេណៈក្គប់ក្ោន់អាច្ោត់ទ កថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិបាន 

ទាេ់ខតអំរពើទាងំរនាះមិនដ្ឋច់្រច្ញពីោន  ឬមិនរកើតរឡើងរដ្ឋយនច្ដនយ និងទាេ់ខតមានកា បំរពញ

នូវោេ់េកេខណឌ ដនទរទៀត
540
។ 

180> ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន ធាត ្សសំតាន ម័តននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ក៏តក្មូវឲ្យមាន្ងខដ អំពីអតាិភាពននរោេនរោបាយ ឬខ្នកា  បស់ ដា 

ឬអងគកា មួយ
541
។ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងក្សរដៀងោន រនះថ្ន អតាិភាពនន

ខ្នកា  ឬ រោេនរោបាយ បស់ ដា គឺជាេកេខណឌ តក្មូវត្តមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ 

                                                 
535

 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០០។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩៤។  

536
 សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១០១។ 

537
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០០។ សាេក្កមសាលា-

ដំបូង កនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ២០៦។ 

538
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០០។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩៣។ 

539
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣០១។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៩៤។ 

540
 សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៩៤។ 

541
 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ  ក់ព័នធច្ាបជ់ាធ មាន ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣       

ឯកសា  E163/5/9, កថ្នខណឌ  ១០, ១២ និង ៦៨។  
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សក្មាបឧ់ក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅកនុង យៈរពេ ខដេ ក់ព័នធកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ
542
។ 

ក្កុមរមធាវីកា   កតីបានរេើករឡើងបខនាមរទៀតថ្ន ្ទយុរៅ វិញ យ តតិសា្សតអនត ជាតិ “ោប់រ្តើមពី

ទសវតស ឆ៍្ន ំ ២០០០” គឺមិន ក់ព័នធរនាះរទ រៅកនុងកា ពិោ ណាអំពីច្ាប ់បស់ ដា រៅកនុង យៈ

រពេខដេ ក់ព័នធកនុងដីកាដំរណាះក្សាយរនាះ
543
។  

181> រៅកនុងសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្  

អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រទាះបីអតាិភាពននរោេនរោបាយ ឬខ្នកា មួយអាច្ 

ជាភ័សតតុ្តងមួយទាក់ទងនឹងកា បរងកើតឲ្យមាននូវកា វាយក្បហា ខដេមានេកេណៈជាទូរៅ ឬ ជា

ក្បព័នធក៏រដ្ឋយ ក៏អតាិភាពននរោេនរោបាយ និងខ្នកា ទាងំរនាះមិនខមនជាធាត ្សោំបំាច់្នន

ឧក្កិដាកមមរនាះរទ
544
។ រទាះបីកា យេ់រឃើញរនះក្សបជាមួយនឹងយ តតិសា្សត បស់ត លាកា ក្ពហម-

ទណឌ អនត ជាតិរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥
545
 ក៏រដ្ឋយ ក៏កា យេ់រឃើញរនះខ្អករេើកា ពិនិតយរៅរេើក្បភព

ននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិ ខដេ ក់ព័នធរៅនឹងរពេរវលាននកា អន វតតរៅរពេរនាះខដ ។

ក្បភពទាងំអស់រនះបង្វា ញនូវទសសនៈ្ទយុរៅរេើបញ្ញា រនះ។ រទាះបីជាក្កុមរមធាវីកា   កតីបាន

បង្វា ញអតតសញ្ញា ណននក្បភពមួយចំ្នួនខដេោំក្ទដេ់ទឡហីក ណ៍គតិយ តតិ បស់ខៃួនក៏រដ្ឋយ
546
 ក៏

                                                 
542

 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២១០ ដេ់ 

២១៣។ 

543
 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ  បស់នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២១៣។ 

544
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣០១។ សាេដីកាបណត ងឹ

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១២០។ 

545
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ សាេដីការ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១២០។ សាេដីការ ឿងកតី Kunarac កថ្នខណឌ  

៩៨ រជើងទំព័  ១១៤។ សាេដីការ ឿងកតី Gacumbitsi កថ្នខណឌ  ៨៤។ សាេក្កមរ ឿងកតី Sesay កថ្នខណឌ  ៧៩។ 
546

 ក្បភពទាងំអស់រនះខដេក្តូវបានរេើករឡើងរដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា   កតី បានោត់ទ កថ្នរោេនរោបាយ ឬខ្នកា 

 បស់ ដា គឺជាេកេខណឌ តក្មូវ្ៃូវច្ាប់ សក្មាប់ឧក្កិដាកមមនឹងក្បឆំ្ងមន សសជាតិ៖ សាេក្កមរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម ៌

ទំព័  ៩៧៣ និង៩៨៤, សាេក្កមរ ឿងកត ីEichmann កថ្នខណឌ  ៥៦ ដេ់៨៨។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា -

ច្ាបអ់នត ជាតិ ខដេរ ៀបោប់ពកីា ង្វ  បស់សម័យក្បជ ំរេើកទី៦  បស់ខៃួន នងៃទី ៣ ខខ មិង នា ដេ់ នងៃទី ២៨ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៥៤, UN Doc. A/2693, មាក្ត្ត ២។ រទាះបជីាសាេក្កមរ ឿងកតី Menten មិនតក្មូវឲ្យមានកា ច្ូេ ួម 

ព ីដាក៏រដ្ឋយ ខតបានតក្មូវថ្នឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ “បរងកើតជាទក្មង់ននក្បព័នធមួយខដេខ្អករេើរភ វកមម ឬ

បរងកើតជាទំនាក់ទំនងមួយរៅកនុងរោេនរោបាយខដេក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយមានកា ដឹងច្ាស់” (សូមរមើេទំព័  

៣៦២ ដេ់ ៣៦៣)។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្បភពដនទរទៀតខដេកំណត់រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា   កតី មិនបានោកំ្ទ

ដេ់អតាិភាពននេកេខណឌ តក្មូវអំពរីោេនរោបាយ ឬខ្នកា  បស់ ដាឯកោជយរឡើយ។ កា រោងរៅរេើសាេក្កម

01006469



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

163 

 

មានកា ោកំ្ទ្ងខដ ដេ់ទសសនៈ ខដេបានរេើករឡើងពីរេើកម នរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

រៅកនុងសាេក្កម កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្
547
 ខដេតក្មូវឲ្យមានកា សរក្មច្ថ្នកា អន វតត បស់

 ដា និងកា ក្បកាសពី្នទៈទទួេយកជាច្ាប់ រៅរពេរនាះ គឺមិនបានោកំ្ទឲ្យបានច្ាស់លាស់

ចំ្រ ះេកេខណឌ តក្មូវអំពីរោេនរោបាយ ឬខ្នកា  បស់ ដា ឬអងគកា មួយរឡើយ។ រដ្ឋយសា 

ខតមិនមានកំហ ស្គងណាមួយក្តូវបានបង្វា ញ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធកា ជំទាស់ទាំងពី 

រនះ។  

182> សំរៅក្បឆំ្ងរៅរេើក្បជាជនស ីវិេ កា វាយក្បហា ក្តូវខត “សំរៅក្បឆំ្ង” រៅរេើ

ក្បជាជនស ីវិេ។ មានន័យថ្ន ក្បជាជនរនាះក្តូវខតជារោេរៅច្មបងននកា វាយក្បហា  មិនខមន

ជារោេរៅននកា វាយក្បហា រដ្ឋយនច្ដនយរនាះរទ
548
។ មិនោបំាច់្មានកា បង្វា ញថ្ន ទាេ់ខត

មានក្បជាជនទាងំអស់រៅកនុងទីត្តងំភូមិសា្សត ក់ព័នធណាមួយខដេមានកា វាយក្បហា  រទើប

ោត់ទ កថ្នជារោេរៅននកា វាយក្បហា រនាះរឡើយ
549
។ វាមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់ រដ្ឋយក្ោន់

ខតបង្វា ញថ្នប គគេមួយចំ្នួនរៅកនុងក្កុមរនាះ ក្តូវបានរគកំណត់ថ្នជារោេរៅននកា វាយក្បហា  

ឬវាមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់ រដ្ឋយក្ោន់ខតបង្វា ញថ្ន ប គគេទាងំរនាះក្តូវបានរគកំណត់ថ្នជា

                                                                                                                                            

 បស់ត លាកា រោធាអនត ជាតិក្តង់ “រោេនរោបាយរភ វកមម [និង] កា រធាើទ កេប ករមនញ [...] រៅកនុងក្បរទស   

អាេៃឺម៉ាង់” (សូមរមើេទំព័  ៤៩៨) បានបង្វា ញពកីា យេ់រឃើញរៅរេើអងគរហត  គឺមិនខមនរៅរេើេកេខណឌ តក្មូវ្ៃូវ

ច្ាបរ់នាះរទ។ សាេក្កម Einsatzgruppen បង្វា ញថ្នឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិអាច្រកើតរឡើង ខតកនុងក ណី

ខដេ ដាមិនបានអន វតតសកមមភាពរដើមបីទប់សាក ត់ ឬដ្ឋក់ទណឌ កមមច្ំរ ះឧក្កិដាកមមរនាះ រទាះជាកនុងរហត ្េណា      

ករ៏ដ្ឋយ (សូមរមើេទំព័  ៤៩៨)។ 

547
 ក្បភពខដេមិនបានកំណត់ថ្ន រោេនរោបាយ ឬខ្នកា  បស់ ដា ឬអងគកា គឺជាេកេខណឌ តក្មូវននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរនាះ ួមមាន៖ ធមមន ញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥។ ច្ាប់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង រេខ១០ មាក្ត្ត II 

(គ)។ សាេក្កម Flick ទំព័  ១១៩១, ១២១២ ដេ់១២១៦។ សាេក្កមរ ឿងកតីរវជជសា្សត ទំព័  ១៧២ ដេ់១៧៣, 

សាេក្កមរ ឿងកតី Milch, រហើយ Musmanno បានោកំ្ទ ទំព័  ៧៩០ ដេ់៧៩១។ សាេក្កមរ ឿងកតី Milch, រហើយ 

Phillips បានោំក្ទ  ទំព័  ៨៦៣ ដេ់៨៦៤។ សាេក្កមរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ១៥១។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី    

រមបញ្ញជ កា  ទំព័ ៤៦៩។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ១២៣២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries 

ទំព័  ៦៥៣ ដេ់៦៥៤, ទំព័  ៧៩៧, ៨៧៧។ សាេក្កម Farben ទំព័  ១១២៩ ដេ់១១៣០។ 

548
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០៥ និង ៣០៨។    

សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩១-៩២។ 

549
 សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩០។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

164 

 

រោេរៅននកា វាយក្បហា  រដើមបីរធាើោ៉ា ងណាឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា វាយ

ក្បហា រនាះមានរោេរៅក្បឆំ្ងរៅរេើ “ក្បជាជនស ីវេិ” មិនខមនមានរោេរៅក្បឆំ្ងរៅរេើ

ប គគេមួយចំ្នួនខដេបានកំណត់ និងក្តូវបានរក្ជើសរ ីសខៃះៗរនាះរទ
550
។  

183> រដើមបីមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់អាច្ោត់ទ កថ្នជា “ក្បជាជនស ីវិេ” ក្សបរៅនឹងសាម  តីនន

មាក្ត្ត ៥ េ ះក្ត្តខតក្បជាជនខដេជារោេរៅននកា វាយក្បហា រនាះ ក្តូវខតជាជនស ីវិេរក្ច្ើន

រេើសេ ប
551
។ វតតមាន បស់ប គគេមួយចំ្នួន កនុងចំ្រណាមក្បជាជនស ីវិេ រហើយខដេប គគេទាងំ

រនាះមិនសាិតរៅរក្កាមនិយមន័យននជនស ីវិេ មិនអាច្ដកហូតច្ ិតេកេណៈជាជនស ីវិេ បស់

ក្បជាជនទាំងរនះបានរទ
552
។ ឋានៈជាជនស ី វិេ បស់ជន ងរក្ោះ ចំ្នួនជនស ី វិេ និងចំ្នួន     

សមាមាក្តននជនស ីវិេរៅកនុងចំ្រណាមក្បជាជន គឺជាកត្តត នានាខដេ ក់ព័នធរៅនឹងកា កំណត់ 

ថ្នរតើេកេខណឌ តក្មូវននកា វាយក្បហា ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងសំរៅក្បឆំ្ងរៅរេើ “ក្បជាជន  

ស ី វិេ”ក្តូវបានបំរពញរហើយ ឬរៅ 
553
។ 

184> ក្បសិនរបើកា វាយក្បហា មួយក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុងទីត្តងំភូមិសា្សតមួយ ខដេមាន

ទាងំជនស ីវិេ និងទាហាន្ងរនាះ កត្តត រ្សងរទៀតអាច្មានភាព ក់ព័នធរដើមបីកំណត់ ថ្នរតើកា 

វាយក្បហា រនាះ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតសំរៅក្បឆំ្ងរៅរេើ “ក្បជាជនស ីវិេ” ខដ  ឬោ៉ា ងណា។ កត្តត

ទាងំរនះ  ួមមាន មរធាបាយ និងវិធីសា្សតខដេរក្បើក្បាស់រៅកនុងកា វាយក្បហា  ឋានៈ បស ់

ជន ងរក្ោះ ចំ្នួនជន ងរក្ោះ េកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា  េកេណៈននឧក្កិដាកមមខដេ

បានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងរពេវាយក្បហា  និងកា ប្ង្វក បដេ់អនកតស ូរៅរពេរនាះ និងទំហំនន

                                                 
550

 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០២-៣០៣ និង ៣០៥។ 

សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៩៥។ 

551
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០៥។ សាេដីកាបណត ឹង 

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ  ៥០-៥១។ 

552
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០៥-៣០៦ ពឹងខ្អករេើ

មាក្ត្ត ៥០(៣) ននពិធីសា បខនាមរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ នងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៩ និង ក់ព័នធរៅនឹងកា 

កា   ជន ងរក្ោះននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធអនត ជាតិ។ សាេដីកាបណត ងឹសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin 

កថ្នខណឌ  ៣១។ សមូរមើេ្ងខដ  សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Galić កថ្នខណឌ  ១៣៦-១៣៨។  

553
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០៥។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ  ៣២-៣៣ នងិ ៣៦។ 

01006471



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

165 

 

កមាៃ ំងវាយក្បហា ខដេអាច្និោយបានថ្ន បានរោ ពត្តម ឬមានរច្តនារោ ពត្តមេកេខណឌ

ក្បុងក្បយ័តនទាងំឡាយននច្ាប់ស្ង្វគ ម
554
។   

185> រដើមបីកំណត់ថ្នរតើក្បជាជនអាច្ោត់ទ កថ្នជា “ជនស ីវេិ” បានខដ  ឬោ៉ា ងណា អងគជំន ំ-

ជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន មិនមាននិយមន័យខដេបានកំណត់អំពីជនស ីវិេ រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិរនាះរឡើយ កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ និយមន័យទូរៅនន កយថ្ន “civilian” 

(ជាភាសាអង់រគៃស) និង “civil” (ជាភាសាបាោំង) រ េគឺសំរៅរៅរេើប គគេទាងំឡាយណា

ខដេមិនខមនជាសមាជិកននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ។ ខ្អករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជក្មះបាន

សរក្មច្ថ្ន រៅកនុង យៈរពេខដេ ក់ព័នធរៅនឹងបទរោទរៅចំ្រ ះម ខរនះថ្ន ក្បជាជនស ីវិេ

ោប់បញ្ចូេនូវប គគេទាងំឡាយណាខដេមិនខមនជាសមាជិកននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ ឬមិនខមន

ជាជនក្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្នជាអនកក្បយ ទធ។ រទាះបីជាអងគជំន ជំក្មះមិនបានពឹងខ្អករេើនិយមន័យ 

នន កយ “ជនស ីវិេ” ដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៥០ ននពិធីសា បខនាម I ននអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ 

ឆ្ន ំ ១៩៤៩ ខដេបានអន ម័តរដ្ឋយត លាកា មិនអចិ្ន្នតយ៍នានា និងមានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់

អនត ជាតិ រដើមបីឲ្យសមក្សបរៅត្តមសាម  តីននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ក៏រដ្ឋយ
555
 ក៏អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន និយមន័យរនះក្សបជាមួយនឹងអតាន័យជាទូរៅនន កយ

រនះ
556
។    

186> រៅកនុងកា កំណត់អំពីឋានៈ បស់ប គគេណាមាន ក់ ថ្នជាជនស ីវិេ ឬមិនខមនជាជនស ីវិេ 

សាា នភាពជាក់លាក ់បស់ប គគេរនាះ រៅកនុងរពេខដេមានបទឧក្កិដារកើតរឡើង មិនអាច្កំណត់

អំពីឋានៈទាងំរនះបានរឡើយ។ សមាជិកននអងគកា ក្បដ្ឋប់អាវ ធ មិនក្តូវទទួេបានឋានៈជាជនស ីវិេ 

រនាះរឡើយ រទាះបីជាោត់មិនកានអ់ាវ ធ ឬមិនបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ក្បយ ទធ កនុងរពេខដេមាន

កា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាទាងំរនាះក៏រដ្ឋយ
557
។ រហត ដូរច្នះ ទាហាន ខដេបាត់បង់សមតាភាពកនុងកា 

                                                 
554

 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០៩។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ  ៣០។  

555
 សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១១០ ដេ់ ១១៣។ មាក្ត្ត ៥០ ននពិធីសា បខនាមទី ១ ខដេ

រោងរៅមាក្ត្ត ៤៣ ននពិធសីា បខនាមទី ១ និងមាក្ត្ត ៤ ក ននអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទីបី។ 
556

  សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ  ២៩៧។ 
557

 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០៤។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១១៤។ 

01006472



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

166 

 

ក្បយ ទធ មិនក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “ជនស ីវិេ” រនាះរទ ខ្អកត្តមរោេបំណងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ 

អ.វ.ត.ក
558
។ កា សនមតជាទូរៅ ភាន ក់ង្វ អន វតតច្ាប់ស្ង្វគ ម បស់ ដាមួយ ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា

ជនស ីវិេ ខ្អកត្តមរោេបំណងននច្ាប់មន សសធម៌អនត ជាតិ
559
។ ប គគេមួយ ូបក្តូវបានោត់ទ ក

ថ្នជាជនស ីវិេ ក្បសិនរបើឋានៈ បស់ប គគេរនាះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់
560
។  

187> រៅរពេខដេក្បជាជនស ីវេិ គឺជារោេរៅននកា វាយក្បហា  “មិនតក្មូវឲ្យមាន

េកេខណឌ ឬបង្វា ញនូវធាត ្ស ំ ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដេថ្នជន ងរក្ោះននបទរេមើស

ជាក់លាក់ណាមួយរនាះក្តូវខតជាជនស ីវិេ រនាះរឡើយ”
561
។ រហត ដូរច្នះ ទាហានណាមាន ក់ ខដេ

បាត់បង់សមតាភាពក្បយ ទធ អាច្ជាជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដ៏ោបណា

េកេខណឌ ោបំាច់្ដនទរទៀតក្តូវបានបំរពញ
562
។ រេើសពីរនះរៅរទៀត កា និោយរោងរៅរេើ

ក្បជាជនស ីវិេ “ណាមួយ” មិនោបំាច់្បង្វា ញថ្ន ជន ងរក្ោះទាងំរនាះជាប់ទាក់ទងជាមួយក្កុម

ជាក់លាក់ណាមួយរនាះរទ
563
។ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិអាច្ ួមបញ្ចូេទាងំកា វាយ

ក្បហា  បស់ ដាមួយមករេើក្បជាជន បស់ខៃួនឯង្ងខដ 
564
។ 

                                                 
558

 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០៤។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ  ៣៥។ 

559
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣០៤។ សាេក្កម    

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Sesay កថ្នខណឌ  ៨៧។ 

560
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣០៤។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១១១។ 

561
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣១១ រដ្ឋយរោង     

សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ  ៣២។ 

562
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣១១។ សាេដីកា         

បណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ  ៣០៩-៣១៣។  

563
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣១២។ សាេក្កម      

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៤២៣។ 

564
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣១២។ សាេក្កម     

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៤២៣។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

167 

 

188> មូេរហត ជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធ ុពូជសាសន៍ ឬសាសនា៖ មាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក 

ខច្ងថ្ន កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងសំរៅក្បឆំ្ងរេើក្បជាជនស ីវិេ រដ្ឋយមូេរហត ននកា 

រ ីសរអើង រ េគឺមូេរហត ជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធ ុ ពូជសាសន៍ ឬសាសនា។ រនះជាេកេខណឌ

តក្មូវននយ ត្តត ធិកា  ខដេកំណត់នូវវិសាេភាពខដេមានេកេណៈច្រងអៀតអំពីយ ត្តត ធិកា  បស ់   

អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ របើខ្អករៅត្តមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិ ខដេ

បានអន វតត វាងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៩
565
។ េកេខណឌ តក្មូវរនះកំណត់យកកា វាយក្បហា 

ខដេមានក្ទងក់្ទាយធំទូលាយ ជាជាងបទរេមើសជាក់លាកន់ីមួយៗ។ រហត ដូរច្នះ ធាត ្សរំច្តនានន

កា រ ីសរអើង មិនខមនជាធាត ្ស ំ្ ៃូវច្ាប់សក្មាប់ក្គប់បទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិរនាះរទ រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ តក្មូវរនះនឹងរធាើឲ្យកា រោងខដេបានបញ្ញជ ក់រៅរេើ

កា រ ីសរអើងរៅកនុងបទរេមើសកា រធាើទ កេប ករមនញរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក

មិនមានក្បរោជន៍
566
។  

189> យ តតិសា្សត ក់ព័នធនឹងបទរេមើសរធាើទ កេប ករមនញ កំណត់និយមន័យននអំរពើមួយថ្នជាកា 

រ ីសរអើងរៅរពេខដេោ ីកំណត់ថ្ន ជន ងរក្ោះណាមួយជារោេរៅននកា វាយក្បហា  

រដ្ឋយសា ខតប គគេរនាះជាសមាជិក ឬក្តូវបានសនមតថ្នជាសមាជិក រៅកនុងក្កុមនរោបាយ   

ពូជសាសន៍ ឬសាសនា ណាមួយ
567
។ ក្កុមរោេរៅរនាះ “អាច្ក្តូវបានោ ីកំណត់និយមន័យជា

ទូរៅ កនុងន័យអវិជជមាន និង ួមទាងំអនកខដេមានជាបទ់ាក់ទងោន ជិតសនិទធ ឬមានសមានចិ្តតចំ្រ ះ

                                                 
565

 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣១៣-៣១៤។ មាក្ត្ត ៣ នន

េកេនតិកៈ បស់ត លាកា  ICTR ខច្ងអំពីេកេខណឌ តក្មូវននកា រ ីសរអើងក្សរដៀងោន រនះ សរក្មច្រដ្ឋយសាលាកតីរនាះ រដើមបី

កំណតជ់ាេកេខណឌ តក្មូវខ្នកយ ត្តត ធិកា  និងមិនខមនជាេកេខណឌ ខដេតក្មូវរៅកនុងច្ាបទំ់រនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ៖    

សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ  ៤៦៥។  

566
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣១៣-៣១៤ និង ៣៧៩។ 

សាេដីការេើបណត ឹងសាទ កេកនុងក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៣៨។ សាេដីកាបណត ឹងសាទ កេកនុងរ ឿងកត ី

Akayesu កថ្នខណឌ  ៤៦១ និង ៤៦៤។ 

567
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្  កថ្នខណឌ  ៣១៧។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៦៧៤។ 

01006474



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ក្កុមជន ងរក្ោះ..”
568
។  វិធីសា្សតរនះអាច្យកមកអន វតតបានដូច្ោន រៅកនុងកា កំណត់និយមន័យ

ននក្កុមជាក់លាក់ណាមួយ ខដេជារោេរៅននកា វាយក្បហា ។  

190> ទំនាក់ទំនង វាងអំរពើ បស់ោ ី និងកា វាយក្បហា ៖ អំរពើ បសោ់ ីក្តូវខតជាខ្នកមួយនន

កា វាយក្បហា  មានន័យថ្ន រទាះជាអំរពើរនាះជាអំរពើក្បរភទណា ឬមាន្េ វិបាកោ៉ា ងណាក៏

រដ្ឋយ ជាសតាន ម័តក្តូវខតជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា 
569
។ ឧក្កិដាកមមមួយ ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងម ន ឬរក្កាយ ឬរៅឆ្ៃ យពីកា វាយក្បហា ជាច្មបងក្បឆំ្ងរៅរេើក្បជាជនស ីវិេ ក៏

រៅខតអាច្ជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ដខដេ ក្បសិនរបើឧក្កិដាកមមរនាះមានទំនាក់ទំនងជិតសនិត

ជាមួយនឹងកា វាយក្បហា រនាះ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ឧក្កិដាកមមមិនអាច្ជាអំរពើដ្ឋច់្

រដ្ឋយខឡកបានរនាះរទ រ េគឺឧក្កិដាកមមមួយអាច្ោត់ទ កថ្នជាអំរពើដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកបាន រៅ

រពេខដេឧក្កិដាកមមរនាះរៅដ្ឋច់្ឆ្ៃ យពីកា វាយក្បហា  ខដេមិនមានរហត ្េសមក្សបណា

មួយអាច្និោយបានថ្ន ឧក្កិដាកមមរនាះគឺជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា  រក្កាយពីបានពិោ ណា

រេើប ិបទ និងកាេៈរទសៈខដេអំរពើទាងំរនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង
570
។ 

191> កា ដងឹ ជនជាប់រោទ ឬោ ីក្តូវខតបានដឹងថ្ន មានកា វាយក្បហា រេើក្បជាជនស ីវិេ 

ក្ពមទាងំបានដឹងថ្ន អំរពើ បស់ខៃួនបរងកើតបានជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនាះ
571
។ ជនជាប់រោទ 

មិនោបំាច់្ក្តូវដឹងេមអិតអំពីកា វាយក្បហា  ឬ ួមចំ្ខណកដឹងអំពីរោេបំណង ឬរោេរៅននកា 

វាយក្បហា  ខដេមានេកេណៈធំទូលាយរនាះរទ
572
។ ភ័សតតុ្តងអំពីកា ដឹងរនះអាក្ស័យរេើ     

អងគរហត ននក ណីជាក់លាក់នីមយួៗ។ ជាេទធ្េកា បង្វា ញធាត ្សតំ្តម្ៃូវច្ាប់ថ្នោ៉ា ងណា

                                                 
568

 សាេដីការេើបណត ឹងសាទ កេកនុងក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ២៧២។ 

569
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣១៨។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៨៥។ សាេដីការ ឿងកតី Šainović និងអនកដនទរទៀត កថ្នខណឌ  

២៦៤។ 

570
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣១៨។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១០០។ 

571
 សាេដីការ ឿងកតី Kunarac និងអនកដនទរទៀត កថ្នខណឌ  ៨៥។ សាេដីការ ឿងកតី Munyakazi កថ្នខណឌ  ១៤១។ 

572
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣១៩។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១០២-១០៣។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រនាះ គឺអាក្ស័យត្តមកាេៈរទសៈជាក់ខសតងនីមួយៗ
573
។ 

192> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន មានេកេខណឌ តក្មូវមួយបខនាមរទៀត រក្ៅ
ពីេកេខណឌ តក្មូវនានាខដេបានបង្វា ញពីខ្ងរេើ រហើយេកេខណឌ តក្មូវរនាះគឺ ជនជាបរ់ោទក្តូវ

ខតដឹងពីេកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា ជាក្ទងក់្ទាយធំ និងជាក្បព័នធ ខដេបរងកើតបានជា 

មូេដ្ឋា នននបទរោទក្បឆំ្ងនឹង ូបោត់
574
។ រមធាវីកា   កតី មិនបានរេើករឡើងពីសំអាង្ៃូវច្ាប់

ណាមួយ រដើមបីោកំ្ទដេ់អំណះអំណាងរនះរឡើយ។ រដ្ឋយសា ខតេកេនតិកៈ បស់ត េកា  ICTR គឺ

ជាេិខិត បក ណ៍ខតមួយគត់រក្ៅពីច្ាប់សតពីីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ខដេបានដ្ឋក់បញ្ចូេេកេខណឌ

តក្មូវយ ត្តត ធិកា ខដេថ្ន កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នននកា រ ីសរអើង 

រទើបយ តតិសា្សត បស់ត លាកា  ICTR អាច្្តេ់ជារោេកា ណខ៍ណនាខំដេមានក្បរោជន៏

ចំ្រ ះបញ្ញា រនះ។ កា ពិនិតយ បស់អងគជំន ំជក្មះរៅរេើយ តតិសា្សត បស់ត លាកា  ICTR បង្វា ញ 

រសទើ ខតដូច្ោន
575
 ថ្ន ត លាកា  ICTR មិនតក្មូវថ្នជនជាបរ់ោទក្តូវខតដឹងអំពីេកេណៈរ ីសរអើង

ននកា វាយក្បហា ក្ទង់ក្ទាយធំ និងជាក្បព័នធរនាះរឡើយ
576
។ ក្សរដៀងោន រនះខដ  រៅកនុងសាេក្កម 

 បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង     

ក៏មិនបានតក្មូវឲ្យមានកា ដឹងពីេកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា រឡើយ
577
។ អងគជំន ជំក្មះ

យេ់រឃើញថ្នកា ដឹងខបបរនះ គឺមិនខមនជាេកេខណឌ តក្មូវននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅ

ចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក រឡើយ។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ជំក្មះបដិរសធសា ណារនះ។   

                                                 
573

 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្   កថ្នខណឌ  ៣១៩។ សាេដីកាបណត ឹង

សាទ កេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១២៦។ 

574
 សា ណាបញ្ជបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ ននួ ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ  ២០៨។ 

575
 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ននត លាកា  ICTR បានតក្មូវឲ្យមានកា ដឹងពេីកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា ជា   

ក្ទង់ក្ទាយធំ និងជាក្បព័នធ កថ្នខណឌ  ៦៩៣។ 

576
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ សាេដីការ ឿងកតី Bagosora និង Nsengiyumva កថ្នខណឌ  ៣៨៩។ សាេដីការ ឿងកត ី

Gacumbitsi កថ្នខណឌ  ៨៦។ សាេក្កមរ ឿងកតី Kayishema and Ruzindana កថ្នខណឌ  ១៣៣ ដេ១់៣៤។       

សាេក្កមរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ  ៣៦០។ សាេក្កមរ ឿងកតី Kamuhanda កថ្នខណឌ  ៦៥៦ ដេ៦់៥៧។ សាេក្កម

រ ឿងកតី Semanza កថ្នខណឌ  ៣២៧ ដេ់៣៣២។ 

577
 សាេក្កម បសអ់ងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាងំ រហកកអា វ រៅឌ ច្ កថ្នខណឌ  ៣១៩។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

170 

 

  ៤.១.២  សំអាងច្ាប ់

193> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោប់ត្តងំពីនងៃទ ី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ក៏ ហូតមកដេ់ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេជាអំឡុងរពេខដេក្តូវជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ មានកា វាយក្បហា ជាទូរៅ និងជាក្បព័នធ ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវេិកនុងក្បរទស   

កមពជុា។ កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរក្កាមទក្មង់ជារក្ច្ើន  ួមទាងំ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើទ កេប ករមនញ
578
។    

កា វាយក្បហា រនះបានរធាើឲ្យក្បជាជនកមពជុា ោបល់ាននាក់កាៃ យជាជន ងរក្ោះរៅទូទាងំក្បរទស

កមពជុា និងរធាើឲ្យមានជនរភៀសខៃួនោប ់យោប់ ន់នាក់រភៀសខៃួនរច្ញរៅកាន់ក្បរទសជិតខ្ង
579
។ 

កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានអន វតតរឡើងរដើមបីជាកា ជំ  ញ និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ និង

ខ្នកា  បស់បកសកនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា   ក្បរទស
580
។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់

ថ្ន កា វាយក្បហា រនះមានេកេណៈជាទូរៅ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ វិសាេភាពភូមិសា្សត និង

ទាងំចំ្នួនជន ងរក្ោះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន កា វាយក្បហា រនះមានេកេណៈជា

ក្បព័នធ រដ្ឋយសា ខត វិសាេភាព និងទំហនំនឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ មិនអាច្ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង

រដ្ឋយោម នកា រ ៀបចំ្ជាម នរទ និងក្តូវបានអន វតតរឡើងរដើមបីជាកា ជំ  ញ និងឲ្យក្សបត្តម    

រោេនរោបាយ បស់បកស។  

194> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានរធាើរឡើងក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជន   

ស ីវិេននក្បរទសកមពជុា។ ជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ វាង បបសាធា ណ ដាខខម  និងខខម ក្កហម បាន

បញ្ចប់រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេខដេខខម ក្កហមបានកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ 

រហើយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បានច្ ះោញ់
581
។ រហត ដូរច្នះ ទាហានទាងំអសន់ន បប

                                                 
578

  សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩-១៧៣ ។  

579
  សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩-១៧៣ ។ 

580
  សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៤-៧៣៨, ៧៤២-៧៤៣, ៧៧៧, 

៨០៤-៨០៥, ៨៣៥ ។  

581
  សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតពីីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ  ៤៦០, ៥០១-៥០២។  
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សាធា ណ ដាខខម  ខដេមិនបានចូ្េ ួមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅកនុងជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ ឬោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ជា ទាហានខដេបាត់បង់សមតាភាពក្បយ ទធ មានសិទធិទទទួេបានកា កា   ដូច្ោន នឹង

ក្បជាជនស ីវិេខដ ។ រទាះជាកនុងក ណណីាក៏រដ្ឋយ អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក្ោន់

ខតជាខ្នកមួយននក្បជាជនស ីវិេោប់លាននាក់ ខដេក្តូវបានវាយក្បហា ខតប៉ា រណាណ ះ
582
។ 

195> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថ្ន កា វាយក្បហា ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវិេរនះក្តូវបាន

អន វតតរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ ក្សបត្តមរោេនរោបាយ និងខ្នកា  បស់បកស

កនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា   ក្បរទស។ រដើមបីសរក្មច្បានទិសរៅរនះ បកសយេ់ថ្ន     

វណណ ៈសកតិភូមិ និងវណណ ៈនាយទ ន ក្តូវខតករមទច្រោេ
583
។ “ក្បជាជនងមី” ទាងំរនះក្តូវបានរគោត់

ទ កថ្នជាខ្ម ងំខ្ងនរោបាយ និងខ្ម ងំខ្ងសងគម បសប់ដិវតត និងក្បព័នធសមូហភាព
584
។ រេើសពី

រនះរទៀត ក្បជាជនកមពជុាទាងំអស់ក្តូវខតជាខ្នកមួយននបដិវតត និងក្បព័នធសមូហភាពរនះ
585
។ អនក

ខដេក្បឆំ្ង ឬក្តូវបានរគសនមតថ្នបានក្បឆំ្ងនឹងបដិវតត និងក្បព័នធសមូហភាពរនះ គឺជារោេរៅ

ននកា រធាើបាប និងអំរពើហិងា
586
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា វាយក្បហា រនះ

ក្តូវបានអន វតតរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ។ 

                                                 
582

  សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៧០-១៧២ ។ 

583
  សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម    

កថ្នខណឌ  ៧២៦, ៧៣១, ៧៨៨, ៨១៥ ។  

584
  សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម    

កថ្នខណឌ  ៧២៦ ។  

585
  សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត រជើងទំព័  ៣១៨ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម    

កថ្នខណឌ  ៧២៤។  

586
  សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨, ១២០, ១២៣។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាព

ទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩ ។ ខ្នកទី១៤ សតីព ី

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៤-៨១៨។ 
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196> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កា វាយក្បហា ខៃះក៏មានរោេរៅមករេើព ទធសាសនិក-

ជន ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម រដ្ឋយសា សញ្ញជ តិ ជាតិពិនធ ុ ពូជសាសន៍ និង/ឬ 

សាសនា បស់ពួករគ្ងខដ 
587
។ កា វាយក្បហា ទាងំរនះសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១។ រក្កាយពីបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន កា វាយក្បហា ជាទូរៅរនះក្តូវបានអន វតតរឡើង

ក្បឆំ្ងនឹងជនស ីវិេ រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះមិនរធាើកា 

សរក្មច្ថ្នរតើកា វាយក្បហា ខៃះក៏ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហត ជាតិ ជាតិពិនធ ុ ពូជសាសន៍ 

និង/ឬ សាសនា ោ៉ា ងណារនាះរទ រក្ ះខ្នករនះនឹងក្តូវពិនិតយកនុងអំឡុងរពេសវនាកា នារពេ

ខ្ងម ខ។ 

197> អងគជំន ំជក្មះសននិដ្ឋា ន្ងខដ ថ្ន មានទំនាក់ទំនង វាងអំរពើ បស់ជាប់រោទ និងកា      

វាយក្បហា រនះ។  អំរពើ បសោ់ ី និងជនជាប់រោទរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន 

រៅដំណាក់ទីមួយ និងដំណាក់ទីពី  និងកនុងអំឡុងរពេននកា សមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងក្តូវបានអន វតតរឡើងរដើមបជីំ  ញ និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ 

និងខ្នកា  បសប់កសកនុងកា កា    និងកសាងសងគមនិយម
588
។ ច្ ងបញ្ចប់ រដ្ឋយពិោ ណារៅ

រេើទំហំ និង វិសាេភាពននកា វាយក្បហា រនះ
589

 និងចំ្ណ ច្ខដេថ្ន កា វាយក្បហា រនះក្តូវបាន

អន វតតរឡើងរដើមបីជាកា ជំ  ញ និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ និងខ្នកា  បស់បកស
590

 រនាះ   

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទាំងោ ី និងជនជាប់រោទ បានដឹងអំពីកា វាយក្បហា ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជន 

ស ីវិេ និងបានដឹងថ្ន អំរពើទាងំឡាយ បស់ពួករគបរងកើតបានជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនះ។ 
                                                 
587

  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៦៩។  

588
  ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩     

កថ្នខណឌ  ១៦៩ ។ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៧៤។ ខ្នកទី 

១១ សតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣០-៦៥៧។ ខ្នកទី ១២ សតីពីទួេរ ធិ៍នក្ជ   

កថ្នខណឌ ៦៨២-៦៨៧។ ខ្នកទី១៣ សតីពី កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩០-៧០២ ។  

589
  ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩     

កថ្នខណឌ  ១៦៩-១៧៣។  

590
  សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤, ១១១-១១២, ១១៦-១១៨។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាព

ទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩  កថ្នខណឌ  ១៦៩ ។ ខ្នកទី១៤   

សតីពី សហឧក្កិដាកមម ួម  កថ្នខណឌ  ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។  
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198> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន េកេខណឌ ទូរៅទាងំអស់សក្មាបក់ា អន វតតមាក្ត្ត ៥ 
ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ក្តូវបានបំរពញ។ 

 ៥   ចនាសមព័ន្ធ ដ្ឋបាល 

៥.១   ច្នាសមពន័ធបកសក មមយុនសីតកមពជុា 

199>  ច្នាសមព័នធក្បតិបតតិកា ជាក់លាក ់បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាមានភាពសមាៃ ត់
591
។ រៅ

ដំណាក់កាេដំបូងននកា វិវតត បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា កា សមាៃ ត់មានសា ៈសំខ្ន់ចំ្រ ះកា 

 ស់ោន បស់បកស ខដេជាច្េនាបដិវតតលាក់ខៃួន
592
។ ប៉ា ខនត សូមបីខតរៅរពេបកសក មមយុនីសតកមពជុា 

បានចូ្េកានអ់ំណាច្កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយក៏រដ្ឋយ ក៏បកសបានបនតរធាើឲ្យកិច្ចកា ន្ទកនុង បសខ់ៃួន 

ខដេមានេកេណៈពិបាកយេ់ និងមានកា លាក់បាងំ រដើមបីកា   ខៃួនឲ្យ ួច្្ តពីពួកខ្ម ងំខ្ង

រក្ៅ
593
។ កនុងក ណីខៃះ ក្បជាជនធមមត្តអាច្ដឹងព័ត៌មានតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះអំពី ច្នាសមពន័ធថ្នន ក់ដឹកនា ំ

រដ្ឋយពួកោត់ក្តូវបានរគតក្មូវឲ្យអន វតតត្តម រដ្ឋយមិនក្តូវសាកសួ អំពីកា សរក្មច្នានា បស ់

“អងគកា ” ខដេជាសាា ប័នអនាមិក ខដេក្តូវបានរគរមើេរឃើញថ្នមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តសងគម

ទាងំមូេរនាះរទ
594
។ កមាម ភិបាេថ្នន ក់រក្កាម រពេខៃះក្ោន់ខតយេ់ដឹងតិច្តួច្អំពីកា រ ៀបចំ្

                                                 
591

 ស នទ កថ្ន បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224468-00224470។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២(នី កន)ទំព័ ៥៧។ 

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00156616-00156617។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២(សួង ស ី រគឿន) ទំព័  ៧៣។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៧-២៨។ 

592
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦១-៦៣ ។ 

593
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦៣-៦៥ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៦៥-៦៦។ 
594

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (កាៃ ន ហាីត) ទំព័  ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(David CHANDLER) ទំព័  ៦៧-៦៨។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឌ ច្ ភៃី ឯកសា  E3/5213 ច្ ះនងៃទី 

២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00221591 (“របើអងគកា ឲ្យរធាើអា ីក្តូវខតរធាើត្តម។ ខាុំមិនដឹងថ្ន

អនកណាជាអងគកា រទ”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តន់ វា៉ា ដឺនី ឯកសា  E3/102 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៨, ERN (ភាសាខខម ) 000350659-00350662 (“មន សសក្គប់ ូបនិោយថ្ន “អងគកា ” គជឺាអនក

សរក្មច្ ប៉ា ខនតរយើងមិនដឹងថ្ន “អងគកា ” ជាអនកណារនាះរទ។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ 

កថ្នខណឌ  ២២១។  
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ោត់ខច្ងអំណាច្រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុាប៉ា រណាណ ះ
595
។ ជាកា ពិតណាស់ រោេនរោបាយ

លាកក់ា សមាៃ ត់រនះបាននាឲំ្យមានកា យេ់ក្ច្ឡំ និងមានកា យេ់រឃើញ្ទយុោន  កនុងចំ្រណាម

សាកសីនានា ខដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង
596
។ ប៉ា ខនត ជា ួម   

ភ័សតតុ្តងទាងំអសខ់ដេក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ អាច្ឲ្យអងគជំន ំជក្មះពិពណ៌នាអំពី

មាោ៌ោត់ត្តងំ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធ។ 

200>  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា រេើកដំបងូ
រៅកនុងេកេនតិកៈខដេក្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយសននិបាតបកសរេើកដំបូងរៅកនុងខខ កញ្ញា  និង ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៦០ ខដេរៅរពេរនាះ បកសមានរ ម្ ះថ្ន “បកសពេក កមពជុា”
597
។ េកេនតិកៈបកសទីពី 

ក្បខហេជាក្តូវបានអន ម័តិរៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីបី បស់បកសកនុងអំឡុងខខ សីហា ឆ្ន ំ

១៩៧១
598
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាកតី េកេនតិកៈបកសមួយរទៀតក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងសននិបាតបកស

រេើកទីបួន រៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦
599
។ មានខតេកេនតិកៈបកសច្ ងរក្កាយននេកេនតិកៈបកសទាងំ

រនះរទ ខដេក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង
600

 ប៉ា ខនត រោងត្តមច្រមៃើយ

សាកសី កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ េកេនតិកៈបកសទាងំអស់រនាះមានខៃឹមសា ក្សរដៀងោន  ោ៉ា ងរហាច្

                                                 
595

 សូមរមើេឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៨៣-៨៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព ័ 

៥១-៥២។ 
596

 សូមរមើេ ជាឧទា. ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ កថ្នខណឌ  ២០៧ ។ 
597

 ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063064-00063066។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១    

(នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៧។ ទង់យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត ឯកសា  E3/768 ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២២-២៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00376206-00376207។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៧។   
598

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៣។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិ

សា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥។   
599

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មនីា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៣-៥៤, ៥៥-៥៦។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា  បស់ Craig Etcheson    
ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00314780-00314782។  
600

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ 

01006481



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

175 

 

ណាស់ចំ្រ ះបញ្ញា  ក់ព័នធរៅនឹង ច្នាសមព័នធន្ទកនុង និងឋានាន ក្កម បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា
601
។ 

 ៥.១.១  សននបិាតបកស 

201> េកេនតិកៈបកសឆ្ន ំ ១៩៧៦ (“េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា”) បានកំណត់អំពីមាោ៌ខដេ

បកសក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា ។ “សិទធិអំណាច្ធំជាងរគបំ្ តសក្មាប់ទូទាងំក្បរទស” ក្តូវ

បានក្បគេ់ឲ្យមហាសននិបាត ឬសននិបាតបកស
602
។ តួនាទី បស់សននិបាតគឺរដើមបី “កំណត់មាោ៌

នរោបាយ និងេកេនតិកៈ បសប់កស” និងរក្ជើសត្តងំសមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
603
។ បខនាម

រេើសននិបាតបកសរេើកទីមួយ ទីពី  ទីបី និងទីបួន ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ សននិបាតបកសរេើកទី

ក្បាកំ្តូវបានរកាះក្បជ ំរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៨
604
។ សននិបាតបកសឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ មានក្បជាជន

ចូ្េ ួមក្បជ ំោប ់យនាក់ កនុងរនាះមានតំណាងមកពីក្គប់តំបន់ និងក្គប់កងពេទាងំអស់ ក៏ដូច្ជា  

បណាត សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា
605
។ 

                                                 
601

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ)ទំព័ ៦៥-៦៦។ សូមរមើេ្ងខដ  អតាបទខដេមិនបង្វា ញក្បភព៖ក្បវតតិសរងេប បស់បកសក មមយុនីសត-

ខខម  ឯកសា  E3/2 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00679880-00679882 (បញ្ញជ ក់ថ្ន េកេនតិកៈ

ឆ្ន ំ ១៩៦០ “បានបរងកើតគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសខដេមានសមាជិកក្បាបំីនាក់”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៨ (ខដេទទួេសាគ េ់អតាិភាព បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា -    

អច្ិន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា ោប់ត្តំងពីឆ្ន ំ ១៩៦០ មករមៃ៉ាះ)។ 
602

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00442269-00442270។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៤-៤៥ 

(បញ្ញជ ក់ថ្ន  កយ “មហាសននិបាត” និង “សននិបាតបកស” មានន័យដចូ្ោន )។ 
603

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ មាក្ត្ត ២១ ទំព័  ៤៨, ERN (ភាសាខខម ) 

00442277។ 
604

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៤-៤៥។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះនងៃទី ១២ 

ខខ មីនា ឆ្ន  ១៩៨០ ទំព័  ៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។ 
605

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៦-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៦, ៥៦-៥៨។ 

01006482
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

176 

 

 ៥.១.២  គណៈកមាម ធកិា មជឈមិ នងិគណៈកមាម ធកិា អច្និ្នតយ ៍

202> េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុាខច្ងថ្ន រៅកនុងច្រនាៃ ះរពេននសននិបាតបកសទាំងរនាះ       

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមគឺជា “អងគកា ក្បតិបតតិកា ខពស់ជាងរគបំ្ តសក្មាប់ទូទាងំក្បរទស”
606
។ 

ជារោេកា ណ៍ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមមានភា កិច្ចអន វតតមាោ៌នរោបាយ និងេកេនតិកៈ បស់បកស 

រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុាទាងំមូេ ខណនាអំងគកា ភូមិភាគ អងគកា តំបន់ និងអងគកា បកសទទួេ

ខ សក្តូវខ្នករ្សងៗរទៀត“ឲ្យរធាើសកមមភាពក្សបត្តមមាោ៌នរោបាយ រោេជំហ  សតិអា មមណ៍ 

និងមាោ៌ោត់ត្តំង  បសប់កស” រដើមបីក្គប់ក្គង និងោត់ខច្ង កមាម ភិបាេ និងបកេជន និងទាក់ទង

ជាមួយបណាត បកសមា៉ា កស-រេនីន ជាបងបអូន”
607
។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមក្តូវជួបក្បជ ំោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ក្បាមំួយខខមតងដូច្បានកំណត់រៅកនុងេកេនតិ កកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា
608
។ អតតសញ្ញា ណ និង

ចំ្នួនសមាជិក ក្តូវបានផ្ទៃ ស់បត ូជាហូ ខហរៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៦០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ប៉ា ខនត រៅរពេ

្នដេ់ចំ្ណ ច្កំពូេ បសខ់ៃួនកនុងទសវតស ឆ៍្ន ំ ១៩៧០ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមមានសមាជិក

ច្រនាៃ ះពី ២០ រៅ ៣០ នាក់
609
។ សមាជិកទាងំរនាះ ួមមាន ទូ សាម ត ខដេបានរធាើជារេខ្បកស

ក មមយុនីសតកមពជុាោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦០  ហូតដេ់រពេោត់បាត់ខៃួនរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦២
610
 ប៉ា េ ពត

ខដេបានចូ្េ ួមកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម បនាទ ប់ពីកា បរងកើតគណៈកមាម ធិកា រនះរៅកនុងឆ្ន ំ 

                                                 
606

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00442269-00442270។ 
607

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤៩-៥០ មាក្ត្ត ២៣, ERN (ភាសា

ខខម ) 00442277-00442278។ 
608

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨, ERN (ភាសា

ខខម ) 00156619។ េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥១ មាក្ត្ត ២៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00442278។ 
609

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៩២-៩៣។ កំណត់រហត ននកា      

សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-

00156620។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយ     

ជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៩៤-៩៥, ERN 

(ភាសាខខម ) 00324765-00324766។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ២។ 
610

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(David CHANDLER) ទំព័  ៤១។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

177 

 

១៩៦០ មក និងបានចូ្េមកកាន់តំខណងជារេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣
611
   

ជនជាប់រោទ នួន ជា ខដេក្តូវបានរក្ជើសត្តងំរៅកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមកនុងឋានៈជាអន រេខ្

បកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦០
612
 និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុង

គណៈកមាម ធិកា មជឈិម កនុងឋានៈជាសមាជិករក្តៀមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ និងបានកាៃ យជាសមាជិក

រពញសិទធរិៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦
613
។ រោងត្តមេកេនតិ កកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា សមាជិករក្តៀមអាច្ 

“ចូ្េ ួមក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបាន ខតមិនមានសិទធសិរក្មច្រនាះរទ”
614
។ 

203> រទាះបីជាេកេនតិ កកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ្តេ់អំណាច្ក្បតិបតតិកា ខពស់បំ្ តរៅឲ្យគណៈ-

កមាម ធិកា មជឈិមក៏រដ្ឋយ ក៏កា ក្តួតក្ត្តពិតក្បាកដរៅរេើបកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយ 

សាា ប័នខដេមិនមានកំណត់រៅកនុងេកេនតិកៈបកស ខដេរគសាគ េ់ថ្នជាគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
615
។ 

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានោប់រ្តើមរកើតមាន រៅក្សបរពេជាមួយោន នឹងកា ោប់រ្តើមរកើត

                                                 
611

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) 

ទំព័  ៥៧។ 
612

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Philip SHORT) ទំព័  ៥៦-៥៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតពីីតនួាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៣, 

៣១៥។ 
613

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦២-៦៣។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន 

 ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620 ។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២        

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ២-៣។ សូមរមើេ

ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៣ ។  
614

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥០ មាក្ត្ត ២៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00442278។ 
615

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨, ERN 

(ភាសាខខម ) 00156619។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨៦-៨៧។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៦-១៧។ 
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E313 
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មានគណៈកមាម ធិកា មជឈិមខដ  រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦០
616
។  គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ជួបក្បជ ំោន

ក្បខហេពី ៧ នងៃរៅ ១០ នងៃមតង ឬក៏ជួបក្បជ ំញឹកញាប់ជាងរនះ ក្បសិនរបើមានកាេៈរទសៈតក្មូវ

ឲ្យរធាើខបបរនះ
617
។ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍មានសមាជកិ ៧  ូប រដ្ឋយសមាជិកទាងំអស់រនះ

យករច្ញពីគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
618
។ ដូច្ោន នឹងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមខដ  យូ ៗមតង សមាជិក

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ក្តូវបានផ្ទៃ ស់បត ូ
619
។ ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី រសា ភឹម និង ជនជាប់រោទ 

នួន ជា គឺជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ោប់ត្តំងពីរពេបរងកើតគណៈកមាម ធិកា រនះមក
620
។ 

ត្ត ម៉ា ក បានចូ្េ ួមរៅកនុងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣
621
។ ស ន រសន រៅ 

រខៀវ គឺជាសមាជិករក្តៀម ឬសមាជិកបក្មុង (មិនខមនជាសមាជិករពញសិទធ) ននគណៈកមាម ធិកា -

អចិ្ន្នតយ៍
622
 រហើយ ស ខ ធួក រៅ វន រវ៉ាត អាច្ជាសមាជកិរពញសិទធិ ឬជាសមាជិករក្តៀម

623
។ 

                                                 
616

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១    

(នួន ជា) ទំព័  ៥៦-៥៧ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៦-៤៧ ។ 
617

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨, ERN 

(ភាសាខខម ) 00156619។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/221 ច្ ះនងៃទី ១៤ 

ខខ  ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  កណំត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/222 ច្ ះនងៃទី ១៥ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/223 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ (បញ្ញជ ក់

ថ្ន រពេខៃះ កិច្ចក្បជ ំទាងំរនាះក្តូវបានរធាើរឡើងជាសមាៃ ត)់។ 
618

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨១-៨២។ កំណត់រហត ននកា       

សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-

00156620 ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៦-៥៧។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ 

Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង 

ឯកសា  E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។ 
619

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ២៨-២៩។ 
620

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២   

(នួន ជា) ទំព័  ៦, ១៧-១៨។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ២០១២ (David 

CHANDLER) ទំព័  ២៥។ 
621

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៨។ 
622

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ២០១២   

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៦។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ 

01006485



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

179 

 

រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន មិនធាៃ ប់ជាសមាជិក្ៃូវកា ននគណៈកមាម ធិ-

កា អចិ្ន្នតយ៍រឡើយ ប៉ា ខនតពួករគបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន បស់    គណៈកមាម ធិកា - 

អចិ្ន្នតយ៍ខដ 
624
។ កិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍អាច្ (រហើយជាញឹកញាប់គឺដូរច្នះ) 

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអវតតមានសមាជិកមួយ ូប ឬរក្ច្ើន ូបននគណៈកមាម ធិកា រនះ
625
។  

                                                                                                                                            

ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៩២-៩៤, 

ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។ 
623

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN 

(ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៦។      
 បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា

រៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន  ១៩៨០ ទំព័  ៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00324763-00324765។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពមីនទី  ស-២១៖ ភាព     

ក្ពឺខ្ៃ ច្ និងក្បវតតិកនុងគ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  ២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00191853 (ខដេ

បាន្តេ់រ ម្ ះពិត បស់ វន រវ៉ាត គឺរ ម្ ះ ស ក ធួក)។ 

624
 កនុងច្ំរណាមកំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ទាងំ ២៣ ច្ាប់ ខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ 

កំណត់រហត ច្ំនួន ១៩ ច្ាប់មានោយរ ម្ ះអនកច្ូេ ួមកនុងអងគក្បជ ំទាងំរនាះ។  កំណត់រហត ច្ំនួន ១៦ ច្ាប់មានកត់ក្ត្ត

រ ម្ ះ រខៀវ សំ្ន រៅ ខហម ថ្នមានវតតមានកនុងអងគក្បជ ំទាំងរនះ រហើយកំណត់រហត ច្ំនួន ១២ ច្ាប់មានកត់ក្ត្ត

រ ម្ ះ រសឿ វា៉ាស ី រៅរឌឿន ថ្នមានវតតមានកនុងអងគក្បជ ំទាងំរនះ។ សូមរមើេ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍

ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះ

នងៃទី ១១-១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/217 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/218 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគ-

ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/219 ច្ ះនងៃទី០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍

ឯកសា  E3/220 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/221 

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/222 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ ឯកសា  E3/223 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/224 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត-់

រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអចិ្ន្នតយ៍ ឯកសា  E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំ-    

គណៈអច្ិន្នតយ ៍ ឯកសា  E3/226 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍  

ឯកសា  E3/227 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/228 ច្ ះ

នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/229 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/230 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត 

01006486
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

180 

 

 ៥.១.៣  គណៈកមាម ធកិា រោធា 

204> គណៈកមាម ធិកា រោធា គឺជាអន គណៈកមាម ធិកា មួយរទៀត បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម។ 

គណៈកមាម ធិកា រោធា ក្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយ ប៉ា េ ពត និងទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកិច្ចកា រោធា 

និងសនតិស ខ
626
។ ស ន រសន ក៏ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា រោធារនះខដ 

627
។ រទាះបីជាដីកា

សននិដ្ឋា នបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះរេើករឡើងថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាសមាជិករៅកនុងគណៈ-  

                                                                                                                                            

ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ ឯកសា  E3/230 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ-    

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/231 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា 

រេខ E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/233 ច្ ះនងៃទី 

១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/235 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ ឯកសា  E3/237 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងកំណត់

រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/238 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៨ 

សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥១, រជើងទំព័  ១០៥២ ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន 

បានរក្បើរ ម្ ះ រៅរក្ៅថ្ន “ខហម”។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៣ (កាងំ រហកកអា វ) 

ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ២។ បទសមាភ សន៍ បស ់

Masato Matsushita និង Stephen Heder ជាមួយ ឡុញ រៅ ឡន នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន  ១៩៨០ ទំព័  ៩២-៩៤, 

ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។ 
625

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩, ERN 

(ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ សូមរមើេ្ងខដ  រេខរោងរជើងទំព័  ៦២៤ ខ្ងរេើ។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ 

សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រជើងទំព័  ៦២៤ ។  
626

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៤។ អតាបទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder 

ជាមួយនឹង រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00062461-

00062462។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជុាច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា 

ណាត់ជួបនឹងម ណៈ ឯកសា  E3/49 ទំព័  ៨៨, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00105137។ 
627

 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់បណាត ញទូ ទសសន៍ ABC ជាមួយនឹង រអៀង សា ី ឯកសា  E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៩៦ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00224442-00224443។ បទសមាភ សន៍ បស់ Elizabeth Becker ជាមួយនឹង 

រអៀង សា ី ឯកសា  E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00578895-00578896។ 

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/83 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦, ERN 

(ភាសាខខម ) 00398158-00398159 ។កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ឯកសា  E3/54 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00148743-00148744។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

181 

 

កមាម ធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះខ្អករេើភ័សតតុ្តងខដេមាន មិនរជឿថ្ន កា សននិដ្ឋា នខបប

រនះជាកា ក្តឹមក្តូវរឡើយ
628
។ 

 ៥.១.៤  មជឈមិបកស 

205> សាកសី និងអនកជំនាញជារក្ច្ើនខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបានរក្បើ

 កយថ្ន “មជឈិមបកស” រដ្ឋយសំរៅរៅរេើថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ប៉ា ខនត 

ដូច្ខដេសាកសី Stephen HEDER បានបញ្ញជ ក់ ួច្រហើយថ្ន “មជឈិមបកស” គឺជា កយខដេមិន

ច្ាស់លាស់។ រពេខៃះ កយរនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅកនុងន័យ ួម រដើមបីសំរៅរៅរេើ “កក្មិត 

“ទាងំមូេរៅកនុងឋានាន ក្កមបកស” រហើយរពេខៃះរទៀត ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរេើអងគភាព 

ឬសាា ប័នជាក់លាក់ណាមួយ រៅថ្នន ក់រេើ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា (ដូច្ជា គណៈកមាម ធិកា -

មជឈិម គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ឬមនទី  ក់ព័នធ បសខ់ៃួនណាមួយ ឬក៏ ប៉ា េ ពត ខតមតង)
629
។ 

 កយថ្ន “មជឈិមបកស” ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងឯកសា មួយចំ្នួនខដេក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះ  ួមទាងំឯកសា សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកា អត្តា ធិបាយ បសអ់នក

សិកាក្សាវក្ជាវជំនាន់រក្កាយៗមក រដ្ឋយមិនមានកំណត់និយមន័យរទ ប៉ា ខនត  ក្តូវបានរក្បើរៅកនុង

                                                 
628

 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧ សតពីី តួនាទីនិងម ខង្វ  បស់ នួន ជា  កថ្នខណឌ  ៣៣៣ ។   
629

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១០។ សូមរមើេឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៥-៦ (ខដេនិោយរោងរៅមជឈិមបកសថ្នជា “ថ្នន ក់ដឹកនាកំក្មិតកំពូេ

 បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ១៨-១៩ (កំណត់ន័យ

មជឈិម-បកសថ្នមានកក្មិតខពស់ជាងភូមិភាគ និងតំបន់)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨៥ (ខដេរេើករឡើងថ្ន “មជឈិមបកស [...] ក្តូវបានរោងជាពិរសសសំរៅ 

[...]      គណៈកមាម ធិកា មជឈិម”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ១០ (ខដេបាន

រ ៀបោប់ថ្ន “មនទី  ៨៧០” គឺជា “មនទី មជឈិមបកស”។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស ្ង់ ឯកសា  

E3/64 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00328028-00328029 (រក្បៀបរធៀបមជឈិម

បកសរសមើនឹង “មនទី  ៨៧០”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខក រពក្ជវណណ ៈ ឯកសា  E3/35 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00340575-00340576 (ខដេរេើករឡើងអំព ី“គណៈអច្ិន្នតយ៍-

មជឈិមបកស”។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ង រម៉ាង ឯកសា  E3/5142 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204119 (រេើករឡើងថ្ន ប៉ា េ ពត គជឺាមជឈិមបកស)។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េ   

ឯកសា កមពជុាជាមួយ ស សា ិន ឯកសា  E3/4596 នងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 

00482769 (ខដេនិោយរោងរៅរេើមជឈិមបកសថ្នជា “ថ្នន ក់រេើ”)។ 

01006488
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E313 
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ប ិបទមួយខដេបានបង្វា ញច្ាស់លាស់ថ្ន  កយរនះគឺសំរៅរៅរេើថ្នន ក់កំពូេននឋានាន ក្កមបកស

ក មមយុនីសតកមពជុា (ខ្នកសំខ្ន់ៗខៃះ”)
630
។ 

206> រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំន ំជក្មះរក្បើ កយថ្ន “មជឈិមបកស” សំរៅ ួមរៅរេើខ្នក 

ក្បតិបតតិកា ជាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេមានមូេដ្ឋា នរៅទីក្កុងភនំរពញ ដូច្ជា       

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ គណៈកមាម ធិកា មជឈិម គណៈកមាម ធិកា រោធា មនទី  ៨៧០ មនទី       

 ដ្ឋា ភិបាេ (មនទី  ស-៧១) និងមនទី ចំ្ណ ះឲ្យមនទី  ដ្ឋា ភិបាេ។ 

 ៥.១.៥  មនទ ី ៨៧០ 

207> រេខកូដ “៨៧០” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដ្ឋយមិនមានន័យច្ាស់លាស់ រៅកនុងអំឡុង បប

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេសំរៅរៅរេើប គគេ និងអងគភាពរ្សងៗខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹង

មជឈិមបកស។ សាកសីរ្សងៗោន មានកា យេ់ដឹងខ សៗោន អំពីមនទី  “៨៧០” រនះ ប៉ា ខនត ជាទូរៅបាន

យេ់ក្សបថ្ន មនទី រនះសំរៅរៅរេើខ្នកខៃះននថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា។ រោងត្តម

សាកសី Stephen HEDER មនទី  “៨៧០” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ត្តងំពីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧១ រដ្ឋយកំណត់

ជា “ថ្នន ក់ដឹកនាមំជឈិមបកស”
631
។ អនកជំនាញ David CHANDLER បានជក្មាបជូនអងគជំន ំជក្មះ

ថ្ន “៨៧០” គឺ “ជាទូរៅ ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរេើ ប៉ា េ ពត រហើយរពេខៃះ សំរៅរៅរេើ 

                                                 
630

 សូមរមើេឧទា. ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ច្ ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព័  ២៧-៣០, ៣៦-៣៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063016-00063018, 00063021-00063022។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/135 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ៩-១២, ១៦-១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062803-00062805, 00062808-00062809។ ទង់បដិវតត ឯកសា  

E3/170 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ាិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៣-១៥, ២៥-២៧, ៤៦-៤៨, ERN (ភាសាខខម ) 00064762-

00064763, 00064768-00064769, 00064780-00064781។ េិខិត បស់ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/1152 ច្ ះ

នងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00002238-00002239។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ       

D. Chandler៖ សំរឡងពមីនទី  ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ និងក្បវតតិកនុងគ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  

១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00191845-00191846។ អតាបទ បស់ Stephen Heder៖ កា វាយតនមៃរឡើងវិញអំព ី 

តួនាទី បស់រមដកឹនាជំាន់ខពស់ និងម្នតីថ្នន កម់ូេដ្ឋា នច្ំរ ះឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ 

កា ទទួេខ សក្តូវ បស់កមពជុាកនុងទសសនវិស័យរក្បៀបរធៀប ឯកសា  E3/4527 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២១-២៤, 

ERN (ភាសាខខម ) 00830774-00830777។  
631

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១០-១១។ 
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ប៉ា េ ពត និងមន សសមួយក្កុមតូច្រៅជ ំវិញោត់”
632
។ សាកសី នង ស ្ង់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន 

រេខសមាៃ ត់ “៨៧០” គឺបានន័យថ្នរេខមជឈិមរហើយហនឹង”
633
។ អនកជំនាញ Philip SHORT 

បានរេើករឡើងថ្ន “៨៧០” គឺជារ ម្ ះរេខកូដសក្មាបគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍”
634
។ ភាពមិន

ក្បាកដក្បជាអំពីអតាន័យច្ាសល់ាស់ បស់ “៨៧០” គឺស សីង្វា ក់រៅនឹងកា បញ្ញជ ក់ជាទូរៅ បស់

បកសក មមយុនីសតកមពជុាអំពីកា សមាៃ ត់ រហើយដូច្ខដេអនកជំនាញ David CHANDLER បានរធាើ

កា កត់សមាគ េ់ថ្ន ជារច្តនា កា រក្បើក្បាស់រេខកូដ គឺរដើមបីលាក់បាងំ ឬរធាើមិនឲ្យយេ់អំពី   

េកេណៈពិតក្បាកដននថ្នន ក់ដឹកនា ំបសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា
635
។  

208> ឯកសា មួយចំ្នួនពី បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ មានកា រេើករឡើងអំពី “គណៈ ៨៧០”
636
។ 

រទាះបីជាសហក្ពះោជអាជាា រេើករឡើងថ្ន គណៈ ៨៧០ គឺជាគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសត 

កមពជុាក៏រដ្ឋយ ក៏គណៈ ៨៧០ អាច្ជាគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ដូច្ោន ខដ  រហើយ ក់ព័នធនឹង

បញ្ញា រនះ អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្រធាើកា កំណត់ឲ្យបានច្ាស់លាសរ់នាះរទ
637
។ 

                                                 
632

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៧៤។ 
633

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ១៦។ 
634

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៧។ 
635

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨៦-៨៧។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១៣-១៤។ 
636

 សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/932 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00020998-00020999។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/245 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00001104។ មតិខណនា ំបស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា  E3/1173 ច្ ះនងៃទី ២៧ 

ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦  ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00072485។ 
637

 សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កថ្នខណឌ  ៣៧២។ ភ័សតតុ្តងខៃះបានអះអាងថ្ន    

គណៈ ៨៧០ គឺជាគណៈកមាម ធិកា មជឈិម៖ សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) 

ទំព័  ៥៤-៥៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា  E3/74 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00373519-00373520។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ម៉ា ន 

ឯកសា  E3/71 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00284310 ។ មតិខណនាខំដេរច្ញ

រដ្ឋយគណៈ ៨៧០ បានសមាអ ងរៅរេើរសច្កតខីណនាជំាក់លាក់មួយច្ំនួនពី “គណៈមជឈិមបកស”។ សូមរមើេ រសច្កត-ី

ខណនា ំបស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា  E3/740 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ប៉ា ខនត ភ័សតតុ្តងរ្សងរទៀតបាន

បង្វា ញថ្នគណៈ ៨៧០ គជឺាគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២     
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

184 

 

209> រក្ៅពីគណៈកមាម ធិកា  ៨៧០ មានអងគភាពដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកមួយរទៀតរ ម្ ះថ្ន “មនទី  

៨៧០” “មនទី នរោបាយ ៨៧០” “ម-៨៧០” (អកស  “ម” ជំនួសឲ្យ កយថ្ន “មនទី ” ខដេជា កយ

ខខម រក្បើជំនួស កយ “មនទី ” ឬ “មនទី  បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍” (“មនទី  ៨៧០”)
638
។ 

 ហូតមកទេ់នឹងខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន ទទួេខ សក្តូវរេើមនទី  ៨៧០
639
។ 

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរៅកនុងមនទី  ៨៧០ កនុងអំឡុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
640
។ 

ត្តមសមតី បស់រលាក Philip SHORT មនទី  ៨៧០ បានបំរពញម ខង្វ ជា“ខ្នកក្បតិបតតិ” បស ់  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
641
។ មនទី រនះមានភា កិច្ចអន វតត និងត្តមដ្ឋនកា អន វតតរសច្កតីសរក្មច្

នានា បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងរដើមបី “ទំនាក់ទំនងរៅវិញរៅមកជាមួយខ្នកនីមួយៗ” 

 បស់ថ្នន ក់រេើននបកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងនាមជាគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
642
។ ទាងំរលាក 

Philip SHORT និងរលាក David CHANDLER បានរក្បើក្បាសោ់ៃ ថ្ន “មជឈមណឌ េស នស

                                                                                                                                            

(នង ស ្ង់) ទំព័  ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤៧។  ច្រមៃើយជា

លាយេកេណ៍អកស  បស់ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/359 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១-២, ERN 

(ភាសាខខម ) 00408223-00408224។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំព័  ៦៧-៦៨ (ខដេបានរធាើកា កត់សមាគ េ់ថ្ន មានភាពមិនច្ាស់លាសរ់ៅកនុងកា រក្បើ កយ  “គណៈ 

៨៧០” និងមិនបានរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នឲ្យបានច្ាស់លាស់រនាះរឡើយ)។ 
638

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៩០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៦៨-៦៩។ កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00019108-00019110។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា 

រេខ E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00156676។ 
639

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 

00019108-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន “រឌឿន” 

គឺជា រសឿ វា៉ាស )ី។ 
640

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103844។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់  រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៩០ ។   
641

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៥២-៥៣។ 
642

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 

00019112-00019113។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៧-១៨។ រសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧៣-

៧៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

185 

 

ក្បសាទ” រដើមបីរ ៀបោប់អំពីតួនាទីដ៏សំខ្ន់បំ្ ត បស់មនទី  ៨៧០ កនុងកា បញ្ជូនព័ត៌មានរច្ញ និង 

ចូ្េមកគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
643
។ 

210> កំណត់រហត អងគក្បជ ំ បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍មួយច្ាប់ បានរេើករឡើងពីអងគភាព

ដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកមួយខដេរគសាគ េ់ជាភាសាខខម ថ្ន “កា ិោេ័យ ៨៧០” ជំនួសឲ្យ “មនទី - 

៨៧០”
644
។  ហូតមកទេ់នឹងខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា ិោេ័យរនះក្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយរ ម្ ះ  

ស ឹម ស ន រៅ ខយ៉ាម
645
។ រគរៅខតមិនដឹងអំពីម ខង្វ ច្ាស់លាស ់បសក់ា ិោេ័យរនះរទ ប៉ា ខនត 

រ ម្ ះជាភាសាខខម បញ្ញជ ក់ថ្ន កា ិោេ័យរនះមានម ខង្វ  ក់ព័នធនឹងកិច្ចកា  ដាបាេរក្ច្ើនជាង

កិច្ចកា នរោបាយ
646
។  

 ៥.១.៦  មនទ ី ដ្ឋា ភិបាេ (ស-៧១) នងិមនទ ីច្ណំ ះរ្សងៗរទៀត 

211> ដូច្ោន នឹងមនទី  ៨៧០ ខដ  មជឈិមបកសបាន កាទ កមនទី  ដាបាេមួយ ខដេក្តូវបានរេើក

រឡើងរៅកនុងកំណត់រហត ននអងគក្បជ ំ បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ថ្នជា “មនទី  ដ្ឋា ភិបាេ”
647
។ 

 ហូតមកទេ់នឹងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មនទី  ដ្ឋា ភិបាេរនះក្តូវបានដឹកនារំដ្ឋយរ ម្ ះ ឈ្ឹម សំរអាក 

                                                 
643

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦៤។ 
644

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00019109-00019110។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៧១-

៧២។ 
645

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន “ខយ៉ាម” 

គឺជា ស ីម ស ន)។ 
646

 ខណៈខដេ កយ “មនទី ” និង “កា ិោេ័យ” អាច្ក្តូវបានបកខក្បរៅជាភាសាអង់រគៃសថ្ន ‘office’ ឬ ‘bureau’ 

រនាះ កយថ្ន “មនទី ” មានន័យខ្ងខ្នក ច្នាសមព័នធ ដាបាេទូេំទូលាយជាង ច្ំខណកឯ កយ “កា ិោេ័យ” សំរៅជា

ពិរសសរៅរេើអងគភាពខដេមានឋានាន ក្កមតូច្ជាង ឬជាអន ខ្នក។ “មនទី ” អាច្មាន “កា  ិោេ័យ” ច្ំណ ះរក្ច្ើន

ជាងមួយ។  សូមរមើេបខនាម ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៧១-៧២។ 
647

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១២។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

186 

 

រៅ ប៉ាង់
648
។ សាកសីជារក្ច្ើនបានរៅអងគភាពខដេដឹកនារំដ្ឋយ ប៉ាង់ ថ្ន“ស-៧១” រហើយខ្នក 

ឬក្កសួងខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជា “ស-៧១” មានរេច្រឡើងជាញឹកញាប់រៅកនុងបញ្ជីរ ម្ ះអនក

រទាសខដេរគបានបញ្ជូនខៃួនមកកានម់នទី សនតិស ខ ស-២១ ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន “ស-៧១” គឺជារេខ

កូដសក្មាបម់នទី  ដ្ឋា ភិបាេរនះ
649
។ 

212> មនទី  ស-៧១ អាច្ជាខ្នកមួយននមនទី  ៨៧០ ឬក៏អាច្ជាអងគភាពដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកមួយ។ 

របើរទាះបីជាកំណត់រហត ននអងគក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បញ្ញជ ក់ថ្ន មនទី ទាងំរនាះរ្សង 

ពីោន ក៏រដ្ឋយ
650

 ក៏សាកសី Stephen HEDER បាន ំេឹកថ្ន ប គគេជារក្ច្ើននាក់ខដេោត់បាន

សមាភ សន៍មានកា យេ់ក្ច្ឡំរៅរេើមនទី ទាងំពី រនះ រហើយត្តមពិតរៅ សាកសីជារក្ច្ើនខដេបាន្តេ់ 

សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានរៅអងគភាពខដេដឹកនារំដ្ឋយ ឈ្ឹម សំរអាក 

                                                 
648

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) 

ទំព័  ១៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន “ប៉ាង់” គឺ ឈ្ឹម សំរអាក)។  
649

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៧៧-៧៨។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នឹម ខសម ឯកសា  E3/43 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, 

ERN (ភាសាខខម ) 00357219-00357220។ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ SOAS ជាមួយ គង់ រយឿង ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៥ ឯកសា  E3/5315។ សូមរមើេ្ងខដ  បញ្ជអីនករទាសមកពខី្នកក្កសួង ស-៧១ ឯកសា  E3/1737 ខដេ

មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ បញ្ជីអនករទាសមកពខី្នកក្កសួង ស-៧១ ឯកសា  E3/1738 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ បញ្ជីមន សសច្ូេនងៃទី ២៤ ខខ ៥ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/1955 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (បញ្ជី

ទាងំរនះបញ្ញជ ក់ពីអតតសញ្ញា ណអនកជាប់ឃ ំោងំរៅ ស-២១ ខដេបញ្ជូនមកព ី “ក្កសួង ស-៧១” ខដេភាគរក្ច្ើននន

អនកទាងំរនះក្តូវបានបញ្ញជ ក់ថ្ន បានរធាើកា រៅកនុងច្ំរណាមមនទី  “ក” ណាមួយ។ សូមរមើេ កថ្នខណឌ  ១៥ ខ្ង

រក្កាម)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១៣ ។ ដំបូងរឡើយ “ស-៧១” ក៏ជារេខកូដ

សក្មាប់មូេដ្ឋា នរៅជិតសទឹងជីនិត ខដេថ្នន កដ់ឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានផ្ទៃ ស់បតូ មកទីរនាះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ ។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៦៧-៦៨។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី    

ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ   រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ២០ (បានរ ៀបោប់អំពកីា ផ្ទៃ ស់ទីកខនៃងមកកាន់

មូេដ្ឋា នសទឹងជីនិត)។ 
650

 កា ក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00019108-00019110 (រធាើបញ្ជដី្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីោន  វាង “មនទី នរោបាយ ៨៧០” និង “មនទី  ដ្ឋា ភិបាេ”)។ 

01006493



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រៅ ប៉ាង់ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់រេខកូដ “៨៧០”
651
។ ប៉ា ខនត រោងត្តមសមតី បស់សាកសរី្សងរទៀត 

មនទី  ស-៧១ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ ប៉ាង់ បានបំរពញម ខង្វ រ្សងពីមនទី  ៨៧០ 

ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន។ មនទី  ៨៧០  បស់ រឌឿន  ក់ព័នធ

នឹងកា អន វតតរោេនរោបាយ ចំ្ខណកឯមនទី  ស-៧១  បស់ ប៉ាង់  ក់ព័នធជាច្មបងរៅនឹងកិច្ច

កា ខ្នកភ័សតភុា  កា អន វតត និងកា ង្វ  ដាបាេ
652
។ 

213> ជាពិរសសមនទី  ស-៧១ បានក្គប់ក្គងរៅរេើមនទី ចំ្ណ ះ និងអងគភាពរ្សងៗ ខដេបំរពញ

ម ខង្វ ជួយោកំ្ទដេ់មជឈិមបកស រហើយខដេភាគរក្ច្ើនក្តូវបានកំណត់រ ម្ ះជារេខកូដខដេនាំ
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម ) 

ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៧៤។ 
652

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៩-១០, ១១-១២ (រ ៀបោប់ថ្ន ស-៧១ គឺ

ជាមនទី  ដាបាេ ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីមនទី  ៨៧០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ១៨-

១៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ប៉ាង់ “ោត់ខច្ងកិច្ចកា ក្បោនំងៃរៅកនុងមនទី រនះ  ួមទាងំ មនទី  ក-១, ក-៣ និង ក-៧ ្ងខដ ។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ប៉ាង់ ក្គប់ក្គងនី សា  និងខ្នកបងកបរងកើន

្េ និងខបងខច្កភា កិច្ច្ដេ់ប គគេិករៅ ក-១)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន ឯកសា  E3/24 

ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00204071-00204072 (“ប៉ាង់ ទទួេខ សក្តូវខ្នក   

 ដាបាេរៅ មនទី  ៨៧០ រហើយ រឌឿន ទទទួេខ សក្តូវខ្នងរោេនរោបាយ”)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ     

កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/448 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00154926-

00154927   (រ ៀបោប់ព ី“គណៈកមាម ធិកា ននក្កុមកា ង្វ ទទួេបនទកុមនទី  ៨៧០” ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ប៉ាង់ រដ្ឋយមាន

កា ទទួេ ខ សក្តូវខ្នកសនតិស ខ កា ទទួេរភាៀវ ទូ គមនាគមន៍ សមាភ  ៈ រសបៀងអាហា  និងកា ដឹកជញ្ជូន។ គំនូស

បំក្ពួញ បស់ នង សូ្ង់ ឯកសា  E3/1736 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ (បង្វា ញថ្ន មនទី  ស-៧១  បស់ ប៉ាង់ 

ោត់ខច្ងរេើមនទី  “ក” ទាងំអស់)។ ក្បតិោ ឹកកនុងសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០១ (Craig ETCHESON) ឯកសា  

E3/55 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00330487 (្តេ់សកេីកមមថ្ន ស-៧១ គឺជា 

“រសនាធិកា ”  បស់មនទី  ៨៧០ ខដេមានបណាត ញមនទី ោកំ្ទបរក្មើកា ង្វ ឲ្យមជឈិមបកស)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី 

៥ សតីពី ច្នា-សមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៩ ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រេខរជើងទំព័  

៦២៤ ខ្ងរេើ (បង្វា ញថ្ន រឌឿន បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំជារក្ច្ើន បស់គណៈអច្ិន្នតយ៍ ខដេកិច្ចក្បជ ំទាងំរនាះមាន

កំណត់រហត ។  ប៉ាង់ មិនបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនាះរទ) ។   
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ម ខរដ្ឋយអកស  “ក”
653
។ មនទី  ក-១ មានទីត្តងំសាិតរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ខដេជាទីកខនៃងរធាើកា  

និងសាន ក់រៅ បស់ ប៉ា េ ពត 
654
។ ក-៣ គឺជាមនទី  និងជាកខនៃងសាន ក់រៅមួយរ្សងរទៀតខដេសាិត

រៅទីក្កុងភនំរពញ សក្មាបរ់មដឹកនាជំាន់ខពស់ បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ ជនជាប់រោទ នួន 

ជា និង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ 
655
។ មនទី  ក-៦ គឺជាសាលានរោបាយ បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា 

ខដេសាិតរៅឯប   ីកីឡាកនុងទីក្កុងភនំរពញ
656
។ មនទី  ក-៧ គឺជាអងគភាពនី សា 

657
។ មនទី  ក-៨ គឺ

                                                 
653

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៩, 

១១, ១៤-១៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00204741-00204742។ គំនូសបំក្ពួញ បស់ នង សូ្ង់ ឯកសា  E3/1736 ច្ ះនងៃទី 

២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩។ 
654

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ៥៧-៥៨។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស   វិ) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣   

(ស ូស ជាតិ) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ  មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ខ រ ឿ) ទំព័  ៥៧។ 
655

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ៥៦-៥៨។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ស   វិ) ទំព័  ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ខ រ ឿ) ទំព័  

៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ៨-១៤។ 
656

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00204742-00204743។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ស សា ិន     

ឯកសា រេខ E3/4596 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣៣, ៦៤-៦៦, ERN (ភាសាខខម ) 00482793, 

00482824-00482826។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ខកវ ឯកសា  E3/5173 រេខច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00189264-00189265។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

រសង េីរងង ឯកសា  E3/462 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00204027-

00204028។ 
657

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២១។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ជាអងគភាពទទួេខ សក្តូវខ្ងដ្ឋបំខនៃ
658
។ មនទី  ក-៩ ជារោងច្ក្កវាយនភ័ណឌ

659
។ មនទី  ក-១១ គឺ

ជាកខនៃង្េិតថ្នន ំរពទយ
660
។ មនទី  ក-១២ គឺជាអងគភាពរ ៀបចំ្ោត់ខច្ងោនជំនិះ និងអនក      

របើកប 
661
។ មនទី  ក-១៥ ជាសាលាបណតុ ះបណាត េនរោបាយជាសំខ្ន់ (ប៉ា ខនត មិនដូរច្នះទាងំអស់

រទ) សក្មាបអ់នកក្តឡប់មកពីប រទសវិញ
662
។ មនទី  ក-១៨ គឺជាមនទី សា ទូ រេខ

663
។ 

214> មនទី  ស-៧១ ក៏មានអំណាច្កនុងកា ោប់ខៃួន និងបញ្ជូនអនកក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកាន់មនទី   

សនតិស ខ ស-២១
664
។ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឈ្ឹម សំរអាក រៅ ប៉ាង់ ខៃួនឯងក៏ក្តូវរគោប់ខៃួន និងបញ្ជូន

រៅកាន់មនទី សនតិស ខ ស-២១ រហើយអន ក្បធាន បស់ោត់រ ម្ ះ ខ្ន់ េីន រៅ ខកន បានបនត

                                                 
658

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស ខ រ ឿ) ទំព័  ៥៦។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នង ស ្ង់ រដ្ឋយ ោយ ច្័នទត្តោវណណ  និង Thomas Kuehnel 

ឯកសា  E3/1739 នងៃទី ១៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00838453-00838454។ 
659

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័  ២១-២២។ 
660

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ៣៥-៣៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ជា សាយ ឯកសា  E3/69 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204084-00204085។ 
661

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣, 

៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-00204740, 00204742-00204743។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ជា សាយ ឯកសា  E3/69 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204084-00204085។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យឹម ឡាងំ ឯកសា  E3/463 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00204728-00204729។ 
662

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  ៨៣, ៨៤-៨៥។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈ-

មណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ស សា ិន ឯកសា  E3/4596 ទំព័  ៣០-៣២, ERN (ភាសាខខម ) 00482790-

00482792។ 
663

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៤-៥៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា  E3/447 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00483251-

00483252។ 
664

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ១៥-១៦, ១៩-២០, ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៥២។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/456 

ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00198875។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ 

រហកកអា វ ឯកសា  E3/107 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00197970។ 

01006496



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

190 

 

ក្គប់ក្គងដឹកនាមំនទី  ស-៧១ រនះ
665
។ 

 ៥.១.៧  អងគភាពភូមភិាគ តបំន ់ក្សុក នងិ ឃ  ំ

215> រៅរក្កាមមជឈិមបកស កមពជុាក្បជាធិបរតយយក្តូវបានខបងខច្កជាតំបន ់ដាបាេជារក្ច្ើន

រៅត្តមឋានាន ក្កម។ ថ្នន ក់កំពូេននឋានាន ក្កមរនះគឺភូមិភាគ។ ដំបូងរឡើយ ភូមិភាគ រនះ ក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងអំឡុងរពេជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធម នឆ្ន ំ ១៩៧៥
666
។ 

ដំបូងរឡើយមានភូមិភាគចំ្នួន ៦ គឺ៖ ភូមិភាគឧតត  (មានរេខកូដ ៣០៤
667

) ភូមិភាគ យ័ពយ 

(រេខកូដ ៥៦០
668

) ភូមិភាគឦសានត (រេខកូដ ១០៨ រក្កាយមកបត ូរៅជា ១០៩
669

) ភូមិភាគ

                                                 
665

 ច្រមៃើយ បស់ ឈ្ឹម សំរអាក រៅមនទី  ស-២១ ឯកសា រេខ E3/1596 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអាវ) ទំព័  ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២    

(កាងំ រហកកអាវ) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៨៨-៨៩។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២(នឹម ខសន)ទំព័  ៥, ៤២, ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស   វ)ិ 

ទំព័  ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២  ស់ ស  យ) ទំព័  ៤៥-៤៦។ T. 18 July 2013 

(Stephen HEDER), ទំព័  ៩-១០។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00204740-00204742។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា  E3/33 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00231804-

00231806។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា  E3/385 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00357213-00357214។ 
666

 ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា  

E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៨-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065948-00065951។ 
667

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣       

(ឯក រហន) ទំព័  ១៥-១៦។ 
668

 ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/475 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិប- 

រតយយ ឯកសា  E3/476 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។ 
669

 បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ស សា ិន ឯកសា  E3/4596 ច្ ះនងៃទី ០៥-០៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥៨-៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00482818-00482819។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  

E3/4005 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00785295-00785296។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/475 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/476 ោម នកាេប ិរច្ទិ 

ERN (ភាសាខខម ) 00193066។ 

01006497
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

191 

 

និ តី (រេខកូដ ៤០៥
670

) ភូមិភាគបូ ៌ (រេខកូដ ២០៣
671

) និងភូមិភាគពិរសស (ខដេ ួមទាងំ

តំបន់រៅជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ
672

)។ 

216> រក្កាយពីចូ្េកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្ពំក្បទេ់ភូមិភាគក្តូវបានខបង
ខច្កជាងមីរឡើងវិញ។ ភូមិភាគបសចិមងមី (រេខកូដ ៤០១) ក្តូវបានបរងកើតបខនាម រហើយភូមិភាគ

ពិរសសរៅជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបាន ំលាយរោេ និងកាត់បញ្ចូេរៅកនុងភូមិភាគជិតខ្ង    

រ្សងៗ
673
។ ភូមិភាគទាងំអសម់ិនបានកំណត់យកក្ពំក្បទេ់រខតតខដេមានក្សាប់ឲ្យបានច្ាស់

លាសរ់នាះរទ។ ឧទាហ ណ ៍ភូមិភាគបូ ៌ ក្គបដណត ប់រខតត នក្ពខវង និងសាា យរ ៀង និងខ្នកខៃះនន

                                                 
670

 ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/475 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ ឯកសា  E3/476 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។ 
671

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៨-២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័  ១៨-១៩។ 
672

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៩-៦០។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER 

និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 

នងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៨៣-៨៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324754-00324755 ។ អតាបទសមាភ សន៍ បស ់

Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00062454-00062455។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យ-

ពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩    ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣២-១៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00637487-00637490។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៣២-២៣៣, ERN 

(ភាសាខខម ) 00232230-00232231។ 
673

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២(មាស រហឿន)ទំព័ ២៩។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិប-   

រតយយ ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា  E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១១, ERN 

(ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/475 ោម នច្ ះកាេឹប ិរច្ទិ ERN               

P 00000002។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា រេខ E3/476 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 

00193066។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៣៥-២៣៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00232233-00232234។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន ៍

អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពជូសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៤៣-១៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00637498-00637499។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា  E3/73 ច្ ះនងៃ

ទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00486476-00486477 (រេើករឡើងថ្ន “ម-៤០១” គឺជា

មនទី  បស់ ត្ត ស ី រេខ្ភូមិភាគបសចឹម។ សូមរមើេ្ងខដ  កថ្នខណឌ  ២២ ខ្ងរក្កាម)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី 

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២០ ។  

01006498
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រខតតក្ករច្ះ កណាត េ និងកំពង់ោម
674
។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏មានតំបន់ និងទីក្កុងសាយ័តមួយចំ្នួន ឬ 

តំបន់ “ខដេក្តូវបានោត់ត្តំងជាពិរសស” ដូច្ជា ក្ពះវិហា  (រេខកូដ ១០៣) មណឌ េគី ី (រេខ-

កូដ ១០៥) រសៀមោប-ឧតត មានជ័យ (រេខកូដ ១០៦) ក្ករច្ះ (រេខកូដ ៥០៥) និងកំពង់រសាម 

ខដេមិនសាិតរៅកនុងភូមិភាគណាមួយរឡើយ រហើយខដេក្តូវទំនាក់ទំនងកា ង្វ រដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅ

មជឈិមបកស
675
។ រក្កាយមក កា ខកខក្ប ច្នាសមព័នធក៏ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុង ឬអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៧៧៖ 

ភូមិភាគឧតត ងមី (រេខកូដ ៨០១) ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរច្ញពីតំបន់សាយ័តោស់ននក្ពះវិហា  និង

រសៀមោប-ឧតត មានជ័យ រហើយភូមិភាគឧតត ោស់ ក្តូវបានដ្ឋក់រ ម្ ះជា “ភូមិភាគកណាត េ”
676
។ 

217> ភូមិភាគនីមួយៗក្តូវបានខបងខច្ករៅជាតំបន់មួយចំ្នួន ខដេក្តូវបានរគសាគ េ់ជាទូរៅ 

ត្តម យៈរេខកូដ បសតំ់បន់ទាងំរនាះ
677
។ តំបន់ក្តូវបានខបងខច្កបនតរៅជាក្សុក រហើយក្សុក

                                                 
674

 ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា  

E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ    

ឯកសា  E3/476 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។ 
675

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ( យ ន គីម) ទំព័  ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៩។ ក្កសួង

សិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា  E3/1398 ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/475 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/476 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN 

(ភាសាខខម ) 00193066។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតពីី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១២ ។ ខ្នកទី ៨ 

សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៥ ។ 
676

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) 

ទំព័  ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័  ២៧-២៨។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ព ំស ូ ឯកសា  E3/420 ច្ ះនងៃ

ទី ២៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00407775-00407776, 00407778។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង គឹមរអឿន ឯកសា រេខ E3/425 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418569 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ  ឯកសា  E3/20 ទំព័  

២៣៥-២៣៦, ERN (ភាសាខខម ) 00232233-00232234។ 
677

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសត ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣២-៣៤, មាក្ត្ត ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00442269-00442270។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នក

នរោបាយ ឯកសា  E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១-១២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ 

01006499
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ក្តូវបានខបងខច្ករៅជាអងគភាពឃ ំ កនុងរនាះ ួមមានទាងំភូមិ
678
។ ភូមិនីមួយៗរៅកនុងឃ ំ ក្តូវបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូេោន ជាបនតបនាទ ប់រៅជាសហក ណ៍ ខដេជាកខនៃងក្បជាជន ស់រៅ រធាើកា ង្វ  និងហូប

 ួមោន
679
។ រៅកខនៃងខៃះ សហក ណក៍្តូវបានោត់ទ កជាអងគភាពចំ្ណ ះ បស់ឃ  ំ រហើយសាិតរៅ

រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បសគ់ណៈកមាម ធិកា ឃ ំ
680
។ ប៉ា ខនត រៅកខនៃងខៃះរទៀត សហក ណ៍ធំក្តូវបាន

ដ្ឋក់ជំនួសរដ្ឋយឃ ំ ខដេជាតំបន់ ដាបាេថ្នន ក់រក្កាមបំ្ តរៅកនុងឋានាន ក្កម បស់បកសក មមយុនីសត 

កមពជុា
681
។ 

                                                                                                                                            

ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេយ័ពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣៦-១៣៧, ERN 

(ភាសាខខម ) 00637491-00637492។ 
678

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសត ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣២-៣៤, មាក្ត្ត ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00442269-00442270។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នក

នរោបាយ ឯកសា  E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065952។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១-១២។ អតាបទ បស់ S. Heder និង M. Matsushita៖    
បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ១៩៨០ ទំព័  

៣, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00170694។ 
679

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (កាៃ ន ហាីត) ទំព័  ៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២   

(រអឿន ត្តន) ទំព័  ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦៧-៦៨។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័  ៧-៨។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ភូមិសា្សតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា  E3/1398 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00065950-00065952។ 
680

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Francois PONCHAUD) ទំព័  ១៣-១៤ ។កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម បា ំង ឯកសា  E3/5510 

ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00402492 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

រៅន  ោ៉ា វ ឯកសា  E3/5515 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00402457 ។ សូមរមើេ

្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៤០-៤១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី សូ ខ ន ឯកសា  E3/5506 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00398487 ។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ន ត នូវ ឯកសា  E3/5521 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១០, ERN 

(ភាសាខខម )00408297-00408298 (ខដេបញ្ញជ ក់អះអាងថ្ន រមដឹកនាសំហក ណ៍មានភាពខ សោន ពថី្នន ក់ដឹកនាឃំ ំ) ។  
681

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មនីា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១២-១៣។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យ ន គឹម ឯកសា  E3/368 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00340150-00340151។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ 

01006500
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

194 

 

218> ឋានាន ក្កមក្គប់កំ ិតទាងំអស ់ ខដេមានភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក ឃ ំ និងសហក ណ ៍ ក្តូវ

បានក្គប់ក្គងរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា 
682
។ ជាធមមត្ត គណៈកមាម ធិកា មានរេខ្មួយ ូប (ឬ

ក្បធាន) អន រេខ្មួយ ូប (ឬអន ក្បធាន) និងោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មានសមាជកិមួយ ូបរទៀត

ខដ 
683
។  ជាញឹកញាប់ រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា នីមួយៗ  កា ទទួេខ សក្តូវខ្ងរោេនរោបាយ 

សំខ្ន់ៗក្តូវបាន្តេ់រៅឲ្យសមាជិកគណៈកមាម ធិកា  ឬអន គណៈកមាម ធិកា នីមួយៗ
684
។ជាទូរៅ 

                                                                                                                                            

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៤៩ (ខដេរេើករឡើងថ្ន សហក ណ៍ទទួេកា ខណនាផំ្ទទ េ់ពីថ្នន ក់ក្សុក)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១៩-២០ (រោងរៅរេើ កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ទឹម   ិទធី ឯកសា  E3/4828) (ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ឃ ំ និងសហក ណ៍ គឺ “ដូច្ោន ”។ អតាបទ បស់ Timothy 

Carney “កា រ ៀបច្ំោត់ខច្ងអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជុាពីឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩៖ កា ណាត់ជួបនឹងម ណៈ    ឯកសា  

E3/49 ទំព័  ៨៥, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00105137។ 
682

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសត ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00442269-00442270។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) 

ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៣៦-៣៧, ៤៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័  ៣១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា  E3/411 

ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00373508-00373509។ 
683

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១(កាៃ ន ហាីត) ទំព័ ៤៦-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២       

(ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៤៦-៤៧, ៥៤។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ព ំស ូ) ទំព័  ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំព័  ១៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា  E3/80 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១០ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00486471-00486472 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជឹម 

ឯកសា  E3/4628 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00373386-00373387។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ   B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-

១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣២-១៤២, ERN (ភាសាខខម ) 00637487-00637497។ 
684

 កិច្ច្សមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ អ  ក ប  នរឈ្ឿន ឯកសា  E3/387 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00379483-00379484។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប  ន ឡឹងច្ូយ     

ឯកសា  E3/5178 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00197865-00197866។ 

 បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា  បស់ Craig Etcheson ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២៤-

២៦, ERN (ភាសាខខម ) 00314801-00314803។  

01006501
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

195 

 

រេខ្គណៈកមាម ធិកា រៅថ្នន ក់នីមួយៗក្តូវបានខតងត្តំងរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា ថ្នន ក់រេើបនាទ ប់
685
។ 

ឧទាហ ណ៍ រេខ្ឃ ំក្តូវខតងត្តងំរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា ក្សុក
686
 រហើយរេខ្ក្សុកក្តូវខតងត្តំង

រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា តំបន់
687
។ ជារោេកា ណ៍ េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់ឲ្យ 

គណៈកមាម ធិកា ទាងំអស់រធាើកា ក្បជ ំរៅកនុងច្រនាៃ ះរពេមួយរទៀងទាត់រដើមបីរក្ជើសត្តងំសមាជិកងមី 

ប៉ា ខនតជាទូរៅ រៅកនុងកា អន វតតជាក់ខសតង សមាជិកគណៈកមាម ធិកា  (ដូច្ជារេខ្) ក្តូវបាន

ខតងត្តំងរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា ថ្នន ក់រេើបនាទ ប់
688
។ 

219> ជាទូរៅ រេខ្គណៈកមាម ធិកា រៅត្តមថ្នន ក់នីមួយៗក៏ជាសមាជិកមួយ ូប្ងខដ  (ឬ

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់បានចូ្េ ួមក្បជ ំ) រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា ថ្នន ក់រេើបនាទ ប់ ដូរច្នះ រេខ្ឃ ំក្តូវ

ចូ្េ ួមក្បជ ំរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា ក្សុក
689

 រេខ្ក្សុកក្តូវចូ្េ ួមក្បជ ំរៅកនុង 

                                                 
685

 ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០១ (Craig ETCHESON) ឯកសា  E3/345 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 00328700។ 
686

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (កាៃ ងំ ហាីត) ទំព័  ៤២-៤៣ (រេើករឡើងថ្ន ោត់ក្តូវបានក្បធានក្សុក និង  

គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគខតងត្តំងរធាើជាក្បធានឃ ំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ( ៉ាូមា ំ យ ន) ទំព័  ៣៤-

៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័  ៧៤-៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ រតើ ប៉ា េ ពត 

ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា?  រដើមកំរណើតក មមយុនីសតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ១៩៣០-១៩៧៥ ឯកសា  E3/1815 ទំព័  

៤០១-៤០២, ERN (ភាសាខខម ) 00104874-00104875។  
687

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៦៧-៦៨, ៧៣-៧៤។ 
688

 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសត ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣៨-៤៥ មាក្ត្ត ១១, ១២, ១៥ និង ១៨, 

ERN (ភាសាខខម ) 00442272-00442275។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ម ី សួន ឯកសា  E3/1675 ច្ ះ

នងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00391854-00391855 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី រទព ប៉ាូច្ ឯកសា  E3/5293 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00348839-00348841 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ូ រសឿន ឯកសា  E3/5294 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ      

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00348828-00348829 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ប  ន រធៀន ឯកសា  E3/5498 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00368599-

00368600 ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១៥-១៦។ 
689

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១០-១១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  

សាោ៉ាយ រហៀន ឯកសា  E3/5608 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00486494-

00486495 ។ 

01006502
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កិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា តំបន់
690
 រហើយរេខ្តំបនក់្តូវចូ្េ ួមក្បជ ំរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់   

គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ
691
។ ជាធមមត្ត រេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា មូេ សមបតតិ រៅ  ស់ ញឹម 

(រេខ្ភូមភិាគ យ័ពយ) គឺជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
692
។ រេខ្ខៃះរទៀត ដូច្ជា  

រសា ភឹម (រេខ្ភូមិភាគបូ ៌) និង ត្ត ម៉ា ក (រេខ្ភូមិភាគនិ តី) ក៏ជាសមាជិកននគណៈកមាម -   

ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ងខដ 
693
។ 

                                                 
690

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន), ទំព័  ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ផ្ទន វា៉ា ន), ទំព័  ៦៤-៦៥.។ 

691
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា  E3/4593 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័ ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00485621-00485622 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជឹម ឯកសា  E3/4628 ច្ ះ

នងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373386-00373387។ 

692
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា), ទំព័  ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១-១២។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖       

បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  

៩៤-៩៥ ERN (ភាសាខខម ) 00324765-00324766។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ 

(នង ស ្ង់) ទំព័  ៧២ (បានបញ្ញជ ក់ថ្ន  ស់ ញឹម ជារេខ្ភូមភិាគ យ័ពយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ហ  ន ឈ្ នេី), ទំព័  ៦៨-៦៩ (បាន្តេ់រ ម្ ះពិត បស់  ស់ ញឹម)។  ស់ ញឹម ក៏ជាអន ក្បធានទីពី ននគណៈក្បធាន ដា

 ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានរគោប់ខៃួនបញ្ជូនរៅ ស-២១ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨៖ សូមរមើេ កំណត់រហត     

អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  

៤៦-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00053634-00053635។ ច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ –  ស់ ញឹម ឯកសា  E3/3989    

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  

693
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា), ទំព័  ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រខៀវ រៅ), ទំព័  ៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣៦-

៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស វិ), ទំព័  ៦២-៦៤។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន  

ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156619។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី 

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រជើងទំព័  ៦២០ និង ៦២១។ រសា ភឹម ក៏ជាអន ក្បធានទី ១ ននគណៈក្បធាន ដា  ហូតដេ់រពេ

ោត់សាៃ ប់ អាច្ថ្នរដ្ឋយសា ខតកា រធាើអតតោតរៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៨៖ សូមរមើេ កំណត់រហត អងគក្បជ  ំ     

សននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៦-៤៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00053634។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០១ (កាងំ រហកកអា វ) ឯកសា  E3/5797 ច្ ះ

នងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥៦-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00338805-00338806។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

01006503
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220> រេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀតរៅកនុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយដូច្ជា ជូ រជត រៅ ស ី 

ខដេបានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគបសចិម  ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៨
694
។ ខក វិន រៅ ខក ពក បានជំនួស ក យ ធួន ជារេខ្ភូមិភាគឧតត ោស់ (រក្កាយមក 

បានបត ូរៅជារេខ្ភូមិភាគកណាត េ) រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥
695
។ ោន់ សំ រៅ កង ោប រៅ ខស 

បានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគឧតត ងមី ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
696

 

                                                                                                                                            

ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ៤៨៩-៤៩០ ERN (ភាសាខខម ) 00191794-

00191795។  

694
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន), ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៩៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័  ៩ (បានបញ្ញជ ក់

ថ្ន ជូ រជត បានរក្បើរ ម្ ះរក្ៅ ‘ស ី’ ឬ ‘ត្ត ស ី’)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  

១១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃ ន គឹម ឯកសា  E3/422 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00407755-00407756។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក េ ស គនធ ឯកសា  

E3/5202 ច្ ះនងៃទី២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212095-00212096។ រសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ D. Chandler៖ សំរឡងពីមនទី  ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ នងិក្បវតតិកនុងគ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  

E3/1684 ទំព័  ៨៣-៨៤ ERN (ភាសាខខម ) 00191911-00191912។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប     

ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣៦-១៣៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00637491-00637492។ 

695
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា  E3/344 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-

៦ ERN (ភាសាខខម ) 00373494-00373495។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័  

៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ៣១-៣២ (បានបញ្ញជ ក់បំភៃឺថ្ន ខក វិន ក៏មាន

រ ម្ ះថ្ន ខក ពក ្ងខដ )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សាោ៉ាយ រហៀន ឯកសា  E3/5608 ច្ ះនងៃទី ១០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00486495-00486496។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា  បស់ 

Craig Etcheson ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00314795-

00314796។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣៩-១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00637494-00637495។ 

696
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស )ូ, ទំព័  ២៦។ ច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ – ោន់ សំ រៅ ខស, 

ឯកសា  E3/2792, ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ 

មីនា ឆ្ន  ១៩៨០ ទំព័  ៨៨-៨៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324759-00324760។ បទសមាភ សន៍ បស់ SOAS ជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/198 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00078213-

00078214។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ M. Vickery៖ កមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៨២ ឯក-សា  E3/1757 ទំព័  ៥-៦ ERN 

01006504
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និង ខម៉ាន សាន រៅ នន សាោ៉ា ន់ រៅ ោ៉ា  បានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគឦសាន ហូតដេ់

រពេោត់ក្តូវបានោប់ខៃួន និងអាច្ក្តូវបានជំនួស រដ្ឋយអន រេខ្ បស់ោត់គឺ អ  ៊ុំ រណង រៅ  វី
697
។ 

 ៥.១.៨  អងគកា  

221>  កយថ្ន “អងគកា ” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ោ៉ា ងទូេំទូលាយោប់ត្តំងពីនងៃដំបូងៗននច្េនា

ក មមយុនីសតកមពជុា រដ្ឋយសំរៅរៅរេើបកស ខដេរក្កាយមកកាៃ យជាបកសក មមយុនីសតកមពជុា
698
។ 

រទាះបជីាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ  កយថ្ន អងគកា  រនះ មិនខ សោន ពី កយថ្ន “មជឈិមបកស” រនាះរទ គឺជា 

 កយមួយខដេពិបាកយេ់ និងមានភាពក្សពិច្ក្សពិេ
699
។ ឧទាហ ណ ៍ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

 មា៉ា ម យ ន បានរៅគណៈកមាម ធិកា ខដេក្តូវបានខតងត្តំងរដ្ឋយឃ ំរៅត្តមមូេដ្ឋា នថ្នជា   

                                                                                                                                            

(ភាសាខខម ) 00710229-00710230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ   B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន ៍អំណាច្ អំរពើ

ក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ៥៣០-៥៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00637885-

00637886។ 

697
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ១៩ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន នន សាោ៉ា ន់ 

រៅ ោ៉ា  គឺជារេខ្ភូមិភាគឦសាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន), ទំព័  ២-៣ (បានរេើក

រឡើងថ្ន‘ោ៉ា ’ គឺជារមដឹកនារំៅភូមភិាគឦសាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័័  

៦០(បានបញ្ញជ ក់បំភៃឺថ្ន‘ោ៉ា ’ក៏មានរ ម្ ះរក្ៅ នន សាោ៉ា ន់ ្ងខដ )។កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជិន គឹមង ង 

ឯកសា  E3/406 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00401332 (បានរេើករឡើងថ្ន ‘ោ៉ា ’ 

ដឹកនាភំូមិភាគឦសាន ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានរគោប់ខៃួន)។ កំណត់រហត សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ រៅច្ំរ ះម ខ

ត លាកា រោធាននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជុា ឯកសា  E3/530 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០២ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00095688 (បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខម៉ាន សាន រៅ ោ៉ា  គជឺារេខ្ភូមិភាគឦសាន ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបាន

រគោប់ខៃួន)។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា  បស់ Craig Etcheson ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00314795-00314796 (បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខម៉ាន សាន ក្តូវបានរគសមាៃ ប់

រោេរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៧ និងជំនួសរដ្ឋយ អ  ម រណង [អ  ៊ុំ រណង])។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B.Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ 

ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៣៨-១៤០ ERN 

(ភាសាខខម ) 00637493-00637495 (បានរេើករឡើងថ្ន អ  ៊ុំ រណង បានជំនួស នន សាោ៉ា ន់ ជារេខ្ភូមិភាគឦសានរៅ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

698
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៤៧-៤៨.។ 

699
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ២៧។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម),ទំព័ ៦៨-៧១ (បានរ ៀបោប់កា យេ់រឃើញខ សៗោន អំព ីកយ ‘អងគកា ’)។ 

01006505
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“អងគកា ”
700
។ ប៉ា ខនត សក្មាបអ់នករ្សងរទៀត “អងគកា ” គឺជា កយសមាៃ ត់សំរៅរៅរេើថ្នន ក់រេើនន

បកសក មមយុនីសតកមពជុា
701
។ សាកសី កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេោត់រក្បើ

 កយ “អងគកា ” គឺោត់សំរៅរៅរេើ “រនះ សំរៅថ្ន ប៉ា េ ពត។ រហើយនិោយមួយមា៉ា ត់ ចំ្រ ះខាុំ 

ខាុំរក្បើអងគកា រនះ សំរៅអចិ្ន្នតយ៍មជឈិមបកស។ ប គគេណាមួយខដេច្ ះមកដកឹនាខំាុំកនុងតំណាង   

ប៉ា េ ពត គឺជាអចិ្ន្នតយ៍មជឈិមបកស” ោត់បានរេើករឡើង បខនាមរទៀតថ្ន អនករ្សងបានរក្បើក្បាស់

 កយរនះខ សពីន័យ បស់វា
702
។ រពេខៃះ  កយថ្ន “អងគកា ” រៅកនុងឯកសា មួយគឺសំរៅរៅរេើ

សមាជិកជាន់ខពស់ណាមាន ក់ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា ដូច្ជា ស ន រសន ឬ ប៉ា េ ពត
703
។ សាកសី 

សកូ្ត រទឿង បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ត្តមោត់យេ់ “អងគកា ” មានន័យថ្ន ប៉ា េ ពត ឬ នួន ជា704
។ 

កា ខដេប គគេមួយចំ្នួន និង “សមាសភាពមិនេអ” រៅខៃួនឯងថ្នជា “អងគកា ” បានជំ  ញឲ្យ   
គណៈកមាម ធិកា  ៨៧០ រច្ញរសច្កតីខណនាមំួយរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដ្ឋយមានអតាន័យដូច្ខ្ង

រក្កាម៖ 

១.  កយថ្ន “អងគកា ” ឬ “បកស” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់ខតអងគកា ោតត់្តងំប៉ា រណាណ ះ។  កយ

រនះ មនិក្តូវរក្បើសំោប់ប គគេរឡើយ។ 

២. ចំ្រ ះប គគេ ក្តូវរក្បើ កយថ្ន “សមមិតត” “រ ម្ ះរនះ” ឬ “សមមិតតរៅកនុងតំខណងរនះ 

ឬតំខណងរនាះ” ឬ “សមមិតតតំណាងអងគកា  ថ្នន ក់រនះ ថ្នន ក់រនាះ”
705
។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ( មា៉ា ម យ ន), ទំព័  ១២-១៣។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ទិតយ ស ខ ម ឯកសា  E3/382 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00342563 (រៅរេខ្ក្សុកថ្នជា ‘អងគកា ’)។  

701
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ ហា ន ឯកសា  E3/5518 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00408315 (“ខាុំរទើបខតបានសាត ប់ឮថ្ន អងគកា គឺជាថ្នន ក់រេើខដេបានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ឲ្យរយើង 

អន វតត”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ រ្ន ឯកសា  E3/445 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ 

ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00492979-00492980 (បានោត់ទ កអងគកា ថ្នជា “ថ្នន ក់រេើ បស់ខខម ក្កហម” ោប់ពី

ថ្នន ក់ក្សុករឡើងរៅរេើ)។ 

702
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ១១-១៣។ 

703
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ), ទំព័  ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ៥៥-៥៦។ 

704
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង), ទំព័  ៥៩-៦០។ 

705
 រសច្កតីខណនា ំបស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា  E3/740 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

01006506
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222> រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី វាព ំមានភាពច្ាស់លាស់រនាះរទខដេថ្នរតើរសច្កតីខណនារំនះក្តូវ

បាន្សពា្ ាយរៅកនុងចំ្រណាមក្បជាជនសាមញ្ាកនុងកក្មិតណារនាះ។ រទាះបីជាសាកសី រពក្ជ ជឹម 

អតីតរេខ្ក្សុកបានច្ងោំថ្ន ោត់បានអប់ ំក្បជាជនថ្ន “មិនខមនអងគកា រទរយើងរនាះ រយើង

ប គគេរទ”  វាព ំមានភាពច្ាស់លាស់រសាះថ្នរតើកា អប់ ំរនះគឺរដ្ឋយសា ខតរសច្កតីខណនាឬំោ៉ា ង

ណារនាះរទ រហើយច្ាស់ណាស់ថ្ន សាកសីជារក្ច្ើននាក់ខដេ ក.ស.ច្.ស បានសាត ប់ច្រមៃើយព ំខដេ

កាត ប់ន័យ “អងគកា ” បានរពញរេញរនាះរទ ទាងំរៅរពេម ន ឬ រក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៧
706
។ 

  ៥.១.៩  ក្បជាធបិរតយយក្បមេូ្តុ ំ

223> និោយជា ួម បកសក មមយុនីសតកមពជុាក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងក្សបត្តមរោេកា ណ៍  “ក្បជា- 

ធិបរតយយក្បមូេ្តុំ”។ ដូច្បានកំណត់រៅកនុងេកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ទសសនទានរនះមាន

ពី ចំ្ណ ច្។ ចំ្ណ ច្ទីមួយ រសច្កតីសរក្មច្ទាងំឡាយក្តូវរធាើរឡើងត្តមខបបក្បជាធិបរតយយ រ េ

គឺកា សរក្មច្ក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយសមូហភាព ព ំខមនរដ្ឋយប គគេរនាះរទ
707
។ ជា ច្នាសមព័នធ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម), ទំព័  ៧០-៧១។ សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហត ននកា   

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខប៉ាន រេឿត ឯកសា  E3/5226 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00242230 (“ខាុំមិនដឹងថ្នអងគកា រនាះជាអារីទ”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ា ណណ  ឯកសា 

E3/5523 ច្ ះនងៃទី០៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN(ភាសាខខម ) 00414424-00414425 (“រៅរពេរនាះ ខាុំមិន

បានដឹងថ្នន ណាជាអងគកា  ឬ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមរនាះរទ”) ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឌ ច្ ភៃឺ  

ឯកសា  E3/5213 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00221591 (“ខាុំមិនបានដឹងថ្ន

ន ណាជាអងគកា រនាះរទ”) ។ កណំត់រហត សួ ច្រមៃើយ ជ ំ មា៉ា ញ រដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា   ឯកសា  E3/5690 ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00145559-00145560  (“ពីដំបូង ខាុំមិនដឹងថ្នអាីរៅអងគកា  

រនាះរទ”) ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ សួង ស ឹម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00349500-00349501 (“ខាុំមិនបានដឹងរៅរពេរនាះថ្នន ណាជាអងគកា រនាះរទ”) ។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប ិច្ ស ខ្ ឯកសា  E3/403 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00389522 (បានពភិាកាអំពីអំឡុងរពេរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៧ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន “ខាុំមិនបានដឹងថ្ន

ន ណាជាអងគកា រនាះរទ។ ខាុំោន់ខតបានឮ កយអងគកា ”) ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ រគៀង វណាណ  ី ឯកសា  

E3/5310 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00349492 (“ស៖ រតើ កយថ្ន អងគកា  

មានន័យោ៉ា ងដូច្រមតច្ច្ំរ ះអនកក្សី?   ្៖ ខាុំអត់ដឹងរទ។ ខាុំឮរគរៅថ្ន អងគកា  ខាុំក៏រៅត្តមរគរៅ”) ។ 

707
 េកេនតិកៈបកសកមមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00442268។ 

01006507
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ចំ្ណ ច្រនះក្តូវបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំ ត្តម យៈវតតមាន បស់គណៈកមាម ធិកា រៅក្គប់ទីកខនៃងននឋានាន ក្កម 

បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ចំ្ណ ច្ទីពី  រសច្កតីសរក្មច្ទាងំឡាយក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយថ្នន ក់រេើននបកស

ក មមយុនីសតកមពជុា ខដេសាា ប័នរនះទទួេរសច្កតីោយកា ណ៏រ្សងៗពីថ្នន ក់រក្កាម និង្តេ់កា 

ខណនារំៅថ្នន ក់រក្កាម្ងខដ 
708
។ ចំ្ណ ច្រនះក្តូវបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំរៅកនុង ច្នាសមព័នធដឹកនាខំដេ

មានទក្មង់ជាពីោ៉ា មីត បស់បកស រដ្ឋយមានអំណាច្ក្បមូេ្តុំរៅកនុងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍តូច្

មួយ ខដេក្គប់ជាន់ថ្នន ក់ទាងំអស់រ្សងរទៀតដំរណើ កា  រៅពីរក្កាមគណៈកមាម ធិកា រនះ។ 

224> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានជំទាស់ថ្ន រៅទីបំ្ ត គឺ ប៉ា េ ពត មិនខមនគណៈកមាម - 

ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ទាងំមូេរនាះរទ ខដេជាអនកទទួេខ សក្តូវរេើរសច្កតីសរក្មច្ទាងំឡាយខដេទំនង 

ជារច្ញមកពីគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
709
។ ប៉ា ខនត ចំ្ណ ច្រនះ្ទយុនឹងសកេីកមមផ្ទទ េ់ បស់     

ជនជាប់រោទ នួន ជា រដ្ឋយោត់បានរេើករឡើងោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន រោេកា ណន៍នកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ 

ជាសមូហភាពក្តូវបានអន វតត “រៅក្គប់កាេៈរទសៈទាងំអស់” រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា និង

ជាពិរសស រៅកនុងរពេក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដេោត់

មានវតតមាន
710
។ ដូច្ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា បានពនយេ់ជូនអងគជំន ំជក្មះ៖ 

“សមហូភាព” បានន័យថ្ន ក្បជ ំ មួោន ទាងំអស់ មានមតិជាក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ ក្បជ ំអីក៏   

អញ្ច ឹងខដ ។ មនិខមនក្តឹមខតក្បជ ំមជឈិម ក្បជ អំចិ្ន្នតយ៍រទ រហើយរេខ្អចិ្ន្នតយ៍ ឬ រេខ្មជឈិម

បកសជាអនកស  ប របើកាេណាស  បរហើយមិនរពញចិ្តតអងគក្បជ ំៗមានសទិធិរដើមបីមានមតិតរៅ

រទៀត ឬ មានមតិតវា៉ា  ហូតដេ់កាេណាឯកភាពោន ជាធៃងុមយួ ជាសមហូភាព ឯកភាពោន ជាធៃងុ

មួយ រទើបោត់ទ កជាបានកា ។ របើមនិទានឯ់កភាពោន រទ ពិភាកាោន តរៅរទៀត។  

ក្សរដៀងោន រនះខដ  រៅរពេសួ សំណួ រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនក៍នុងឆ្ន ំ ២០០៦ អំពីថ្នរតើ ប៉ា េ ពត 

មានអំណាច្ផ្ទត ច់្ម ខខតមាន ក់ឯងរៅសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយខដ ឬរទ ជនជាប់រោទ    នួន ជា 

បានក្ោនរោេកា រេើករឡើងដូរច្នះ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ក្តូវបានរធាើរឡើងជា

                                                 
708

 េកេនតិកៈបកសកមមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00442268។ 

709
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កថ្នខណឌ  ១៨៩។ 

710
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៣៣-៣៦។ 

01006508



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

202 

 

សមូហភាព
711
។ 

225> ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ក៏បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើជា
សមូហភាព។  ក់ព័នធនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន 

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ោត់បាននិោយថ្ន “របើមានសំរឡងខតមួយក្បឆំ្ងមិនឲ្យជរមៃៀស ក៏អត់

ជរមៃៀសរកើតរទ”
712
។ ក៏ប៉ា ខនត រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន មតិជំទាស់ បស់ោត់ខៃួនឯងផ្ទទ េ់ព ំមាន

េទធភាពក្គប់ក្ោន់កនុងកា បញ្ឈប់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ កនុងកា ្នរៅេ បបំបាត់េ យរៅ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ
713
។ 

226> អនកជំនាញ David CHANDLER បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រទាះបីជា ប៉ា េ ពត អាច្ជាអនក  

“មានសិទធចិ្ ងរក្កាយ” រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្កនុងនាមជារេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏

រដ្ឋយ ក៏ោម នភ័សតតុ្តងណាមួយបង្វា ញថ្ន ោត់បានរធាើរសច្កតីសរក្មច្ខតមាន ក់ឯងរៅកនុងអំឡុង បប

កមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះរឡើយ៖ 

មិនមានភ័សតតុ្តងណាមួយខដេបង្វា ញថ្ន គណៈអចិ្ន្នតយ៍ភាគរក្ច្ើនបំ្  ត មនិរធាើកា ជាធៃងុមួយ

រនាះរទ។ ខាុំនិោយថ្ន “ភាគរក្ច្ើនបំ្ ត” រក្ ះសមាជិកមួយចំ្នួនក្តូវរគយករៅវាយរោេរហើយ 

ប៉ា ខនត មិនមានភ័សតតុ្តងណាមួយបញ្ញជ ក់ថ្ន មានកា ខខាងគំនិតោន ណាមួយជាសាធា ណៈខដេ     

ប៉ា េ ពត ជទំាស់ជាមួយអនកដនទ រហើយោត់រធាើកា សរក្មច្រដ្ឋយឯកឯងរនាះរឡើយ។ ប ោិកាស

រពេរនាះ គឺសមហូភាព។ ោត់មានសទិធិអណំាច្ខមន ប៉ា ខនត ខាុំមិនមានភ័សតតុ្តងណាអាច្យកមក 

បញ្ញជ ក់បានថ្ន ោត់រក្បើសិទធិអណំាច្ខតមាន ក់ឯង រហើយជំទាស់រៅនឹងសមាជិកគណៈដឹកនា ំបស់

ោត់រទ
714
។ 

227> អនកជំនាញ Philip SHORT បានពនយេ់អំពីកា ក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍កនុង

ន័យមួយខ សពីរនះបនតិច្។ រៅកនុងទសសនៈ បស់ោត់ ប៉ា េ ពត បានក្បមូេយកមតិរោបេ់នានាពី

                                                 
711

 បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00000899។ 

712
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4051 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00786555។  

713
 អតាបទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  

៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062455-00062457។ 

714
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ១៦-១៧។ 

01006509
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

203 

 

សមាជិករ្សងៗរៅកនុងរពេក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រហើយបានដ្ឋក់បញ្ចូេមតិរោបេ់

 បស់ពួករគរៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ោត់ ប៉ា ខនត “រោេនរោបាយខដេរច្ញមក គឺជារោេ-

នរោបាយមួយខដេភាគរក្ច្ើនបំ្ ត ោត់បានសរក្មច្ខៃួនឯង ួច្រៅរហើយ ត្តងំពីម នកា ក្បជ ំោប់

រ្តើមរម៉ាៃះ”
715
។ 

228> ចំ្រ ះភ័សតតុ្តង្តេ់ជូនរដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ខដេ 

ជនជាប់រោទទាងំអស់រនះមានវតតមាន ឬបានចូ្េ ួមរៅកនុងរពេក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

រនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ មិនខមន

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ ប៉ា េ ពត ខតមាន ក់ឯងរនាះរទ ្ទយុរៅវិញ រសច្កតីសរក្មច្ទាងំរនះក្តូវបាន

រធាើរឡើងជាសមូហភាព ខដេមានន័យថ្ន មានមតិរោបេ់ និងមានកា ឯកភាពជាឯកច្និទពីគណៈ- 

កមាម ធិកា ទាងំមូេ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្សននិដ្ឋា នថ្ន គណៈកមាម ធិកា ក្តូវ

កា កា ឯកភាពជាឯកច្និទរៅកនុងកា សរក្មច្ ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រហត ដូរច្នះ អាច្មានេទធភាពថ្ន 

មានរពេខៃះ សមាជិកមាន ក់ៗអាច្ទំនងជាមិនយេ់ក្សបជាមួយនឹងរសច្កតីសរក្មច្ជាក់លាក់ណា

មួយ្ងខដ ។  

៥.២   ច្នាសមពន័ធ បស់កមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

229> រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេក្កុងភនំរពញបានធាៃ ក់កនុងកណាត ប់នដ បស់កងកមាៃ ំង

រោធាននបកសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយ បប េន់ នេ់ បានដួេ ំេំរនាះ  ដ្ឋា ភិបាេប រទសបាន

ោប់រ្តើមបញ្ជូនកា ទទួេសាគ េ់កា ទូតជា្ៃូវកា ដេ់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា
716
។ កា 

អរញ្ជើញ បស ់ដ្ឋា ភិបាេអារម ិកមកសរមតច្ នរោតតម សីហន  ឲ្យវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុាជា

បនាទ ន់ និងចូ្េក្គងោជអំំណាច្ ព ំទទួេបានរជាគជ័យរនាះរទ រហើយម្នតីកា ទតូអារម ិកក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹងនាយក ដាម្នតីសតីទ ី 

                                                 
715

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៥៨។   

716
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00862297-00862298។ អតាបទោម នច្ំណងរជើង៖ ក្បរទសស  យខអតក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជា្ៃូវកា … (កាខសត 

Washington Post), ឯកសា  E3/3296 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

01006510



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

204 

 

សូខ្ ំខូយ
717
។ រៅក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដា- 

ខខម ខដេរៅរសសសេ់រសទើ ខតទាងំអស់បាន ត់រគច្រច្ញពីក្បរទស រហើយបកសកមមយុនីសតកមពជុា 

ឬ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា បានចូ្េកាន់កាប់អំណាច្ទាងំក្សុង
718
។ 

230> ជាក់ខសតង កា ក្គប់ក្គងក្បរទសរដ្ឋយោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារៅរពេខដេចូ្េ
កាន់អំណាច្រៅកនុងក្បរទសកមពជុាគឺក្ោន់ខតជា ូបភាពបិទបាំងពីខ្ងរក្ៅខតប៉ា រណាណ ះ។ ប៉ា ខនត   

ត្តមពិត បកសក មមយុនីសតកមពជុាឯរណាះរទខដេក្គប់ក្គងក្បរទសពិតក្បាកដរនាះ
719
។ សរមតច្ 

នរោតតម សីហន  បានរមើេរឃើញេទធ្េរនះត្តងំខតពី ឆ្ន ំម នមករមៃះ រដ្ឋយសរមតច្បានខងៃង

ក្បាបអ់នកចូ្េជួបសនទនាជាមួយក្ពះអងគរៅកនុងក្បរទសចិ្នថ្ន៖ 

                                                 
717

 សរមតច្ សីហន  រសៃៀមសាៃ ត់ ខណៈរពេកងកមាៃ ំងបដវិតតន៍ ង់ោខំ្ងរក្ៅទីក្កងុភនំរពញ (កាខសត The Guardian) 

ឯកសា  E3/4422 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00597538-00597540។ រសៀវរៅនិពនធ

រដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482 ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00538867។ ទង់ជយ័ស សរពញក្កងុភនំរពញ (កាខសត Newsweek) ឯកសា  E3/3721 ច្ ះនងៃទី ២៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00655249-00655251។ ក្ជងុរមម ងងឹតននរសាកនាដកមមកមពជុា (កាខសត 

Washington Post), ឯកសា  E3/4479, ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ 

សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00191350។ 

718
 ទង់ជយ័ស សរពញក្កងុភនំរពញ (កាខសត Newsweek) ឯកសា  E3/3721 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាខខម ) S 00655254-00655258។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  

E3/2376 ទំព័  ៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00191348។ 

719
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៤៦-៤៧។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ G. Chon និង Thet Sambath៖ រៅពីរក្កាយ

វាេ ពិោត៖ រមដកឹនាខំខម ក្កហម និងជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា ោត់មាន ក់ ឯកសា  E3/4202 ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00858214-00858215។ សូមរមើេ្ងខដ  កា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/182, ច្ ះនងៃទី ៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ (បានោត់ខច្ងកា ទទួេខ សក្តូវខ្នករោេនរោបាយជាក់លាក់ឲ្យរៅសមាជិកជាន់ខពសន់នបកសក មមយុនីសត

កមពជុា)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482 

ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00538843-00538844 (បានោយកា ណ៍រសច្កតីក្បកាស     

នារពេម ន បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  រដ្ឋយក្ទង់បានក្បកាសថ្ន “ឥឡូវរនះ សមាជិកភាគរក្ច្ើនននោជ ដ្ឋា ភិបាេ

 ួប ួមជាតិគឺជាពួកខខម ក្កហម... ដ្ឋា ភិបាេរពេរនះមាននិនាន កា រៅ កេទធិក មមយុនីសត...ខាុំក្បគេ់អាីៗទាងំអស់ឲ្យរៅ

ខខម ក្កហម”)។ 
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រក្កាយរពេស្ង្វគ មច្បរ់ៅ ក្ទង់នឹងឋិតរៅជានិមិតត បូននកា បក្ងួបបក្ងួមជាតិ... គឺខខម ក្កហម

នឹងជាអនកកានអ់ំណាច្ពិតក្បាកដ
720
។ 

231> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ អនកអត្តា ធិបាយមួយ ូបបាន្តេ់កា សរងកតថ្ន  គណៈ ដាម្នតីននោជ-  

 ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាក្តូវបានក្តួតក្ត្តរដ្ឋយខខម ក្កហម រដ្ឋយមានខត “អនកោកំ្ទសរមតច្ 

សហីន ចំ្នួនខតពី  ូបប៉ា រណាណ ះ” រៅកនុងចំ្រណាមសមាជកិគណៈ ដាម្នតី
721
។ រទាះបជីាក្ទង់មាន

នាមជាក្ពះក្បម ខ ដាក៏រដ្ឋយ ក៏សរមតច្ នរោតតម សីហន  មិនបានោងមកក្កុងភនំរពញ ហូតដេ់ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយក្ទង់បានចំ្ណាយ យៈរពេប៉ា នាម នខខម នរនះគង់រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាងំ និង 

ទីក្កុងពយុងោ៉ា ង
722
។ 

232> រៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់-

ត្តងំសមាជិកជាន់ខពស់ចំ្នួន ១៣  ូប ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើរោេនរោបាយជាក់លាក់មួយចំ្នួន 

កនុងរនាះ ួមមាន ជនជាប់រោទ នួន ជា (ទទួេខ សក្តូវ “កា ង្វ បកស សងគមកិច្ច វបបធម៌ 

រោសនាកា  និងសិកាធិកា ”) និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន (ទទួេខ សក្តូវ “ ណសិ ស និង 

ោជ ដ្ឋា ភិបាេ  ណិជជកមមខ្ងបញ្ជី និងតនមៃ”)
723
។ រអៀង សា ី ឲ្យទទួេខ សក្តូវ“កា ង្វ 
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 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482 ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ២០ ERN (ភាសាខខម ) 00538853។ 

721
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/482 ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00538864-00538865។ 

722
 បដសិណាា  កិច្ចទទួេសាា គមន៍សរមតច្សីហន ៖ ស នទ កថ្នរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន និងសរមតច្ សីហន  (រៅកនុង

កក្មងឯកសា  SWB/FE/5006/B collection) ឯកសា  E3/711 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

ខខម ) S 00743935។ សរមតច្ សហីន  របតជាា ក្គប់ក្គងត្តមខបប ‘ក្បជាធិបរតយយ’ (កាខសត New York Times),   
ឯកសា  E3/3296, ច្ ះនងៃទី១៦ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen Heder និង Masato 

Matsushita ៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង  ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ ក មភៈ-មីនា 

ឆ្ន ំ១៩៨០ ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00324681-00324682។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវ

បងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ៤៣-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191348-00191354។ 

723
 កា ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00019108។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៨-៣២៩។ ខ្នកទី ៨   

សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០០ ។    

01006512



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

206 

 

ប រទស ទាងំបកស ទាំង ដា” ចំ្ខណក ប៉ា េ ពត ឲ្យ“ទទួេ ួមខ្ងរោធា និងរសដាកិច្ច”
724
។ ក យ ធួន 

រៅ ធ ច្ ឲ្យទទួេខ សក្តូវ “ ណិជជកមមកនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស” ស ន រសន ឲ្យទទួេខ ស

ក្តូវ“រសនាធិកា  និងសនតិស ខ” វន រវ៉ាត ឲ្យទទួេខ សក្តូវ “ឧសាហកមម  រទះរភៃើង និងរនសាទ” 

រអៀង ធី ិទធ រៅ ភា ឲ្យទទួេខ សក្តូវ “វបបធម៌ សងគមកិច្ច និងកា ង្វ ប រទស” យ ន ោ៉ា ត រៅ 

អាត ឲ្យទទួេខ សក្តូវ “រោសនាអប់ ំ ទាងំន្ទកនុង ទាងំខ្ងរក្ៅ” និង នង សនួ រៅ ជ័យ 

ឲ្យទទួេខ សក្តូវខ្ង “កសិកមម”
725
។ 

233> រៅនងៃទ ី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានបង្វា ញរសច្កតីក្ ង     

 ដាធមមន ញ្ាងមីមួយរៅកនុងសមាជជាតិកនុងទីក្កុងភនំរពញ
726
។ រៅនងៃទ ី ០៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦     

 ដាធមមន ញ្ាងមរីនះ (“ ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ”) បានចូ្េជាធ មាន រហើយ ដាកមពជុាក្បជា-

ធិបរតយយបានោប់បដិសនធិរឡើងពីរពេរនាះមក
727
។  ដាធមមន ញ្ានន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ

បានក្បគេ់អំណាច្នីតិបញ្ាតតិជូនរៅសភាតំណាងក្បជាជន (“សភាតំណាងក្បជាជន”) ខដេមាន

សមាជិករក្ជើសត្តងំចំ្នួន ២៥០  ូប
728
។  ដ្ឋា ភិបាេក្តូវបានរក្ជើសត្តងំរឡើង រហើយក្តូវទទួេខ ស

ក្តូវច្ំរ ះម ខសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជន
729
។ “ត លាកា ក្បជាជន” ក៏ក្តូវខតងត្តងំរដ្ឋយ

សភាតំណាងក្បជាជនខដ 
730
។  ដាធមមន ញ្ានន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយមានគណៈក្បធាន ដា
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 កា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00019108-

00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ១៨-១៩។ 

725
 កា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00019108-

00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ១៨។ 

726
  បាយកា ណ៍ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436-00657453។  

727
  វិោ ណកថ្នត្តមវិទយុអបអ សាទ កា ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់ ដាធមមន ញ្ាងមី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាអង់រគៃស) 00167822។  ដាធមមន ញ្ា

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ 

728
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦-៧ ជំពកូ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00089846។ 

729
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦-៧ ជំពូក ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00089846។ 

730
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨-៩ ជំពូក ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00089847។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

207 

 

ជំនួសក្ពះមហាកសក្ត រហើយគណៈក្បធាន ដារនះក៏ក្តូវបានខតងត្តងំរដ្ឋយសភាតំណាងក្បជាជន

ខដ  រដើមបីតំណាងឲ្យ ដាកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅកនុង និងរៅរក្ៅក្បរទស
731
។ 

234> ទាងំអស់រនះក៏ជា ូបភាពបិទបាងំពីខ្ងរក្ៅ្ងខដ ។   កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈ- 

កមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បកសក មមយុនីសតកមពជុា បាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំនូវគំនិតរោបេ់ បស់គណៈកមាម ធិកា 

រនះថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន “ោម នតនមៃ” រហើយក្បាប់សមាជិក បស់ខៃួនឲ្យក្បយ័តនរដ្ឋយ “មិនក្តូវ 

និោយរេងពីសភារៅម ខក្បជាជនឲ្យរគរឃើញថ្នរយើងបខនៃបនៃប់”
732
។ រទាះបីជា ដាធមមន ញ្ា

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយបានក្បរមើេរមើេពី “កា របាះរឆ្ន តទូទាងំក្បរទសរដ្ឋយផ្ទទ េ់ និង

រដ្ឋយសមាៃ ត់”រដើមបីរក្ជើសរ ីសសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជនក៏រដ្ឋយ ក៏រគមិនរឃើញមានកា 

របាះរឆ្ន តរៅទូទាងំក្បរទសក្តូវបានរ ៀបចំ្រធាើរឡើងរឡើយ។ ោ៉ា ងរក្ច្ើនបំ្ ត កា របាះរឆ្ន តក្តូវ

បានរ ៀបចំ្រធាើរឡើងរៅត្តមកខនៃងមួយចំ្នួនតូច្ខតប៉ា រណាណ ះ រហើយវាមិនច្ាស់រឡើយថ្នរតើអនករបាះ

រឆ្ន តក្តូវបានរគ្តេ់ជរក្មើសរបកេជនសភាពិតក្បាកដឬក៏ោ៉ា ងណារនាះរទ
733
។ សាកសី ក្បាក់ យ ត 

និង អ  ង ខ ៉ាន ព ំបានដឹងថ្ន ពួករគគឺជារបកេជនសភាតំណាងក្បជាជនរនាះរទ  ហតូទាេ់ខតពួករគ

ក្តូវបានថ្នន ក់រេើខៃួនជូនដំណឹងថ្ន ពួករគក្តូវបានខតងត្តំង ួច្រហើយ រហើយសូមបីខតរៅរក្កាយកា 

ខតងត្តំងរនាះ ពួករគក៏រៅខតព ំយេ់ច្ាស់ថ្នរតើពួករគមានតួនាទី និងកា ទទួេខ សក្តូវអាីខៃះកនុង

នាមជាសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជនរនាះ
734
។ ពួករគទាងំពី ក៏ព ំោំបានថ្នធាៃ ប់បានចូ្េ ួមក្បជ ំ

សភាតំណាងក្បជាជន ឬ របាះរឆ្ន តអន ម័តច្ាប់អាីរឡើយ
735
។ 

                                                 
731

  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨-៩ ជំពូក ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00089847។ 

732
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្និ្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00017118-00017119។ 

733
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦-៧ ជំពូក ៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00089846។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត), ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ    

មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David 

CHANDLER), ទំព័  ៦៨-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន), ទំព័  ២១-២២។ 

734
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត), ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន), ទំព័  ២១-២២, ២៣-២៥។ 

735
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ២១-២៥។ 

01006514
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235> រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រក្កាយពីកា អះអាងថ្ន មានកា របាះរឆ្ន តរក្ជើសត្តងំ
សភាតំណាងក្បជាជន ប៉ា ខនតម នសម័យក្បជ ំសភាដំបូងរនាះ

736
 គណៈកមាម ធិកា មជឈិមននបកស

ក មមយុនីសតកមពជុាបានខតងត្តំងជនជាប់រោទ នួន ជា ឲ្យរធាើជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍នន

សភាតំណាងក្បជាជន រហើយដ្ឋក់រ ម្ ះជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ឲ្យរធាើជាក្បធានគណៈក្បធាន-

 ដា រ េគឺជាក្បធាន ដា បសក់មពជុាក្បជាធិបរតយយ
737
។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមក៏បានខតងត្តងំ

សមាជិក ដ្ឋា ភិបាេមួយចំ្នួនរ្សងរទៀត  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត រធាើជានាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី រធាើជា

ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងកា ង្វ ប រទស វន រវ៉ាត ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងរសដាកិច្ច

ហិ ញ្ាវតា ុនិង ស ន រសន ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងកា   ក្បរទស
738
។ 

236> រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានក្បកាសលាខេងពីតំខណងជា

ក្បម ខ ដា
739
។ ប៉ា នាម ននងៃរក្កាយមក សមាជិកននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាទាងំអសប់ានលា

ឈ្ប់ពីតំខណងរដើមបីទ កេទធភាពសក្មាប់កា បរងកើត ដ្ឋា ភិបាេងមី
740
។ ោប់ពីនងៃទី ១១ ដេ់ នងៃទី 

១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សភាតំណាងក្បជាជនបានជួបក្បជ ំកនុងសម័យក្បជ ំរេើកដំបូង បស់ខៃួន 

ខដេរៅរពេរនាះ ត្តមកា អះអាង សភាបានរក្ជើសរ ីស និងខតងត្តងំសមាជិកគណៈកមាម ធិកា -

                                                 
736

 ត្តមកា អះអាង កា របាះរឆ្ន តទំនងជារ ៀបច្ំរធាើរឡើងរៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦៖ សូមរមើេកា ក្បកាស

េទធ្េននកា របាះរឆ្ន តសភាជាតិ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/274 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ   

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700118-00700120។ សភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជ ំរេើកដំបូងរៅនងៃទី 

១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦៖ សូមរមើេ កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  

E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  

737
 រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា  E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00003140-00003141។ សូមរមើេខ្នកទី៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា 

កថ្នខណឌ  ៣១៩។ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨១ ។  

738
 រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា  E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003141-00003142។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David 

CHANDLER)  ទំព័  ៧២-៧៣។ 

739
 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ, ឯកសា  E3/1371, ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេ)ី, ទំព័  ៤៦-៤៧។ 

740
 កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00053633-00053635។ 

01006515
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អចិ្ន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និង ដ្ឋា ភិបាេ
741
។ ជាក់ខសតង សភា

តំណាងក្បជាជន ក្ោន់ខតរធាើកា ង្វ ក្បថ្នប់ក្ត្តរេើជរក្មើសទាងំឡាយខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុា

បានសរក្មច្ ួច្រហើយប៉ា រណាណ ះ
742
។ 

237>  ដ្ឋា ភិបាេរទៀតរសាត ក៏ក្ោន់ខតជាឧបក ណ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាប៉ា រណាណ ះ
743
។ 

អនកជំនាញ David CHANDLER បានពិពណ៌នាថ្ន “ ដ្ឋា ភិបាេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយបកស

កាន់អំណាច្ និងបរក្មើបកសកាន់អំណាច្” រហើយមិនមានត េយភាពរៅកនុងកា ក្គប់ក្គង បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុារទ
744
។  ដាម្នតី ដ្ឋា ភិបាេ និង ប គគេិកក្កសួង ោយកា ណ ៍និងទទួេកា ខណនាំ

ពីគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
745
។ កំណត់រហត ក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិ-

កា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា បាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំនូវគំនិត បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេ 

                                                 
741

 កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើកដំបូង នីតិកាេទីមួយ ននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា - រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន, 
ឯកសា  E3/262, ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David 

CHANDLER), ទំព័  ២៦-២៧។ ត្តមកា អះអាង គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជ ំ

 វិសាមញ្ាមួយរៅនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ប៉ា ខនតភ័សតតុ្តងរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះព ំបានបញ្ញជ ក់ថ្នរតើកិច្ចក្បជ ំរនះ

ពិតជាធាៃ ប់បានរធាើរឡើងឬក៏អត់រនាះរទ៖ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1393 

ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442398-00442399។ 

742
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៧៤។ បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen 

HEDER ជាមួយ មា៉ា ត ់េី ឯកសា  E3/390 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣៧-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00392103-

00392105។ 

743
 សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ៤៩-៥១ (បានោត់ទ ក ដ្ឋា -  

ភិបាេជា “សាា ប័នោម នអំណាច្”)។ 

744
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ២៥-២៦។ 

745
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/223 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00000829-00000832។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  

E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-៤, ៧-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000837-00000840, 

00000843-00000845។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/226, ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ 

01006516
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“ក្តូវជាអងគកា  បសប់កសស ទធសាធ”
746
។  ដាម្នតី ដ្ឋា ភិបាេបានជួបជាមួយ ប៉ា េ ពត ខដេរៅ

រពេរនាះ បំរពញម ខង្វ ជានាយក ដាម្នតី្ង និងជារេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុា្ង រៅកនុងរពេ

ជួបក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី
747
។ រៅកនុងអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតីរេើកទីមួយ ប៉ា េ ពត បានបញ្ញជ ក់ច្ាស់

ថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយមានម ខង្វ ច្មបងក្តូវអន វតតមាោ៌ បស់បកសក មមយុនីសត   

កមពជុា៖ 

ធាត ពិត បស់ ដ្ឋា ភិបាេងមី បស់រយើង គឺជា ដ្ឋា ភិបាេបដិវតត បស់ កមមក -កសិក  ស ទធសាធ ជា

 បសប់កសកមមយុនសីតកមពជុាស ទធសាធ...សមាជិក ដ្ឋា ភិបាេ និងសមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា 

ក្គប់តំបន ់ ក្តូវកាត បធ់ាត ពិត បស់ ដ្ឋា ភិបាេរយើង នូវតួនាទ ីបស់រយើង រហើយខិតខបំំរពញភា កិច្ច

ឲ្យបានេអ រៅត្តមមាោ៌ បសប់កស។ កាត បម់ាោ៌ បសប់កសបានន័យថ្ន កាត ប់រោេជហំ ោតត់្តងំ

 បសប់កស និងកាត បស់ំណូមព នរោបាយ បស់បកសរេើក្គប់ខ្នករដើមបីអន វតតនរោបាយ បស់

បកសឲ្យបានេអ និងក្តឹមក្តូវ... 

...រៅកនុងក្កបខណឌ ក្កសួងនីមយួៗក៏ដូរោន ះខដ ។ គឺក្តូវខិតខបំំរពញភា កិច្ច ត្តមមាោ៌ បស់បកស 

ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ ម៉ាត់ច្ត់ និងរពញរេញ...
748
។ 

238> ចំ្រ ះសាា ប័នទីបី បស់ ដា ដូច្បានក្បរមើេរមើេរៅកនុង ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 
រ េគឺ សាា ប័នត លាកា  សភាតំណាងក្បជាជន បានអះអាងថ្នបរងកើត និងខតងត្តងំក្បធាន     

“គណៈកមាម ធិកា ត លាកា ” រៅកនុងសម័យក្បជ ំ បស់ខៃួនកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
749
។ ប៉ា ខនត  

ោម នក្បព័នធត លាកា ណាមួយក្តូវបានបរងកើតរឡើង និងដំរណើ កា រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ

                                                 
746

 រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា  E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003141-00003142។ 

747
 បទឧរទទសនាម បស់សមមិតតរេខ្ ឯកសា  E3/818 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននអងគ-

ក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា  E3/794 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  បទសមាភ សន៍ បស់ Elizabeth Becker 

ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា  E3/659 ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00741125-00741126។  

748
 បទឧរទទសនាម បស់សមមិតតរេខ្ ឯកសា  E3/818 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00072753-00072755។ 

749
  កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៤៨-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00053635។ 

01006517
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រនាះរទ
750
។ 

239> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានសននិដ្ឋា នថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយសននិដ្ឋា នមិនបានក្តឹមក្តូវ

រដ្ឋយរហត ថ្ន ដីការនះរេើករឡើងថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាដំរណើ កា  ួមជាមួយនឹង ដ្ឋា ភិបាេ

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
751
។ ក៏ប៉ា ខនត ម ខតំខណងខពស់ជាងរគបំ្ តរៅកនុង ដាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ខដេជានាយក ដាម្នតី ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និងក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន  ក្តូវបានកាន់កាប់ 

រដ្ឋយសមាជិកជាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ ថ្នន ក់ដឹកនា ំ និង ដាម្នតី បស់ ដ្ឋា ភិបាេក្តូវ

បានខតងត្តងំរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា រហើយក៏ក្តូវោយកា ណ៍ជនូបកសក មមយុនីសតកមពជុា្ងខដ ។ 

សាា ប័នត លាកា  និង សាា ប័ននីតិបញ្ាតតិ មិនបានដំរណើ កា រឡើយ។ ស  បមក រោងត្តមសំដី បស់

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយគឺជាក្បរទសមួយខដេ “បកសជាអនកដឹកនាំ

 ដា”
752
។ 

៥.៣   ច្នាសមពន័ធននកងកមាៃ ំងរោធាបកសក មមយុនសីតកមពជុា 

 ៥.៣.១  កា បរងកើតកងទព័បដវិតតនក៍មពជុា 

240> រៅរពេបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬ  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបានកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ 

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កងកមាៃ ំងរោធាបកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេបានវាយក្បយ ទធ

រក្កាមសាៃ កននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា
753
 សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង

                                                 
750

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៩-៤០។ 

751
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កថ្នខណឌ  ១៨៩។ 

752
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00156618។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់), ទំព័  ១៥-១៦ (បានោត់

ទ កបកសកមមយុនីសតកមពជុាជា “សាា ប័នខដេមានអំណាច្ខពស់បំ្ ត” និងបានសរងកតរឃើញថ្ន “សូមបីគណៈក្បធាន    

 ដាសភាតំណាងក្បជាជន...ក៏សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាម ធិកា  ៨៧០ ្ងខដ ”)។  

753
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ មានកា ជំ  ញឲ្យក្បជាជនកមពជុា ួប ួមោន រធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្ន ំងមី (កនុង

កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00783125-00783127។  

01006518



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

212 

 

ផ្ទទ េ់ បស់ភូមិភាគ ព ំខមនសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់មជឈិមបកសរឡើយ
754
។ រៅនងៃទី ២២ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប៉ា េ ពត បានក្បកាសបរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាងមីមួយ (“កងទ័ពបដិវតតន៍

កមពជុា”) រដ្ឋយយកកងពេតូច្ត្តមភូមិភាគមួយចំ្នួនឲ្យសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈ-

កមាម ធិកា មជឈិម ជាពិរសស ឲ្យសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ  បស់អគគរសនាធិកា  ខដេដឹកនារំដ្ឋយ     

ស ន រសន
755
។ អងគភាពទាំងឡាយខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរក្កាមអគគរសនាធិកា  (“កងពេ

មជឈិម”)  ួមមាន កងពេ ១៦៤ ខដេជាកងទ័ពរជើងទឹក, កងពេ ១៧០, កងពេ ២៩០, កងពេ 

៣១០, កងពេ ៤៥០, កងពេ ៥០២ ខដេជាកងទ័ពអាកាស, កងពេ ៧០៣, កងពេ ៨០១ 

និងកងពេ ៩២០
756
។“កងវ រសនាធំឯកោជយ” មួយចំ្នួនក៏ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរក្កាមអគគរសនាធិកា  

                                                 
754

 បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4045 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00784359។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ), ទំព័  ២៣-២៥។ 

755
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម), ទំព័  ៩១-៩២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មនីា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ២៣-២៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/426 ច្ ះនងៃទី ២៣ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357491-00357493។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063324។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្”, រៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹងរសច្កតីសាៃ ប់ ឯកសា  E3/49 ទំព័  ៨៨ ERN (ជាភាសា

អង់រគៃស) 00105137។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យ   

ពូជសាសន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ១៤៣-១៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00637498-00637499។ 

756
 ឯកសា  បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជុា – សាិតិកំលាងំ ួម ក្បោខំខ ៣ - ៧៧, ឯកសា  E3/849, ច្ ះនងៃទី 

០៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៤-២៥។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកក អា វ), ទំព័  ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  
(អ  ង ខ ៉ាន), ទំព័  ៤២-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័  ៣៣-៣៤។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី   ក យ ម៉ា ន ឯកសា  E3/369 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00195436។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/70 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404635។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង ធី ឯកសា  

E3/5263 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270178។  បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួង

កា   ជាតិសហ ដាអារម ិក  ឯកសា  E3/5700 ច្ ះខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០០ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00658135-00658136។ កំណតរ់ហត ននកា ក្បជ ំសមមិតត ត្តេ់, ឯកសា  E3/822, ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ហ  យ វណណ ៈ៖ កងពេខខម ក្កហមរេខ ៧០៣៖ ពីជយ័ជមនះរឆ្ព ះរៅកា បំផ្ទៃ ញខៃួនឯង 

ឯកសា  E3/2117 ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00192940-00192941។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ S. Colm និង 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

213 

 

រដ្ឋយកងវ រសនាធំឯកោជយនីមួយៗទទួេភា កិច្ចជាក់លាក់ ឧទាហ ណ៍ កង ងរក្កាះ កងការំភៃើងធំ 

និងមនទី សនតិស ខ ស-២១ ជារដើម
757
។ កងពេធំក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងវិញ រហើយបានបត ូរ ម្ ះ

រេើសពីមតងរៅរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥
758
។ 

241> តួនាទី បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាក្តូវបានកំណត់រៅកនុងមាក្ត្ត១៩ នន ដាធមមន ញ្ាកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ។ កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាមានភា កិច្ច “កា    ដាអំណាច្ បស់ក្បជាជនកមពជុា 

កា   កមពជុា [...] កនុងបូ ណភាពខដនដី” និង “កសាងក្បរទសឲ្យងកុំរងកើង   ងរ ឿង រេើកសទួយ

ជីវភាពក្បជាជនឲ្យបាន ីកចំ្រ ីន និងសំបូ សបាយជាេំដ្ឋប់”
759
។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ 

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា គឺជាកងទ័ព បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាោ៉ា ងពិតក្បាកដ ព ំខមនជាសាា ប័ន

 បស់ ដារឡើយ។ េកេនតិកៈននបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានខច្ងថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា “ក្តូវសាិត

រៅរក្កាមកា ដឹកនាផំ្ទត ច់្ម ខ ដ្ឋច់្ខ្ត និងក្គប់ខ្នក បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា”
760
។ ក្បហាក់

ក្បខហេោន រនះខដ  ទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កកងទ័ពបដិវតតន៍

កមពជុាថ្នជា“ឧបក ណ៍ផ្ទត ច់្កា  បស់បកសដ៏ប ិស ទធ”
761
។ 

                                                                                                                                            

Sorya Sim៖ កា របាសសមាអ ត បស់ពួកខខម ក្កហម រៅតំបន់ខពង់ោបរខតតមណឌ េគី ី ឯកសា  E3/1664 ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00742838-00742839។ 

757
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ២១, ទំព័  ៣៤-៣៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ស ខ ឆ្យ ឯកសា  E3/5537 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00398504-00398505 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សំរឡងពីមនទី  ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ និងក្បវតតិកនុង

គ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00191845។  

758
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ា េ ញ៉ាន ឯកសា  E3/5554 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373268 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក  ីន ឯកសា  

E3/361 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00194466-00194467។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា  E3/419 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00407748។ 

759
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00089849-00089852។  

760
 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥៣ មាក្ត្ត ២៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00442279។  

761
 ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ខខ ធនូ-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព ័ ២៧-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00063016-

00063018 (អងគជំន ំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើអតាបទជាភាសាខខម  ខដេជាអតាបទរដើម) ។ សូមរមើេ ្ងខដ  ទូ រេខ

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/915 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00001325 “រយើងខាុំខដេ

01006520
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 ៥.៣.២   ច្នាសមពន័ធននកងទព័បដវិតតនក៍មពជុា 

242> ខ្អកត្តម ច្នាសមព័នធ ដាបាេស ីវិេននបកសក មមយុនីសតកមពជុា កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាក្តូវ

បានរ ៀបចំ្ឋានាន ក្កមកនុងទក្មង់ជាពីោ៉ា មីត។ រៅខ្ងរេើ (រទាះបីសាិតរៅរក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ

ផ្ទទ េ់ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ) មានអគគរសនាធិកា 
762
។ 

អគគរសនាធិកា បញ្ញជ  ួមរេើកងពេមជឈិម និងទទួេខ សក្តូវរេើកា ង្វ រោធា ដូច្ជា កា ្គត់្គង់ 

ភ័សតភុា  អាវ ធ ប គគេិក ទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន
763
។  

243> រៅខ្នកខ្ងរក្កាមផ្ទទ េ់ននអគគរសនាធិកា  ួមមាន កងពេមជឈិម និងកងវ រសនាធំ   
ឯកោជយ ខដេកងនីមួយៗដឹកនារំដ្ឋយរមបញ្ញជ កា កងពេធំមួយ ូប

764
។ កងពេមជឈិមក្តូវបាន

ខបងខច្កបនតជាអងគភាពតូច្ៗជារក្ច្ើនរទៀត។ ជាធមមត្ត កនុងមួយកងពេធំ ួមមានបីកងវ រសនាធំ។ 

បីកងវ រសនាតូច្បរងកើតបានជាមួយកងវ រសនាធំ។ បីកងអន រសនាធំបរងកើតបានជាមួយកង      

វ រសនាតូច្។ បីកងអន រសនាតូច្បរងកើតបានជាមួយកងអន រសនាធំ។ បីក្កុមបរងកើតបានមួយកង

អន រសនាតូច្។ មួយក្កុម ួមមានកងទ័ពក្បខហេជា ១២ នាក់
765
។ រៅថ្នន ក់កងអន រសនាធំ និង

                                                                                                                                            

មានភា កិច្ចកា   ម ខសញ្ញា សម ក្ទ សូម” រ េគឺ កងពេ ១៦៤, កងទ័ពរជើងទឹករបតជាា  “កសាងកមាៃ ំងជា

ឧបក ណ៍កា   បកស” ក្ពមទាងំ ដាអំណាច្។  

762
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័  ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ២២-២៣។ 

763
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័  ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣     

(អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៦៨-៦៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/426 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ      

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00357491-00357494 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ខក រពក្ជវណណ ៈ ឯកសា  E3/35 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00340565-

00340566 ។ កំណត់រហត ននកា  សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក យ ម៉ា ន ឯកសា  E3/369 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០០៨ 

ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00195436-00195437 ។  បាយកា ណ៍គណៈភ័សតភុា រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជុា 

ឯកសា  E3/1167 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ សាិតិរសនាធិកា  ឯកសា  E3/1048, ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

764
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័  ៩។ 

765
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រឆ្ម ខស), ទំព័  ៦២, ទំព័  ៦៣-៦៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ា េ ញ៉ាន ឯកសា  E3/5554 ច្ ះនងៃទី 

៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00373269 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជ ំ ជាតិ 

01006521
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ថ្នន ក់ខ្ងរេើៗ អងគភាពនីមួយៗ ដឹកនារំដ្ឋយរមបញ្ញជ កា មួយ ូប (“ក្បធាន”ឬ“សនងកា ”) ខដេ

មានអន បញ្ញជ កា (អន ក្បធាន) ពី  ូប
766
។ 

244> សាកសីមួយចំ្នួនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅច្រនាៃ ះកងវ រសនាធំ និងកងពេធំ មានថ្នន ក់បញ្ញជ កា 

មួយកក្មិតរទៀត ជាពិរសស សាកសីបានបញ្ញជ ក់ថ្ន បីវ រសនាធំបរងកើតបានមួយ “កងពេតូច្” 

រហើយកងពេធំនីមួយៗ ួមមានក្បខហេបីកងពេតូច្
767
។ ដូរច្នះ  ច្នាសមព័នធអងគកា ោត់ត្តងំ

ជាក់លាក់អាច្មានេកេណៈខ សៗោន  វាងកងពេធំរ្សងៗ។ 

 ៥.៣.៣  កងទព័តបំន ់នងិកងឈ្ៃប 

245> ទាងំ ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងេកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានខបងខច្ក 

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាជាបីក្បរភទគឺ៖ កងទ័ពក្សួច្ កងទ័ពតំបន់ និង កងឈ្ៃប
768
។ ភ័សតតុ្តងខដេ

ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះព ំបានខញកឲ្យបានច្ាស់លាស់ វាង ច្នាសមព័នធ “កងទ័ព

ក្សួច្” និង “កងទ័ពតំបន់” រនាះរឡើយ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ភ័សតតុ្តងទាងំរនះបានបង្វា ញថ្ន 

ថ្នន ក់តំបន ់ និងថ្នន ក់ក្សុក មានកងទ័ព បស់ពួករគផ្ទទ េ់រដ្ឋយខឡកពីកងពេមជឈិម កនុងរោេ-

                                                                                                                                            

ឯកសា  E3/5504 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00389512 ។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជិន គឹមង ង ឯកសា  E3/5512 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00401323 ។  

766
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន), ទំព័  ៣៦-៣៧, ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី, ទំព័  ៧៧-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត), ទំព័  

៥៦-៥៧។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្”, រៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹង

រសច្កតីសាៃ ប់ ឯកសា  E3/49 ទំព័  ៩០ ERN (ជាភាសាអង់រគៃស) 00105137។ 

767
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័  ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ឈ្ូក  ីន), ទំព័  ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន), ទំព័  ៩។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួស ស ីោ៉ា ត ឯកសា  E3/5145 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00204702 ។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៣៤-៣៥ 

(ខដេបានពពិណ៌នាកងពេតូច្ថ្នជាកងពេរៅពីរក្កាមកងពេធំ ប៉ា ខនត ព ំបាននិោយសំរៅដេ់កងវ រសនាធំរនាះ

រទ)។ 

768
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៤-១៥ មាក្ត្ត ១៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00089850។ េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥៣ មាក្ត្ត ២៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00442279។ 

01006522
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បំណងចំ្បងសក្មាប់ទ កកា   ទឹកដី បស់ពួករគ
769
។ មា៉ា ងវិញរទៀត សូមបីខតរក្កាយរពេ      

ប៉ា េ ពត បានរ ៀបចំ្កងទ័ពសាជាងមីរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏កងពេធំខៃះរៅខតសាិតរៅ

រក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ បសគ់ណៈភូមិភាគដខដេ
770
។ 

246> រក្ៅពីកងទ័ពភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក៏រៅមានកងឈ្ៃ បត្តមមូេដ្ឋា ន្ងខដ  ខដេសាតិ 

រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈឃ  ំ ខដេទទួេខ សក្តូវរេើខ្នកសនតិស ខ និង វិនយ័រៅត្តមភូមិ 

ឃ  ំនិងសហក ណ៍នានា
771
។ 

 ៦.  ចនាសមព័ន្ធទំនារទ់ំន្ងកា ងា   

៦.១   វធិសីា្សតទនំាកទ់នំង 

 ៦.១.១  ទ ូរេខ 

247> រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានរក្បើក្បាស់ទូ រេខសក្មាប់រធាើកា ទំនាក់ទំនង
ោន ទាងំរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និងរៅរក្ៅក្បរទស រដើមបីទំនាក់ទំនងជាមួយក្កុមបណាត ញកា ង្វ 

                                                 
769

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យន់ គីម) ទំព័  ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រខៀវ រអន), ទំព័  ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័  ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស វិ), ទំព័  ៧, ២៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ជីនិត ឯកសា  E3/5534 ច្ ះ

នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00423554 ។ 

770
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៤២-២៤៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00232240-00232241។  បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា  បស់ Craig Etcheson ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤៦-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00314823-00314825។ សូមរមើេ្ងខដ  េកេនតិកៈ

បកសក មមយុនីសកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨-១៥ មាក្ត្ត ១ ERN (ភាសាខខម ) 00442257-

00442260 (បានខបងខច្ក វាង “កងទ័ពក្សួច្ បស់មជឈិម” និង “កងទ័ពក្សួច្ បស់ភូមិភាគ”)។ 

771
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (កាៃ ន ហាិត), ទំព័  ៨២-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រៅ សា  ន), ទំព័  ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យន់ គីម), ទំព័  ១៩-២០។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ រ្ន ឯកសា  E3/374 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00333401-00333402។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃ ន គឹម ឯកសា  E3/422 ច្ ះ

នងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407756-00407757។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី រសង ក្ស  ន ឯកសា  E3/1692 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00218552-00218555។  

01006523
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រៅរក្ៅក្បរទស។ ឧទាហ ណ៍ ទូ រេខក្តូវបានរក្បើក្បាសស់ក្មាប់បញ្ជូននិងទទួេសា   វាងភូមិភាគ 

នឹងរមដឹកនាបំកសរៅត្តមទីសាន ក់កា  បស់ពួករគ រហើយក៏ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់ទំនាក់ទំនង

ជាមួយនឹងតំណាងនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារៅក្បរទស

រវៀតណាម និងក្បរទសចិ្ន ្ងខដ 
772
។  

248> រក្កាយពីបានកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ មនទី ទូ រេខននបកសក មមយុនីសត-
កមពជុាក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

773
។ ទូ រេខក្តូវបានបញ្ជូន និងទទួេរៅមនទី     

ក-១៨ រហើយក្តូវបានស រស ជារេខកូដ  ឬបកខក្បរេខកូដ រៅត្តមកា ោបំាច់្ រៅមនទី ក-១ ឬ

រៅមនទី មួយខដេមានទីត្តងំសាិតរៅកនុងសាលាស ធា ស
774
។ ភូមិភាគ តំបន់សាយ័ត តំបន់ និង  

កងពេរៅទូទាងំក្បរទស ក៏មានអងគភាពទូ រេខ បស់ខៃួនផ្ទទ េ់្ងខដ 
775
។ ក្បព័នធទំនាក់ទំនងរនះ
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២       

(ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៧៦-៧៧។ ក្បតោិ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ឡុង ន ិនទ) ទំព័  ៦៨-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  

៣៦-៣៧។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧១ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី រធាើជា “របសកជនពរិសស” នន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា 

ឬ   ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា រៅកនុងក្បរទសច្ិន រដ្ឋយទទួេភា ៈោត់ខច្ងកា រធាើទំនាក់ទំនង វាងបកសក មមយុនីសត

កមពជុា និងក្បរទសច្ិន ត្តមដ្ឋនសរមតច្ នរោតតម សីហន  ជំនួសម ខឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងរក្ជើសរ ីសបញ្ាវនតនន         

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/  ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា សក្មាប់ជូនបកស៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧១-៧៣, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧៥-៧៦, 

៧៦។  បទសមាភ សន៍ បស់ Steve Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  

១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00062464-00062466។ កមពជុា-កា ដួេ េំអនកខដេមានមហិច្តិ្តខពស់ (Far Eastern 

Economic Review) ឯកសា  E3/3443 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00704259-00704261; សរមតច្ សីហន  និងមរហសីោងមកដេ់ទីក្កងុរប៉ាកាងំ (អតាបទទសសនាវដតីក្កុងរប៉ាកាងំ)   

ឯកសា  E3/3710 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង 

ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ៧៨-៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191383-00191384។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ 

រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៦៧-២៦៨ ERN (ភាសាខខម ) 00232265-00232266។ 

773
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៣-៥៤។ 

774
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៤, ៥៤-៥៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី គង់ ស ខ្ ឯកសា  E3/465 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204750-

00204751។ 

775
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៣-៤៤ (រេើករឡើងថ្ន “មូេដ្ឋា ន ភូមិភាគ និង

តំបនន់ីមួយៗ និងក្គប់កងពេ” មានខ្នកទំនាក់ទំនង និងទូ រេខ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រៅដំរណើ កា  ហូតដេ់រពេរវៀតណាមចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៩
776
។ ទូ រេខ

ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាច្មបងសក្មាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ឆ្ៃ យៗ។ ជាធមមត្ត មនទី នានា បស់

មជឈិមព ំបានរក្បើក្បាស់ទូ រេខសក្មាបទ់ាក់ទងោន រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរឡើយ
777
។ 

249> ទូ រេខ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាភាគរក្ច្ើន គឺក្តូវបានស រស ជារេខកូដរៅម នរពេ
បញ្ជូនរច្ញ ខតមិនខមនទាងំអស់រនាះរទ

778
។ សា ខដេព ំក្តូវបានស រស ជារេខកូដ ក្តូវបាន

បញ្ជូនរច្ញជារេខសមាៃ ត់ (Morse code)
779
។ សា សមាៃ ត់ក្តូវបានស រស ជារេខកូដរដ្ឋយ

យកសញ្ញា មករក្បើក្បាស់ ជំនួសអកស 
780
។ កា ស រស ជារេខកូដមួយជាន់រទៀតក្តូវបានរធាើរឡើង

សក្មាប់សា សមាៃ ត់បំ្ ត ដូច្ជា សា ខដេទាក់ទងរៅនឹងខ្នកា ននកា រធាើដំរណើ  បស់កមាម -   

ភិបាេ
781
។ រេខកូដពិរសសក៏ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដើមបីសំរៅរេើប គគេ ទីត្តងំ និងមនទី ជាក់លាក់

                                                                                                                                            

២០១២  (សួន កានិេ) ទំព័  ៣៨, ៧៨-៧៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ភូមិភាគ តំបន ់ និងបញ្ញជ កា សម ភូមិបានរក្បើក្បាស់

ទូ រេខ); ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ២៤ (បាន្តេ់ទីត្តំងននមនទី ទូ រេខរៅ

កនុងតំបន់សាយ័ត ១០៥)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន ស វណណហាន ឯកសា  E3/44 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00287712-00287713 (បញ្ញជ ក់អំពីអតាិភាពននមនទី ទូ រេខរៅកនុង

តំបន់សាយ័ត ១០៥)។ ក្បតិោ ឹក  នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១៧-១៨ (រ ៀបោប់អំពកីា 

ទាក់ទងត្តមទូ រេខជាមួយនឹងកងពេរោធាមួយ)។ 

776
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៩-៦០។ 

777
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ២៩-៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ន ីកន) ទំព័  ៦១-៦២។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/70 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00404632-00404633។ 

778
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(នង សូ្ង់) ៥០-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ២០។ 

779
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥០-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សួន កានិេ) ទំព័  ៤២-៤៣។ 

780
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១៦-១៨ (ពពិណ៌នាអំពីកា រក្បើក្បាស់ “ត្តោង ១០០ 

ក្កឡា” សក្មាប់ស រស ជារេខកូដ)។ ឧបសមព័នធននកំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង សូ្ង់ ឯកសា  

E3/1732 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំំព័  ៧៨-៧៩ (សំរៅរេើក្បព័នធ 

“រេខកូដ ១០ ខទង់”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ ស ខ្ ឯកសា  E3/465 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204749-00204750។ 

781
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១១ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២   

(ផ្ទន វា៉ា ន) ទំំព័ ៧៨-៧៩។ 
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មួយចំ្នួន្ងខដ 
782
។ 

250> ជាទូរៅ ទូ រេខក្តូវបានស រស ជារេខកូដ ឬបកខក្បរេខកូដ និងបញ្ជូន ឬទទួេ 

រដ្ឋយប គគេរ្សងៗោន
783
។ ដូរច្នះ ត្តមធមមត្ត ទូ រេខខដេក្តូវរ្ាើរច្ញគឺក្តូវបានរគរ ៀបចំ្ជា 

លាយេកេណ៍អកស  និងក្បគេ់រៅឲ្យ “អនកបំភានអ់កេ ” ។ បនាទ ប់មក សា ខដេក្តូវបានស រស 

ជារេខកូដ គឺក្តូវក្បគេ់រៅឲ្យអនកកាន់មា៉ា ស ីនទូ រេខមាន ក់រ្សងរទៀត រដើមបីបញ្ជូនរច្ញ
784
។ 

ខ្ងអនកទទួេសា វិញ រក្កាយពីបានទទួេសា ខដេបានស រស ជារេខកូដរនាះ  គឺក្តូវច្មៃង

សា រនាះរឡើងវិញរដ្ឋយអនកកាន់មា៉ា ស ីនទូ រេខមាន ក់រទៀត ម ននឹងយករៅឲ្យ “អនកបកខក្បរេខ

កូដ” រដើមបីរធាើកា បកខក្បរេខកូដ
785
។ បនាទ ប់មកសា ខដេបានបកខក្បរេខកូដ ួច្រហើយរនាះ គឺ

ក្តូវបញ្ជូនរៅឲ្យអនកទទួេសា ច្ ងរក្កាយត្តម យៈនី សា 
786
។ សាកសី នង សូ្ង់ ខដេជាអនក

ក្គប់ក្គងអងគភាពស រស សា ជារេខកូដ និងបកខក្បរេខកូដទូ រេខរៅសាលាស ធា ស ពីឆ្ន ំ 

                                                 
782

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំផ្ទន់ ឯកសា  E3/57 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២   

(នង សូ្ង់) ទំព័ ៦៤ (រេើករឡើងថ្ន “៤៧” គឺជារេខកូដសក្មាប់ ស ន រសន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៦៦-៦៧ (រេើករឡើងថ្ន “៨៩” និង “៦២” គឺជារេខកូដសក្មាប់ ស ន រសន)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា  E3/344 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១០ 

ERN (ភាសាខខម ) 00373498-00373499 (រេើករឡើងថ្ន “១៨” “២៥” និង “៣៥” គឺជារេខកូដសក្មាប់ ខក ពក)។ 

សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ ។  

783
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២  (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២        

(សួន កានិេ) ទំព័  ៤២។ 

784
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣២-៣៣។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ ស ខ្ ឯកសា  E3/465 ច្ ះនងៃទី 

២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។ 

785
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២           

(សួន កានិេ) ទំព័  ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣២-៣៣ ។  

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ ស ខ្ ឯកសា  E3/465 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ា ន អ េ ឯកសា  E3/373 ច្ ះ

នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០្ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00326637-00326639។ 

786
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣២-៣៣។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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១៩៧៥ មករនាះ
787
 បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា ខបងខច្កកា ទទួេខ សក្តូវទាងំរនះមានបំណងរដើមបី 

“ ការោេកា ណ៍សមាៃ ត់” រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា
788
។ 

  ៦.១.២  សំប ក្ត 

251> អងគភាពនានា បស់មជឈិមបកស ភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក និងឃ ំ ក៏រធាើកា ទំនាក់ទំនងោន ត្តម  
 យៈសំប ក្ត្ងខដ 

789
។ ជាទូរៅ រទាះបីជាទូ រេខក្តូវបានរគយកមករក្បើក្បាស់ជាញឹកញាប់

សក្មាប់ទំនាក់ទំនងកា ង្វ រៅតំបន់ឆ្ៃ យៗក៏រដ្ឋយ ក៏សា ទូ រេខ និង បាយកា ណ៍ខដេមាន

រក្ច្ើនទំព័ ទាងំរនាះក្តូវបានរ្ាើត្តម យៈសំប ក្ត ខដេមាននី សា ជាអនកខច្កោយ្ងខដ 
790
។ រៅ

កនុងទីក្កុងភនំរពញ មជឈិមបកសទទួេសំប ក្តត្តម យៈមនទី ក-៧ ខដេជាអងគភាពនី សា 
791
។    

ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក មានបណាត ញនី សា  បសពួ់ករគផ្ទទ េ់្ងខដ 
792
។ 

 ៦.១.៣  ទ ូស័ពទ 

252> ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបង្វា ញថ្ន រមដឹកនារំៅត្តមមនទី  និងអងគភាពមួយ

ចំ្នួន បស់មជឈិមបកស និង ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បានទំនាក់ទំនងោន ត្តម យៈទូ ស័ពទ
793
។ 

                                                 
787

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៣-៤៤។ 

788
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៥-៤៦។ 

789 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៥៣ (រៅោំបានថ្នធាៃ ប់យកសំប ក្តរៅមកពមីនទី  

ក-១ និង ក៧)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (កាៃ ន  វ ិត) ទំព័  ៤៧ (ពិពណ៌នាអពំីសំប ក្តបញ្ជូនពមីជឈិម

បកសរៅឃ ំ ត្តម យៈថ្នន ក់ភូមិភាគ និងតំបន)់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  

៧២-៧៤ (និោយសំរៅរៅសំប ក្តមួយច្ាបព់សីាកសី កាងំ រហកកអា វ រ្ាើរៅ ស ន រសន)។ េិខិត បស់ ស ន រសន 

រ្ាើរៅ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/1047 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

790
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៥៦។  

791
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១២-១៣។ 

792
  បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា   ជាតិសហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/391 ច្ ះខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០១ ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00699310-00699311។ 

793
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៦៧ (ពិពណ៌នាអំពកីា សនទនាត្តមទូ ស័ពទ វាង 

ស ន រសន និងសាកសី កាងំ រហកកអា វ រៅមនទី ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) 

ទំព័  ២៩-៣០ (បានរេើករឡើងថ្ន បណាត ញទូ ស័ពទបានដ្ឋក់ដំរណើ កា រៅមនទី ជិតបូ ីកីឡា ខដេសាកសី កាងំ រហកកអា វ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ខតមិនមានន័យថ្ន ក្គប់មនទី ទាងំអស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ស ទធខតទំនាក់ទំនងោន ត្តម យៈទូ ស័ពទ 

រនាះរទ
794
។ 

253> ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះព ំបានបង្វា ញច្ាសល់ាស់រនាះរទថ្ន រតើកមាម ភិបាេ 

ថ្នន ក់ភូមិភាគ ឬតំបន់ ក៏អាច្រធាើកា ទំនាក់ទំនងោន ត្តម យៈទូ ស័ពទបានខដ ឬោ៉ា ងណា
795
។ អងគភាព 

រោធាមួយចំ្នួន  ួមទាងំកងពេធំ ១៦៤ (កងទ័ពរជើងទឹក) ្ងខដ រនាះ រពេខៃះបានោយកា ណ៍

ជូនមជឈិមបកសត្តម យៈទូ ស័ពទ
796
។ ក៏ប៉ា ខនត រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយជាមួយនឹងកមាម ភិបាេជាន់ខពស់ 

រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ស ន រសន បានខណនាដំេ់កមាម ភិបាេរោធាមិនឲ្យរក្បើក្បាស់ទូ ស័ពទ 

“រដ្ឋយរស ី” រនាះរទ រដើមបីរជៀសវាង “ខ្ម ងំ” រស ើបកា ណពី៍ទំនាក់ទំនង បស់ពួករគ
797
។ 

                                                                                                                                            

បានជួប ស ន រសន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៧០ (និោយសំរៅរៅទូ ស័ពទរៅមនទី ក-៧)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៨-១០ (បានរេើករឡើងអំពីកា រេើកទូ ស័ពទរៅ

ក្កសួងកា ប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៧៩-៨០ (ពិពណ៌នាអំពកីា 

រេើកទូ ស័ពទរៅក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៦-៤៧ 

(រេើករឡើងថ្ន កា រៅទូ ស័ពទរៅអងគភាពស រស ជារេខកូដ និងបកខក្បរេខកូដទូ រេខរៅសាលាស ធា ស)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១០-១២ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន 

មានទូ ស័ពទមួយខខសរៅកនុងកា ិោេ័យ បស់ោត់រៅមនទី  ក-៣)។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៥២។     ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៦៣-៦៤។ 

794
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤៦-៤៧ (បញ្ញជ ក់ថ្ន មនទី     

បកខក្បទូ រេខរៅសាលាស ធា សមានខតបណាត ញទូ ស័ពទមួយខខសគត់ភាជ ប់រៅមនទី មជឈិមបកសបីរ្សងរទៀតរដ្ឋយមិន 

ភាជ ប់រៅភូមិភាគរឡើយ)។ 

795
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៣៧ (រេើករឡើងថ្ន គណៈកមាម -   

ធិកា តំបន ់២២ ព ំមានទូ ស័ពទរក្បើក្បាស់រឡើយ)។ 

796
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣២។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  បាយកា ណ៍កមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/928 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (សរងេបសា  “ទូ ស័ពទសមាៃ ត់” ពកីងពេ 

១៦៤)។ កា ទាក់ទងោន កនុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/859 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

(និោយសំរៅរៅ “កា សនទនាសមាៃ ត់ត្តមទូ ស័ពទ”)។  បាយកា ណ៍រោធាកនុងសម័យកមពុជាក្បជាធិបរតយយ       

ឯកសា  E3/1082 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ( ួមមាន  បាយកា ណ៍មួយច្ាបព់ ីកងពេ ១៦៤ ខដេ  

ោយកា ណ៍ “ត្តម យៈទូ ស័ពទសមាៃ ត់”)។ 

797
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរោធា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/804 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៩-

១០ ERN (ភាសាខខម ) 00008483-00008484។ 
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 ៦.១.៤   វទិយុ្ ាយសរមៃង 

254> រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាា នីយ៍វិទយុ្ាយសរមៃង បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាគឺសាិតរៅទី

ក្កុងហាណូយ រហើយប គគេិកភាគរក្ច្ើនជាសមាជិកបកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាំង រអៀង ធី ិទធ ្ង

ខដ ។ សាា នីយ៍វិទយុរនះបានោក់្ាយអំពីកា រោសនាបដិវតតន៍ជាភាសាខខម  ជូនដេ់ក្បជាជន   

កមពជុារៅកនុង និងរក្ៅក្បរទសកមពជុា
798
។  រៅកនុងក្បរទសកមពជុា បកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏មាន 

អងគភាពវិទយុ្ាយសរមៃងច្េ័តមួយ្ងខដ  ខដេមាន េកសរមៃង យៈច្មាៃ យជិត រហើយ

្សពា្ ាយអំពីព័ត៌មាន កា រោសនា និងសា បដិវតតន៍ក្សរដៀងោន ្ងខដ 
799
។ 

255> រក្កាយចូ្េកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្ន ំ   ១៩៧៥   បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបរងកើត 
សាា នីយ៍ វិទយុ្ាយសរមៃងមួយ ខដេមានទីត្តងំសាិតរៅសទឹងមានជ័យ ក្កុងភនំរពញ

800
។ សាា នីយ៍វិទយុ

្ាយ សរមៃងរនះោក់្ាយនូវព័ត៌មាន កា រោសនា បទច្រក្មៀង ខខសអាត់សរមៃងខដេជា   

ស នទ កថ្ន បស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា ( ួមទាងំជនជាប់រោទ នួន ជា និង   

រខៀវ សំ្ន) និងខខសអាត់សរមៃងខដេជាបទសមាភ សន៍ បសរ់មដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា ( ួមទាងំ

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ្ងខដ 
801
។ 

                                                 
798

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ឡុង ន ិនទ) ទំព័  ៦៤-៦៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៧-៧៨, ៧៩-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ១៨-១៩, 

២០-២១, ៦២។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស រសៀក ឯកសា  E3/379 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00294805-00294806។  

799
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៦៦-៧០, ៧១។  បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា   

ជាតិសហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/5702 ច្ ះខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០១ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00649930-

00649931។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ជា ស ីម ឯកសា  E3/1568 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ទំព័  ១៥-១៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00713933-00713935។ 

800
 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00000838 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស រសៀក ឯកសា  E3/379 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00294805-00294806។ 

801
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៨៧-៨៨ (រេើករឡើងអំព ី“ខ្នកអានព័ត៌មាន” រៅ

ក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៥៩-៦០ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ខខសអាត់

សរមៃងននស នទ កថ្ន បស់រមដឹកនាកំ្តូវបានោក់្ាយត្តមវិទយុ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២    

(សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៦៦-៦៧ (រៅោថំ្នធាៃ ប់បានសាត ប់ឮស នទ កថ្នខងៃងរឡើងរដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា ត្តមវិទយុ)។ 

01006529
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223 

 

256> ក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន ទទួេខ សក្តូវរេើកា រ ៀបចំ្សមាភ  ៈសក្មាបោ់ក់្ាយ 

រក្កាមកា ខណនា ំ និងកា ក្តួតពិនិតយោ៉ា ងហមត់ច្ត់ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
802
។ កមមវិធី

 វិទយុ្ាយសរមៃងបានោយកា ណអ៍ំពីបញ្ញា មួយចំ្នួនដូច្ជា អំពីបញ្ញា កសិកមម គរក្មាងសាងសង់ 

កា ោប់ខៃួន និងអនកខដេក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ រហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូេអនកសាត ប់ឲ្យ    

ក្បឹងខក្បងរធាើកា ង្វ  កា   ក្បរទស និងរដើ ត្តមមាោ៌បកស
803
។ កមមវិធីមួយក្តូវបានោក់្ាយ

                                                                                                                                            

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៣៥ (រៅោថំ្នធាៃ ប់បានសាត ប់ឮស នទ កថ្នខងៃងរឡើង

រដ្ឋយជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ២២-២៥ 

(និោយសំរៅរៅកា ោក់្ាយពត័៌មាន ច្រក្មៀង និងកា រោសនា)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី 

ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00273433-00273434 

(រេើករឡើងអំពីកិច្ចសមាភ សនម៍ួយជាមួយនឹងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ខដេក្តូវបានោក់្ាយត្តមវិទយុ)។ សូមរមើេ

ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧ ។  

802
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ២៩-៣១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វ ន 

ឯកសា  E3/381 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357205-00357206     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ២២-២៤។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ក្បជ  ំ      

គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (បង្វា ញថ្ន គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ 

បាន្តេ់កា ខណនាេំមអិត ជាឧទា ណ៍ អំពីខៃឹមសា ននកា ោក់្ាយ និងច្ំនួន ក្ពមទាងំសាវត្ត ននអនកនិពនធ)។ 

កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/228 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

803
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជ ំ ជាតិ ឯកសា  E3/5504 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00389515-00389516 (“ខាុំបានសាត ប់ឮត្តមវិទយុខដេ្ាយថ្ន ត្ត ធ ច្ ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ ក្តូវ

បានោប់ខៃួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦៦-៦៨ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ព័ត៌មានរនះក្តូវ

បានោក់្ាយត្តមវិទយុ ក់ព័នធនឹងជរមាៃ ះជាមួយនឹងរវៀតណាម និងរេើករឡើងថ្ន កា ោក់្ាយត្តមវិទយុ “មានរោេ- 

បំណងអប់ ំក្បជាជនឲ្យយេអ់ំពកី្បរទស ៃ្ ន នជិតខ្ង” រហើយថ្ន អនកសាត ប់ “ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យរបតជាា កា    

ក្បយ ទធ ខង កាក្បរទស និងទឹកដី”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០១២ (ស រសៀក), ទំព័ ៥៧-៥៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន 

កា ោក់្ាយត្តមវិទយុមានបំណងជំ  ញក្បជាជន និងរេើករឡើងអំពបីញ្ញា នានា ដូច្ជា មាោ៌បកស កា ជីកក្បឡាយ 

និងកា កា   ក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ២២-២៣ (និោយសំរៅ 

រៅកា អានអតាបទ “ខដេជំ  ញឲ្យក្បជាជនជីកក្បឡាយ និង រេើកទំនប់” ក្ពមទាងំអតាបទសតីពកីា បោជ័យ បស់ 

េន់ នេ់ និងអារម ិក ត្តមវិទយុ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រប៉ាស មា៉ា ត់ ឯកសា  E3/352 ច្ ះនងៃទី ១៨ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00186561-00186562 (“ខាុំបានសាត ប់ឮត្តមវិទយុថ្ន មានស្ង្វគ ម 

និងកា ោប់ខៃួនរវៀតណាម”)។ 
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រដ្ឋយមានរោេរៅរផ្ទត តរៅអនកសាត ប់ជាភាសាខខម រៅកមពជុារក្កាម
804
។ កមមវិធីមួយរទៀត ខដេរធាើ

កា ោក់្ាយោ៉ា ងរហាច្ណាស់ខ្នកណាមួយជាភាសារវៀតណាមរនាះ បានោក់្ាយខខសអាត់  

សរមៃងសា ភាព បស់ទាហានរវៀតណាម ខដេក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
805
។ រៅកនុង

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានបញ្ញជ ឲ្យ វិទយុោក់្ាយឲ្យបានញឹកញាប់រេើ

ក្បធានបទ “កា របាះរឆ្ន ត” ខដេខិតចូ្េជិតមកដេ់នារពេខ្ងម ខ រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន 

“របើមិន្ាយរសាះ ខ្ម ងំថ្នរយើងផ្ទត ច់្កា  ោម នេទធិក្បជាធិបរតយយ”
806
។ 

257> ក្កសួងកា ប រទសក៏បានរ ៀបចំ្កា រោសនាសក្មាប់អនកសាត ប់ជាជនប រទស្ងខដ ។ 

កមមវិធី វិទយុមួយចំ្នួនខដេនិោយអំពីសាា នភាព បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានោក់្ាយ 

ជាភាសារវៀតណាម អង់រគៃស បាោំង និងចិ្ន្ងខដ 
807
។ 

258> រៅត្តមកា ដ្ឋា នមួយចំ្នួនរៅកនុងក្បរទសកមពជុា រមក្កូជារក្ច្ើនក្តូវបានរគតរមៃើង រដើមបីឲ្យ
ក្បជាជនមូេដ្ឋា នអាច្សាត ប់ឮកា ្ាយ បស់សាា នីយវិទយុ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា

808
។ សាកសី    

ជា សាយ បាន ំឭករឡើងវិញថ្ន រលាកនិងអនក ួមកា ង្វ ជាមួយរលាក បានសាត ប ់វិទយុមួយ ួមោន

រៅមនទី ក-១២ ប៉ា ខនត មិនមាន វិទយសុាត ប់ផ្ទទ េ់ខៃួនរនាះរទ
809
។ ជាទូរៅ ក្បជាជនសាមញ្ារៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា ព ំមានរស ីភាពទទួេបានព័ត៌មានត្តម យៈ វិទយរុៅកនុងសម័យកមពជុាក្បជាធិយរតយយ

រឡើយ
810
។ 

                                                 
804

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៣០-៣១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី    

គឹម វ ន ឯកសា  E3/381 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357205-00357206។  
805

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ២៩-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២   

(ស រសៀក) ទំព័  ៦១-៦២។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក  ីន ឯកសា  E3/361 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ    
រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00194469-00194470។ 
806

 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/231 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00017124-00017125។ 

807
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័ ៣០-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៥៤-៥៦។ 
808

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័  ៧០-៧១។ 
809

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៣៥-៣៦។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ៨៥-៨៦ (បានច្ងោថំ្នមានរពេមួយរនាះ រគបានរកាះរៅរលាក និងអនក ួម

កា ង្វ ជាមួយរលាកបានមកជ ំោន រដើមបីសាត ប់កា ោក់្ាយព័ត៌មានត្តមវិទយុ)។ 
810

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ២០-២២ (រេើករឡើងថ្ន កា សាត ប់វិទយុផ្ទទ េ់ខៃួនគជឺា 

“រក្ោះថ្នន ក”់ មួយ)។ 
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259> កា ោក់្ាយសរមៃងត្តមវិទយុជាសាធា ណៈពីក្បរទសកមពជុា និងត្តមបណាត ក្បរទស

រ្សងរទៀតរៅកនុងតំបន់ ក្តូវបានពិនិតយត្តមដ្ឋន ងតសរមៃងទ ក និងបកខក្បរដ្ឋយប គគេិក ដ្ឋា ភិបាេ

សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសនង។ រសច្កតីោយកា ណ៍អំពីកា ោក់្ាយក្តូវបានបញ្ជូនមក

សាា នទូតនានា បស់សហ ដាអារម ិករៅជ ំវិញពិភពរលាកត្តម យៈសា ទូ រេខ  ខដេជាខ្នកមួយ 

នន “កា ិោេ័យ្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅប រទស (“FBIS”)”
811
។ កក្មងននរសច្កតីោយកា ណ៍

 បស់កា ិោេ័យ្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅប រទសចំ្នួន ៤៩ ច្ាប់ ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខ   

អងគជំន ំជក្មះរៅកនុងអំឡុងរពេជំន ំជក្មះ
812
។ 

260> រសច្កតីសរងេប និងក្បតិោ ឹកននកា ្ាយសរមៃងត្តមវិទយុ បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 
ក៏ក្តូវបានច្ងក្កង បកខក្បជាភាសាអង់រគៃស និងរបាះព មព្ ាយរដ្ឋយសាជីវកមម្ ាយសរមៃង

 បស់ច្ក្កភពអង់រគៃស្ងខដ  (“BBC”) ខដេរនះជាខ្នកមួយននកា  “សរងេបរសវាកមម្ ាយ  

សរមៃងរៅទូទាងំពិភពរលាក (“SWB”)”
813
។ កក្មងននរសច្កតីោយកា ណ៍សរងេបរសវាកមម

្ាយសរមៃងរៅទូទាងំពិភពរលាកចំ្នួន ៤៥ ច្ាប់ ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ជំក្មះរៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ជំន ំជក្មះ
814
។ 

                                                 
811

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៤៩។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨៣។ 

812
 កក្មងឯកសា  FBIS, ឯកសា  E3/30, E3/75, E3/76, E3/77, E3/118, E3/119, E3/120, E3/143, E3/147, 

E3/271, E3/272, E3/273, E3/274, E3/275, E3/276, E3/277, E3/278, E3/279, E3/280, E3/281, E3/282, 

E3/283, E3/284, E3/285, E3/286, E3/287, E3/288, E3/289, E3/290, E3/291, E3/292, E3/293, E3/294, 

E3/295, E3/296, E3/488, E3/1339, E3/1355, E3/1356, E3/1357, E3/1358, E3/1359, E3/1360, E3/1361, 

E3/1362, E3/1363, E3/1364, E3/1365, E3/1366, ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥  – ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ អងគជំន ំជក្មះ

បានខ្អករេើខ្នកទាងំរនះននកក្មងឯកសា  FBIS ខតប៉ា រណាណ ះ ខដេជាប់ ក់ព័នធ និងខដេក្តូវបានបកខក្បរៅជាភាសា

្ៃូវកា នន អ.វ.ត.ក។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ រៅកនុងក ណីរេើកខេងខៃះ និងរដើមបីធានាដេ់កា បង្វា ញភសតតុ្តងឲ្យ 

បានរពញរេញ អងគជំន ំជក្មះបានពិនិតយរមើេ បាយកា ណ៍ននកា ិោេ័យ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស។     

 បាយកា ណ៍ទាំងរនះមានខតជាភាសាអង់រគៃស រហើយវាស ីសង្វា ក់នងឹភស័តតុ្តងរ្សងៗរទៀត។  

813
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន ៍អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន ៍ឆ្ន ំ ១៩៧៥-

១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  xi ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00678493 (បញ្ញជ ក់ថ្ន  បាយកា ណ៍ បស់ SWB ក្តូវ

បានច្ងក្កងរឡើងរដ្ឋយ BBC)។ សូមរមើេ ្ងខដ  រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាត ិ   

ឯកសា  E3/4198 ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00338189-00338190។ 

814
 កក្មងឯកសា  បស់ SWB ដូច្ជា E3/133, E3/298, E3/299, E3/301, E3/686, E3/1241, E3/1280, 

E3/1349, E3/1350, E3/1372, E3/1376, E3/1378, E3/1379, E3/1380, E3/1381, E3/1400, E3/1402, 
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 ៦.១.៥  ទសសនាវដត ី

261> ោប់រ្តើមពីអំឡុងរពេម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានរបាះព មព្ ាយ      
ទសសនាវដតី បស់បកសមួយចំ្នួន ខដេទសសនាវដតីទាំងរនាះមានចំ្ណងរជើងថ្ន “ទង់បដិវតត” និង  

“ទង់យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត” រហើយខដេកា របាះព មពរនះរធាើរឡើងក្បខហេជាមួយខខមតង
815
។ 

រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានរ ៀបចំ្ និងខច្កោយជាសមាៃ ត់។ ឯកសា រនះក្តូវបាន 

ស រស រដ្ឋយនដ រហើយមានសំរៅមួយចំ្នួនតូច្ខតប៉ា រណាណ ះខដេក្តូវបានច្មៃងរឡើងវិញរដើមបី

្សពា្ ាយ
816
។ 

262> ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានវាយរដ្ឋយអងគេីុរេខ និងបាន
ងតច្មៃងរដ្ឋយមា៉ា ស ីនអ ហាសិត (offset printing)

817
។ ទាងំ “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យ វជន និង  

យ វនា ីបដិវតត” ក្តូវបានរបាះព មព្ ាយរៅមនទី  ក-២៥ និងមនទី  ក-២៦ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា 

ក្គប់ក្គង បស់ក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ហ ូ នឹម
818
។ សាកសី គឹម វ ន 

                                                                                                                                            
E3/1403, E3/1404, E3/1405, E3/1406, E3/1407, E3/1408, E3/1410, E3/1412, E3/1413, E3/1414, 

E3/1415, E3/1418, E3/1423, E3/1486, E3/1487, E3/1590, E3/1751, E3/2306, E3/2674, E3/2726, 

E3/2728, E3/2730, E3/3165, E3/3742, E3/3743, E3/3749, E3/5710 ។  
815

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨៦-៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៦៤-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៥២-៥៣។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៥៦។ 

816
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព ័

៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័ ៨៦-៨៨។ 

817
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ១៦-១៧។ វាអាច្ថ្ន មានខតក្កបទំព័ ម ខខតប៉ា រណាណ ះ 

ខដេក្តូវបានរបាះព មពរឡើងរដ្ឋយរក្បើក្បាស់បរច្ចករទសរបាះព មពរដ្ឋយមា៉ា ស ីនអ បសិត៖ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ១៧-

១៨។ 

818
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៦១-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ១៤។ រក្កាយពីោប់ខៃួន ហ ូ នឹម រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្កសួង

រោសនាកា បានក្ច្បាច្់បញ្ចូេជាមួយនឹងក្កសួងសិកាធិកា  រហើយ យ ន ោ៉ា ត បានកាន់កាប់ក្កសួងខដេមានកា 

ក្ច្បាច្់បញ្ចូេោន រនះ៖ ច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី ស-២១  បស់ ហ ូ នឹម ឯកសា  E3/1550 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 
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ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន ព ំអាច្រធាើកា បា៉ា ន់សាម នឲ្យបានច្ាស់អំពី

ចំ្នួនទសសនាវដតីខដេក្តូវបានរបាះព មព្ ាយរនាះរទ។ ប៉ា ខនត ោត់រៅោំបានថ្ន ោត់បានរឃើញរេខ

្ាយនីមួយៗគឺ  “គ ជាគីប” ខដេរគបានរ ៀបចំ្រដើមបីខច្កោយ
819
។ 

263> រទាះបីជាទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យ វជននិងយ វនា ីបដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយ
ឲ្យខតសមាជិកបកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏រដ្ឋយ ខតមិនខមនមានន័យថ្នសមាជិកទាំងអស់ស ទធខត

ទទួេបាននូវទសសនាវដតីរនះ រនាះរទ
820
។ ទសសនាវដតីទាងំរនះក្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងយករៅអាន ួមោន  

កនុងចំ្រណាមបណាត សមាជិកបកសរ្សងៗរទៀត
821
។ ទសសនាវដតីមួយចំ្នួនក្តូវបានខច្កោយត្តម

ក្កសួងនានានន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ អងគភាពរោធា និងមនទី  បស់មជឈិមបកស និងកមាម ភិបាេ

រៅថ្នន ក់ភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក និងឃ ំ្ងខដ 
822
។ 

                                                                                                                                            

១៩៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័  ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៨៨-៨៩។ 

819
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៧៤-៧៥ ៧៦-៧៧។ 

820
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(David CHANDLER) ទំព័  ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៤១-៤២។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៤។ Timothy Carney “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ Rendez vous With Death (កា ណាត់ជួបនឹងរសច្កតីសាៃ ប)់ ឯកសា  E3/49 

ទំព័  ៨៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00105136។ 

821
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ៣០-៣១។ 

822
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៥-១៧ (រេើករឡើងថ្ន សំរៅងតច្មៃងជា

រក្ច្ើនច្ាបន់ន “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យមនទី ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២      

( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ២៤-២៥ (រេើករឡើងថ្ន សំរៅងតច្មៃងនន “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត” ក្តូវ

បានខច្កោយរៅក្គប់ក្កសួង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា  E3/4593 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ  

មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00485624-00485625 (រៅោបំានថ្ន៖ ទសសនាវដតីខដេមានទង់ ២ ឬ 

៥ រៅរេើក្គបម ខក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យយ វកក រហើយោត់អាច្អានទសសនាវដតីទាំងរនះ ពីរក្ ះរគបានបញ្ជូនវារៅ

ឲ្យ “អងគភាពនានា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័ ៥៦ (“ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវ

បានខច្កោយរៅឲ្យកងទ័ពាយករៅអាន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៧៤-៧៧ 

(បញ្ញជ ក់ថ្ន ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅក្បជាជនរៅត្តមភូមិភាគ និងតំបន់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៣២-៣៤ (រៅោបំានថ្ន៖ ធាៃ ប់រឃើញទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” រៅមនទី តំបន់)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ១៥-១៦ (បញ្ញជ ក់ថ្ន៖ សំរៅងតច្មៃងនន “ទង់បដិវតត” 

01006534
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264> ដំបូងរឡើយ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានបដិរសធថ្ន ោត់ោម នតួនាទីកនុងកា  “រ ៀបចំ្”        

ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” រទ
823
។ ប៉ា ខនតរក្កាយមក ជនជាប់រោទ នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន   

“ទងប់ដិវតត” ក្តូវបានស រស រឡើងរដ្ឋយសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ភាគរក្ច្ើនក្តូវបាន

ស រស រឡើងរដ្ឋយោត់ផ្ទទ េ់ និង ប៉ា េ ពត
824
។ កា ទទេួសាគ េ់រនះមានភាពក្សបោន រៅនឹងកា 

ទទួេសាគ េ់ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា ខដេថ្ន ោត់ជា “សមាជិករក្តៀមមាន ក់ ខដេទទួេ

កា ង្វ ខ្ងរោសនាកា  និងស រស អតាបទសក្មាប់កាខសត” ឲ្យបកសក មមយុនីសតឥណឌូ ចិ្ន និង

បកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម  ខដេជាប  ា ធិកា ីននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
825

 រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ 

១៩៥០
826
។ រក្កាយមក ជនជាប់រោទ នួន ជា បានខកខក្បអំពីតួនាទី បសោ់ត់មតងរទៀត រដ្ឋយ

បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនខមនជាអនកនិពនធអតាបទ ខដេក្តូវបានរបាះព មព្ ាយរៅកនុងទសសនាវដតី 

“ទង់បដិវតត” រនាះរទ រហើយបានអះអាងថ្ន ប៉ា េ ពត មាន “ក្កុមជំនួយកា ផ្ទទ េ់ បស់ោត់ ខដេ

ជាអនកទទួេខ សក្តូវកនុងកា ស រស អតាបទ”
827
។ បនាទ ប់មករទៀត ជនជាប់រោទ នួន ជា បាន

                                                                                                                                            

ក្តូវបានគណៈកមាម ធិកា ក្សុកបញ្ជូនបនតរៅឲ្យសាកសី យ ន គីម ខដេជារមឃ ំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ១១ (រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” និង “ទង់    យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយ

រៅត្តមសហក ណ៍)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វ ន ឯកសា  E3/380 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00357200 (រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅថ្នន កភ់ូមិភាគ តំបន ់

និងក្សុក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័  ៣៨-៣៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវ

បានបញ្ជូនរៅឲ្យខ្នក បស់សាកសី រខៀវ រអន រៅកនុងក្កសួងរោសនាកា )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់   ច្រមៃើយសាកសី 

ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/70 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00404637-00404638 

(រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យ “ក្គប់មនទី  និងក្កសួង”)។ 

823
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤-៥។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និង

ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១១ ។  
824

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣។ 

825
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៧។ ក្បវតតិច្េនាតស ូពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ 

ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧០ រដ្ឋយ នួន ជា ឯកសា  E3/131 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00062298-

00062299។  អតាបទ បស់ L. Summers៖ បកសក មមយុនីសតកមពជុា៖ ទ័ពក្សួច្សមាៃ ត់ននបដវិតត បស់ ប៉ា េ ពត៖ រសច្កតី-

អត្តា ធិបាយច្ំរ ះរសច្កតខីងៃងកា ណ៍ បស់ នូន ជា ឯកសា  E3/53 ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨៧ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសា

ខខម ) S 00699283-00699284។  

826
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ៧-៨។ ក្បវតតិច្េនាតស ូពីឆ្ន ំ ១៩៥៤ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧០ 

រដ្ឋយ នួន ជា ឯកសា  E3/131 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៣-១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062303-00062306។ 

827
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៥។ 

01006535
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E313 
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បដិរសធមិនរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ 
828
។ រដ្ឋយខ្អកត្តមកា ទទួេសាគ េ់នារពេម នៗ បស់    

ជនជាប់រោទ នួន ជា និងកា អន វតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប បស់ោត់រៅរពេខៃះរនាះ អងគជំន ំ-

ជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា បដិរសធ បសជ់នជាប់រោទ នួន ជា មិនអាច្រធាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះរជឿ  

បានរទ ខតអងគជំន ំជក្មះរជឿថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា ពិតជាអនកនិពនធដ៏សំខ្ន់មាន ក់ននទសសនាវដតី 

“ទង់បដិវតត”
829
។  

265> បកសក មមយុនីសតកមពជុាយេ់រឃើញថ្ន វាមានសា ៈសខំ្ន់ណាស់ខដេសមាជិក បស់ខៃួន

ក្តូវអានទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត”
830
។ ជាញឹកញាប់ ទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់

សក្មាប់រោេបំណងអប់ ំរៅកនុងវគគអប់ ំ ឬ វគគរ ៀនសូក្តនរោបាយ
831
។ ទសសនាវដតី“ទង់យ វជន 

និងយ វនា ីបដិវតត” មានរោេរៅជាក់លាក់អប់ ំដេ់សមាជិកននយ វកកននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
832
។ 

ទសសនាវដតីទាងំរនះមាន្ទកុនូវឯកសា មួយចំ្នួនដូច្ជាស នទ កថ្ន និងបទឧរទទសនាមខដេបានរធាើ

រឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា
833

 អតាបទសតីពីក្បវតតិបកសក មមយុនីសតកមពជុា សមិទធ្េ

ខដេ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយអះអាងថ្នសរក្មច្បាន និងមាោ៌បកសជា ួម
834

 ខ្នកា េមអិត

                                                 
828

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៤។ 

829
 សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតពីី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១១ ។ 

830
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គីម វ ន) ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២    

(កាងំ  រហកកអា វ) ទំព័  ១០-១១។ 

831
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២   

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ១៥-១៦ ២១-២២។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ៥១-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ១៦-១៧។ 

832
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៥៧។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទសសនាវដតី យ វជន និង    

យ វនា ីបដិវតត ឯកសា  E3/729 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063398 (និោយសំរៅជាក់

លាករ់េើ “យ វកក”)។ 

833
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/25 ច្ ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព័  ២៣-១០៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063014-00063057។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-១៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063062-00063070។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/215 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៦៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00064588-00064620។ 

834
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/747 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣៥-៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00064641-00064650។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/736 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-១១២ ERN (ភាសា

01006536
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សក្មាប់អនាគត
835

   រសច្កតីខណនាពីំបកសដេ់សមាជិក បស់ខៃួន
836

 និងោ៉ា ងណាច្ណាស់រៅ

កនុងទសសនាវដតី “ទង់យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត” មានកំណាពយបដិវតត រដ្ឋយកំណាពយខៃះបង្វា ញពី

កា ប៉ា នប៉ាងោ៉ា ងច្ាស់លាស ់បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា រដើមបីបញ្ចុះបញ្ចូេ និងបំ ក់បំប៉ាន     

យ វជន និងយ វនា ី
837
។ 

266> ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ចំ្នួន ២៤ រេខ ខ សៗោន  និងទសសនាវដតី “ទង់យ វជន និងយ វនា ី
បដិវតត” ចំ្នួន ២៨ រេខ ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុងអំឡុងរពេនន

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១
838
។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជំន ជំក្មះ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បាន

តវា៉ាអំពីយថ្នភាពននសំរៅងតច្មៃង បស់ទសសនាវដតីទាងំរនាះ ខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង
839
។ 

រក្កាយមកសាកសី Stephen HEDER បាន្តេ់សកេីកមម អំពីក្បភព និងយថ្នភាពននសំរៅងត

                                                                                                                                            

ខខម ) 00064756-00064814។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/746 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣៣-៤៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00064501-00064506។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/768 ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៧-៣៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00376203-00376214។ 

835
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/748 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៦-៣៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00063252-00063256។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/743 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 

00062879-00062885។ 

836
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/135 ច្ ះខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤៥-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 

00062824-00062833។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/742 ច្ ះខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00062997-00062998។ 

837
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/729 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥៩-៦១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00063432-00063433។ ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/734 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៨-៥០ ERN (ភាសា

ខខម ) 00064151-00064152។ 

838
 ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា   E3/4, E3/5, E3/10, E3/11, E3/25, E3/135, E3/139, E3/166, E3/170, 

E3/193, E3/215, E3/736 (ឯកសា  E3/737 ្ងខដ ), E3/738 (ឯកសា  E3/739 ្ងខដ ), E3/742, E3/743, 

E3/744, E3/745, E3/746, E3/747, E3/748, E3/759, E3/760 (ឯកសា  E3/761 ្ងខដ ), E3/762 និង 

E3/4604, ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ – ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដិវតត ឯកសា  E3/146, 

E3/726, E3/728, E3/729, E3/730, E3/732, E3/733, E3/734, E3/749, E3/750, E3/751, E3/752, E3/753, 

E3/754, E3/755, E3/756, E3/757, E3/758, E3/765, E3/766 ,E3/767, E3/768, E3/769, E3/770, E3/771, 

E3/772, E3/773 និង E3/774, ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ - ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

839
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣០-៨៣ ។ 

01006537



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

231 

 

ច្មៃង បស់ទសសនាវដតីនីមួយៗ
840
 រហើយដូច្ោន រនះខដ  សាកសី  គឹម វ ន ក៏បានបញ្ញជ ក់ក្សរដៀងោន

្ងខដ ថ្ន  សំរៅងតច្មៃងននទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” មួយច្ាប់រៅកនុងសំណ ំរ ឿងគឺជាសំរៅ

ងតច្មៃងរច្ញពីច្ាប់រដើម
841
។ អងគជំន ំជក្មះក៏បានសាត ប់សកេីកមម បស់សាកសី វា៉ា ន់ថ្នន់ រៅដ្ឋោ៉ា  

និង ឆំ្ង យ  មកពីមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា្ងខដ  ។  សកេីកមម បស់សាកសីទាំងពី បានបញ្ញជ ក់

អំពី របៀបននកា ទទួេ កា  កាទ ក កា បខមៃងជាក្បព័នធឌីជីងេ និងកា បញ្ញជ ក់អំពីយថ្នភាព ម ន

រពេខដេឯកសា ទាងំរនាះក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿង
842
។ មិនខតប៉ា រណាណ ះ អងគជំន ំជក្មះ

កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រក្ៅពីកា តវា៉ា អំពីយថ្នភាពននឯកសា  ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បាន

ពឹងខ្អកោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅរេើសរំៅងតច្មៃងននទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យ វជន និងយ វនា ី 

បដិវតត” ខដេមានរៅកនុងសណំ ំរ ឿង រដើមបីរធាើជាភ័សតតុ្តងរៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាកា

រដញរដ្ឋេ បស់ខៃួន
843
។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន  ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ទាងំ ២៤ រេខ និង  

ទសសនាវដតី “ទង់យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត” ទាងំ ២៨ រេខ ខដេមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង គឺជា

សំរៅខដេបានងតច្មៃងក្តឹមក្តូវពីច្ាប់រដើមននទសសនាវដតី បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាពិតក្បាកដ

ខមន។  

 ៦.១.៦  កា ត្តមដ្ឋនរសច្កតោីយកា ណ៍សា ពត័ម៌ានប រទស 

267> គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា បានបញ្ញជ ឲ្យក្កសួងរោសនាកា 

នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ “ត្តមដ្ឋនដំណឹង [...] ឲ្យជាប់ ោេ់រមា៉ា ង ោេ់នងៃ” និងបញ្ជូន

 បាយកា ណ៍រដើមបីរធាើោ៉ា ងណាអាច្ោត់វិធានកា សមក្សបបាន
844
។ ខបបបទេមអិតក្តូវបាន

                                                 
840

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (David CHANDLER) ទំព័  ៩-១៥ (និោយសំរៅរៅទសសនាវដតី

យ វជន និងយ វនា ីបដិវតត ឯកសា  E3/724 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងទង់បដិវតត ឯកសា  E3/731 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ - ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ 

841
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័ ៧ (និោយសំរៅរៅទង់បដិវតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ 

កញ្ញា  - ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ 

842
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (វា៉ា ន់ថ្នន ់រៅដ្ឋោ៉ា ) ទំព័  ១៨-២០, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ 

ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ឆំ្ង យ ) ទំព័  ៦៥-៦៧។ 
843

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កថ្នខណឌ  

១៥៦, ១៥៧, ១៥៨, ១៦៣, ៤៦៥, ៤៧៤។ 
844

 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/231 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00017126-00017127 (រធាើកំណត់រហត រេើកិច្ចក្បជ ំកា ង្វ សតីពីរោសនាកា ខដេបានច្ូេ ួមរដ្ឋយ        

ប៉ា េ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន)។  

01006538



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

232 

 

បរងកើតរឡើងសក្មាប់ក្កសួងរោសនាកា រធាើកា សរងេប និងោយកា ណ៍អំពីដំណឹងប រទសទាងំរនះ

ជូនរៅគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
845
។ ត្តមរសច្កតីខណនា ំបសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ប គគេិក 

ក្កសួងរោសនាកា ក្តូវត្តមដ្ឋនកា ្ាយព័ត៌មានប រទសខដេបាន្ាយជាភាសាអង់រគៃស និង

បាោំង
846
។ រសច្កតីោយកា ណម៍កពីទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មានរក្ៅក្បរទស និងរសវាកមមព័ត៌មាន

បញ្ជូនត្តមទូ រេខ ក្តូវបានទទួេត្តម យៈទូ ព មព បនាទ ប់មកក្តូវបានងតច្មៃង និងបកខក្បរៅជា

ភាសាខខម សក្មាប់ខច្កោយបនត
847
។ 

268> ប គគេិករៅក្កសួងកា ប រទសបានបំរពញកា ង្វ ក្សរដៀងោន  ដូច្ជាកា សាត ប់វិទយុ

ប រទសខដេ្ាយអំពី បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរ ៀបចំ្ក្ពឹតតិប័ក្តសរងេបសក្មាប់រមដឹកនាំ

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងបកសក មមយុនីសតកមពជុា
848
។ សាកសី សួង ស ីរគឿន ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅ

ក្កសួងកា ប រទស ោប់ត្តងំពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយរក្កាយមកបានកាៃ យជាក្បធាននាយកដ្ឋា ន

ព័ត៌មាន និងរោសនាកា រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧
849
 រនាះ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ និងសហកា ី បស់

ោត់ទទួេខ សក្តូវកនុងកា ត្តមដ្ឋនកមមវិធី្ាយជាភាសាបាោំង អង់រគៃស ចិ្ន និងរវៀតណាម
850
។ 

                                                 
845

 ក្កសួងរនះបានទទួេកា ខណនាចំ្ំនួនពី  ដូច្តរៅរនះ៖ (i) “ជូនដណំឹងរៅអងគកា ោេ់នងៃ ដូច្ធមមត្ត” ក្សបត្តម

នីតិវិធីខដេបានបរងកើតរឡើង រដ្ឋយយកច្ិតតទ កដ្ឋក់សរងេប និង វិភាគក្ពឹតតិកា ណ៍សំខ្ន់ៗអំពី បបរនះ រដើមបីឲ្យគណៈ-

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍អាច្យេ់សាា នភាពទាងំរនះ រហើយនឹងោត់វិធានកា ឲ្យបានសមក្សប រ េគ ឺ នី សា ក្តូវរៅ

ក្បមូេដំណឹងពកី្កសួងរៅរវលារមា៉ា ង ៥.១៥ នាទី លាៃ ច្ ជារ ៀងោេ់នងៃ។ (ii) រៅកនុងកាេៈរទសៈពរិសស “ទូ ស័ពទ 

និងោយកា ណ៍ជូនអងគកា ភាៃ ម” ្ងខដ  របើមានអាសីំខ្ន់ជាពិរសស៖ សូមរមើេ កំណត់រហត ក្បជ គំណៈកមាម ធិកា -  

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/231 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00017126-00017127 ។ 
 

846
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័  ១៧-១៩។  

 846
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័  ១៧-១៩។  

847
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័  ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២  (ស រសៀក) ទំព័  ៥៤-៥៥។ កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00000838។ 

848
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣២-៣៣ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី Laurence PICQ ឯកសា  E3/98 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00250804-00250805។ 

849
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ២៦-២៧។ 

850
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣២។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា   

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ យូោ៉ា ន់ ឯកសា  E3/46 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

01006539



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ពួកោត់ក្តូវបានរគខណនាឲំ្យោយកា ណជ៍ូន រអៀង សា ី អំពីព័ត៌មានខដេពួកោត់បានសាត ប់ឮ 

រដ្ឋយមិនក្តូវបខនាម ឬបនាយព័ត៌មានរឡើយ។ រោងត្តមសាកសី សួង ស ីរគឿន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន 

រអៀង សា ី “ចូ្េចិ្តតឲ្យោយកា ណ៍ពីអាីខដេរកើតរឡើងពិតក្បាកដ រនះរហើយជាមូេរហត ខដេរធាើ

ឲ្យរយើងក្តូវោយកា ណ៍ជូនោត់ដូរច្នះ”
851
។ 

៦.២  ក្បពន័ធទនំាកទ់នំង 

269> េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់រោេកា ណ៍ ួមថ្ន “ថ្នន ក់រក្កាមក្តូវោយកា ណ៍ 

ជូនថ្នន ក់រេើអំពីសភាពកា ណ៍ និងអំពីកិច្ចកា ខដេខៃួនបានរធាើ” និង “ថ្នន ក់រេើជូនដំណឺងដេ់ថ្នន ក់

រក្កាមអំពីសភាពកា ណ៍ ួម និងអំពីរសច្កតីខណនា ំខដេជាទិសកា ង្វ រ្សងៗ”
852
។ 

270> កនុងកា អន វតតជាក់ខសតង កក្មិតនីមួយៗរៅកនុងឋានាន ក្កមននបកសក មមយុនីសតកមពជុា បាន

ទំនាក់ទំនងោន  ភាគរក្ច្ើនក្តឹមខតជាមួយថ្នន ក់រេើ និងថ្នន ក់រក្កាមផ្ទទ េ់ បស់ខៃួនខតប៉ា រណាណ ះ។  

ទំនាក់ទំនងខខសទទឹងរៅរក្ៅគណៈកមាម ធិកា មជឈិមគឺមានតិច្តួច្បំ្ ត
853
។ ជាទូរៅ តំបន់ (រេើក

ខេងខតតំបន់សាយ័ត) ក្សុក និងឃ ំមិនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រទ 

ខតបញ្ជូន និងទទួេព័ត៌មានពីថ្នន ក់រេើ ឬថ្នន ក់រក្កាម បស់ខៃួនផ្ទទ េ់ត្តម យៈខខសសង្វា ក់ននកា 

បញ្ញជ
854
។ 

                                                                                                                                            

00407728-00407729 (រេើករឡើងថ្ន តួនាទី បស់ោត់មួយខ្នករៅក្កសួងកា ប រទសគឺ “សាត ប់ដំណឹងត្តមវិទយុ

ប រទស”)។  

851
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣៣-៣៤។ 

852
  េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦, ERN (ភាសា

ខខម ) 00442268។ 

853 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ១០។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០១ 

(Craig ETCHESON) ឯកសា  E3/55 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧៣-៧៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00330503-00330504។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៨៧-៨៨ ។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះ

នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ១-២។ 

854
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ ) ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ (នង ស ្ង់ ) ទំព័  ១២។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៣-២៤។    

ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ )ទំព័  ១៤-១៦។ 

01006540



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

234 

 

 ៦.២.១  ទនំាកទ់នំងរៅកនងុគណៈកមាម ធកិា មជឈមិបកស 

271> កំណត់រហត ក្បជ ំខដេរៅមាន ហូតដេ់រពេរនះបានបង្វា ញថ្ន គណៈកមាម ធិកា មជឈិម 

និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានក្បជ ំជារទៀងទាត់ រដើមបីពិភាកាោន អំពីរោេនរោបាយ បស់

បកសក មមយុនីសតកមពជុា
855
។ រេើសពីរនះរទៀត សមាជិកជាន់ខពស់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេ

 ួមមាន  ប៉ា េ ពត ជនជាប់រោទ នួន ជា និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានជួបក្បជ ំោន ជាហូ ខហ  

រៅមនទី  ក-១ និងមនទី  ក-៣
856
។ 

272> រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏បានរ ៃ្ើយ ៃ្ងោន ត្តម យៈសំប ក្ត្ងខដ ។ ឧទាហ ណ៍ 

សាកសី  រអឿន ត្តន (ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅមនទី  ក-១ ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩
857

) បានច្ងោំ   

អំពីកា បញ្ជូនសំប ក្តរៅវិញរៅមក វាង ប៉ា េ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា ក្ពមទាងំ វាង      

ប៉ា េ ពត និង ស ន រសន 
858
។ ដូច្បានកត់សមាគ េ់ខ្ងរេើ រពេខៃះ មនទី  បស់គណៈកមាម ធិកា -

មជឈិមបានពិភាកាត្តមទូ ស័ពទអំពីបទបញ្ញជ  សំរណើ និងព័ត៌មាន្ងខដ 
859
។ 

273> ត្តមធមមត្ត ទូ រេខខដេគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានទទួេពីថ្នន ក់រក្កាម គឺក្តូវបញ្ជូនរៅ

មនទី  ក-១ រដើមបីរធាើកា បកខក្បអកស សមាៃ ត់ (ក្បសិនរបើោបំាច់្) រ ៀបចំ្ោត់ខច្ង និងខច្កោយរៅ

                                                 
855

 សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣ ។  

856
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ១៥-១៧ (បានរ ៀបោប់អំពីកា ជួបក្បជ ំ វាង រអៀង 

ធី ិទធ និងជនជាប់រោទ នួន ជា)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព ័ ៥៩-៦១ (បាន

រេើករឡើងថ្ន ប៉ា េ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ធាៃ ប់បានហូបបាយជ ំោន រៅមនទី  ក-៣)។       

ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  វិ) ទំព័  ៧២-៧៣ (បានច្ងអេុបង្វា ញថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន 

ធាៃ ប់បានរៅពិនិតយរមើេមនទី  ក-១ ញឹកញាប់ជាងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៦១-៦២ (បានអះអាងថ្ន រអៀង សា ី និង ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន 

បានជួបោន រៅមនទី  ក-១)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៤៧-៤៩ (បានរេើក

រឡើងថ្ន៖ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀត  ួមទាំង ស ន រសន, វ៉ាន រវត និងជនជាប់រោទ នួន ជា ធាៃ ប់បានជួបជ ំោន  និង

ហូបបាយ ួមោន )។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ 

សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៣, ៣៨៦, ៤០៨ ។  

857
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៣-៣៤។ 

858
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៨៤-៨៥។ 

859
  សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីពី ក្បព័នធទំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ  ២៥២។  
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ត្តមភាពសមក្សប860។ សាកសី រអឿន ត្តន បានជក្មាបជូនអងគជំន ំជក្មះថ្ន ទូ រេខទាងំអស់ខដេ

ោត់បានយករៅជូន ប៉ា េ ពត រក្កាយមក ក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា
861
។ 

រក្កាយពីបានពិនិតយរៅរេើទូ រេខនានារៅកនុងសំណ ំរ ឿង និងរក្កាយពីបានសាត ប់កា បង្វា ញ      

ភ័សតតុ្តងខដេថ្នមានកា ក្បជ ំ និងពិភាកាោន ជាញឹកញាប់ វាងជនជាប់រោទ នួន ជា និង ប៉ា េ ពត 

និងថ្នពួករគបានរធាើកា ជិតសនិទធជាមួយោន រនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទូ រេខភាគរក្ច្ើនខដេរគ

បានបញ្ជូនរៅឲ្យ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា ក៏បានទទួេ្ង

ខដ 
862
។ 

 ៦.២.២  ទនំាកទ់នំង វាងគណៈកមាម ធកិា មជឈមិ នងឹភូមភិាគ ឬតបំនស់ាយត័ 

274> ភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័ត បានោយកា ណ៍រដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
863
។ 

រៅកនុងអងគក្បជ ំមួយខដេតំណាងភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័តមួយចំ្នួនបានចូ្េ ួមរៅខខមីនា ឆ្ន ំ

១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានរច្ញរសច្កតីខណនាដូំច្តរៅ សតីពីនីតិ វិធីជាធ មានសក្មាប់

ស រស  បាយកា ណ៍៖ 

រសនើោយកា ណ៖៍ ជនូអចិ្ន្នតយ៍ោេ់អាទិតយ អំពីសភាពកា ណ៍ភៃឺខក្ស។ ជនួណាោយកា ណ៍

ជាទិដាភាព ួម ជនួណាោយកា ណត៍្តមម ខក្ពួញមួយៗ។ រសនើោយកា ណខ៍ៃីៗត្តមទូ រេខឲ្យ  

អចិ្ន្នតយដឹ៍ងសភាពកា ណ ៍រដើមបីខណនាបំានទាន់រពេរវលា
864
។  

                                                 
860

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា  E3/33 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១០-

១១, ERN (ភាសាខខម ) 00231807-00231808។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  

៥៦-៥៧។ កិច្ចសមាភ សន៍សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ ស ខ្ ឯកសា  E3/465 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន  ២០០៨ ទំព័  ៥-

៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(នង សូ្ង់) ទំព័  ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ២៤-២៥ (បានរេើក 

រឡើងថ្ន “ប៉ា ន” និង “ខង” ខដេរធាើកា រៅមនទី  ក-១ មានសិទធិសរក្មច្ ថ្នរតើរមដឹកនាណំាខៃះ ខដេក្តូវច្មៃងទូ រេខ

ទាងំរនះជូន)។     

861 
  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន)ទំព័  ៥៤-៥៥។ 

862
  សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៧ សតីពី តនួាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៧, ៣២៨។  

863  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១០-១១។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១៣-១៤។ 

864
 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/232 ទំព័  ៧-៨, 

ERN (ភាសាខខម ) 00017122-00017123 (បកខក្បរក្ៅ្ៃូវកា ពីឯកសា រដើមជាភាសាខខម )។  
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275> រសច្កតីខណនារំនះក្តូវបានរធាើរឡើង ក្សបត្តមមតិរោបេ់ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុង     

ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” របាះព មពកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ខដេកនុងរនាះ បកសបានរេើករឡើងថ្ន “រយើងខាះខ្ត 

ខ្ង បាយកា ណ”៍ បានខណនាឲំ្យរ ៀបចំ្រធាើ បាយកា ណ ៍ រដើមបីឲ្យ “ថ្នន ក់រេើកាត ប់សភាពកា ណ ៍ 

បានច្ាស់ រហើយខណនាអំន វតតជាក់ខសតង”
865
។ រសច្កតីខណនារំនះបានខណនាថំ្ន  បាយកា ណ ៍

ជាក់លាក់ និងរទៀងទាត់ទាំងអស់ក្តូវោយកា ណ៍ “អំពីខ្ម ងំ” “អំពីក្បជាជន” “អំពីសកមមភាព

កា ង្វ ក្គបខ់្នក” និង “អំពីទិស និង វិធានកា រដ្ឋះក្សាយ”
866
។ 

 

276> រហត ដូរច្នះ ភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័ត បានច្ងក្កង បាយកា ណ៍ជូនគណៈកមាម ធិកា -

មជឈិម រដ្ឋយខ្អករៅរេើព័ត៌មានខដេថ្នន ក់រក្កាមបញ្ជូនមកឲ្យខៃួន
867
។  បាយកា ណទ៍ាងំរនាះ

ក្តូវបានរ្ាើ រច្ញជាញឹកញាប់ រពេខៃះោេ់នងៃក៏មាន រទាះបីជា បាយកា ណ៍មួយចំ្នួនបាន

រ ៀបោប់រដ្ឋយសរងេបអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍នានាខដេបានរកើតរឡើងយូ មករហើយក៏រដ្ឋយ
868
។  បាយ-

កា ណទ៍ាងំរនាះក្តូវបានបញ្ជូនត្តមមា៉ា ស នីរ្ាើ ទូ រេខ និងត្តមសំប ក្ត
869
។ រពេខៃះតំណាងភូមិភាគ 

និងតំបន់សាយ័តក៏បានោយកា ណ៍រដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ងខដ 
870
។ 

                                                 
865

 ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/783 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ៧២-៧៥, ៨២-៨៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00442319-00442320, 00442324-00442325។ 

866
 ទង់បដិវតត ឯកសា  E3/783 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ៨២-៨៤, ERN (ភាសាខខម ) 00442324-

00442325។ 

867
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំផ្ទន់ ឯកសា  E3/58 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00239936។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៨៤។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះ

នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ១៣។ 

868
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៦-១៧។ សូមរមើេ ្ងខដ  រសច្កតីោយ-

កា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៥៦០ ឯកសា  E3/179 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ខដេក្គបដណត ប់ យៈរពេពីនងៃទី 

០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៥៦០ ឯកសា  

E3/1179 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ខដេក្គបដណត ប់ យៈរពេពីនងៃទី ២៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់នងៃ

ទី ០៧ ខខ   មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៤០១ ឯកសា  E3/1094 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨   (ខដេបានរ ៀបោប់ថ្នជា “ បាយកា ណ៍ក្បោខំខ”)។ 

869
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៤៧។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Philip SHORT) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៣-១៥, 

១៦-១៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា  E3/33 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  
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E313 
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237 

 

277> ភូមិភាគនីមួយៗមានរពេរវលា ខដេក្តូវបានរគកំណត់ទ កជាម នជាក់លាក់ សក្មាប់

បញ្ជូនទូ រេខមកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម។ ប៉ា ខនត រគក៏អាច្រ្ាើសា រក្ៅពី យៈរពេខដេបាន

កំណត់រនះ្ងខដ  ក្បសិនរបើកាេៈរទសៈតក្មូវឲ្យរធាើខបបរនះ
871
។ 

278>  បាយកា ណ៍មួយចំ្នួនខដេក្តូវបានរ្ាើមកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះ ួច្រហើយ។  បាយកា ណ៍ទាងំរនាះបានបង្វា ញថ្ន ភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័ត បាន

ោយកា ណ៍អំពីបញ្ញា រ្សងៗ  ដូច្ជា  កា បងកបរងកើន្េកសិកមម   និងកា ក្បមូេ្េក្សូវ
872 

សកមមភាពខ្ម ងំបងកប់ស ី ូងន្ទកនុង និងខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ
873
 និងជីវភាពក្បជាជនជាទូរៅ  ួមទាងំ បញ្ញា

ស ខភាព និងកា ខាះរសបៀងអាហា 
874
។ សា ខដេរ្ាើមកពីភូមិភាគក៏មានសំណូមព ស កំា 

                                                                                                                                            

១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00231807-00231808។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រយ៉ាង េីន ឯកសា  

E3/59 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204722។ 

870
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។  

871
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៦១។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៧៤-៧៦។ 

872
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1077 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ រសច្កតោីយកា ណ៍មកពភីូមិភាគនី តី ឯកសា  E3/853 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  រសច្កតីោយ-

កា ណ៍មកពភីូមិភាគ៥៦០ ឯកសា  E3/863 ច្ ះនងៃទី ១៦-១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពភីូមិ

ភាគ ៥៦០ ឯកសា  E3/179 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/1091 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា

  ន ឯកសា  E3/383 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00345913។  

873
 សូមរមើេ ្ងខដ  រសច្កតីោយកា ណ៍មកពភីូមិភាគ ៤០១ ឯកសា  E3/1092 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ រសច្កតី

ោយកា ណ៍មកពភីូមិភាគ ៤០១ ឯកសា  E3/1094 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ សា ទូរេខ បស់កមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1144 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ រសច្កតោីយកា ណ៍មកពភីូមិភាគ ៥៦០   

ឯកសា  E3/1179 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  

874 
សូមរមើេ ្ងខដ  សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/948 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/511 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីភូមិភាគ 

៥៦០ ឯកសា  E3/179 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ រសច្កតោីយកា ណ៍មកពភីូមិភាគ ៤០១ ឯកសា  

E3/1092 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1144 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៧។  
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238 

 

សរក្មច្ រសច្កតីខណនារំេើបញ្ញា ដូច្ោន ទាងំរនះ ឬរសនើស ជំំនួយសមាភ  ៈពីគណៈកមាម ធិកា មជឈិម្ង

ខដ 
875
។  

279> ជាទូរៅ ទូ រេខខដេរ្ាើមកពីភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័តរៅគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរនាះគឺ

ក្តូវរ្ាើរៅ “គណៈ ៨៧០” ឬ “អងគកា ” ប៉ា ខនត រពេខៃះ ក្តូវបានរ្ាើរៅ “អងគកា  ៨៧០” ឬ រៅ   

ប៉ា េ ពត ផ្ទទ េ់ខតមតង
876
។ ដូច្អងគជំន ំជក្មះបានកត់សមាគ េ់ ួច្មករហើយថ្ន កមាម ភិបាេននបកស

ក មមយុនីសតកមពជុា មិនខមនស ទធខតយេ់ កយថ្ន “អងគកា ” ឬ “៨៧០” ឲ្យបានច្ាស់លាស់រនាះ

រទ
877
។ បញ្ជីរ ម្ ះអនកទទួេរៅរេើទូរេខជារក្ច្ើនបញ្ញជ ក់ថ្ន សា ក្តូវបានច្មៃងជូនរមដឹកនាបំកស

ក មមយុនីសតកមពជុាជារក្ច្ើននាក់ ួមទាងំជនជាប់រោទ នួន ជា ្ងខដ 
878
។ ទូ រេខជារក្ច្ើនខដេ

មានស រស ជាកំណត់សមាគ េ់ថ្ន ច្មៃងជូន “មនទី ” ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅមនទី  ៨៧០
879
។ 

                                                 
875

 សូមរមើេ ្ងខដ  សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/511 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/519 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ សា ទូរេខ

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1036 មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/1196 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

876 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣៨-៣៩។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីព ី     

 ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនង រជើងទំព័  ៨៧២-៨៧៥។ 

877 
សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៨ “រគរៅមនទី រនះថ្ន     

ម-៨៧០ ប៉ា ខនត ខាុមំិនដឹងថ្ន មនទី រនះជាអាីទាងំអស់”។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៧-

២០៨, ២២១ ។     

878
 សូមរមើេ ្ងខដ  សា ទូរេខ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/511 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

(បានច្មៃងជូន ស ន រសន និងជនជាប់រោទ នួន ជា)។ សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/519 ច្ ះនងៃទី 

២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូនជនជាប់រោទ នួន ជា)។ សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/948 

ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូន “អ ៊ុំ” មានន័យថ្ន ប៉ា េ ពត, សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៤១-៤២, ជនជាប់រោទ នួន ជា, រអៀង សា ី  និង វន រវ៉ាត)។ សា ទូរេខកមពជុា-

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1077 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូន “អ ៊ុំ” មានន័យថ្ន ប៉ា េ ពត។ 

សូមរមើេ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង   ម៉ា ន ឯកសា  E3/71 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព ័ 

៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00284294-00284295, ជនជាប់រោទ នួន ជា, រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង ស ន រសន)។ 

សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិប-រតយយ ឯកសា  E3/1144 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (បានច្មៃងជូន ប៉ា េ ពត, 

ជនជាប់រោទ នួន ជា,   រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង ស ន រសន)។ សា ទូរេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

01006545



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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280> គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានបញ្ជូនរសច្កតីខណនា ំួមរៅថ្នន ក់រក្កាម ត្តម យៈសា ទូ រេខ។ 

រសច្កតីខណនា ួំមរនាះគឺមាន “ក្គប់ខ្នកទាំងអស់ននក្បរទស" និង “សភាពកា ណ៍ ួម”
880
។      

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានរ្ាើទូ រេខជារទៀងទាតទ់ាក់ទងនឹងកា ខបងខច្កសមាភ  ៈរៅថ្នន ក់

មូេដ្ឋា ន ឬថ្នន ក់រក្កាម
881
។ កនុងឋានៈជារេខ្តំបន់សាយ័ត ១០៥ សាកសី រៅ សា  ន បានជក្មាប

ជូនអងគជំន ំជក្មះថ្ន ោត់បានទទួេកា ខណនាពីំគណៈកមាម ធិកា មជឈិមត្តម យៈទ ូរេខ ខដេ  

រសច្កតីខណនាទំាំងរនាះបង្វា ញនូវបញ្ញា មួយចំ្នួន ដូច្ជា កា រធាើខក្សច្មាក   ជារដើម
882
។ កមាម ភិបាេ 

ថ្នន ក់ភូមិភាគ ឬថ្នន ក់តំបន់ ក៏បានទទួេសំប ក្តមកពីមនទី ៨៧០ និងពីថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា 

មួយចំ្នួន្ងខដ   ួមទាងំសំប ក្តពីជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
883
។ 

 ៦.២.៣  ទនំាកទ់នំង វាងភូមភិាគ នងឹតបំន ់

281> រៅខណៈរពេមានកា កំណត់រពេរវលាជាក់លាក់ សក្មាប់កា បញ្ជូនទូ រេខពីភូមិភាគ

រៅគណៈមជឈិម ក៏មានកាេវិភាគរពេរវលាដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកសក្មាប់ទំនាក់ទំនង វាងភូមិភាគនឹង

                                                                                                                                            

E3/1196 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (បានច្មៃងជូនជនជាប់រោទ នួន ជា និង   ស ន រសន)។ សូមរមើេខ្នក

ទី ៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥ ។   

879
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២ ០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣០-៣១។ ច្រមៃើយជាលាយេកេណ៍អកស 

 បស់ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/15 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00234074។  

880 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣៩-៤០។ ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សា ទូរេខ 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/254 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (ខណនាឲំ្យអនកទទួេត្តមដ្ឋនសកមមភាព

ខ្ម ងំរៅម ខកំពូេ និង “មាន វិធានកា  ត្តមសភាពកា ណ៍ជាក់ខសតង រដ្ឋយទាក់ទងជាមួយខ្ងម ខកំពេូ្ង”)។ សូម

រមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៧២-៧៣។ កំណត់រហត  ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ប៉ា ន អ េ ឯកសា  E3/373 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០្ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 

00326639-00326640។ 

881 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័  ៣៩-៤០។ 

882
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៧-១៨។ 

883 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៧៥-៧៦ (ខដេនិោយរោងរៅរេើកា ក្បាក្ស័យ

ទាក់ទងោន ពី “៨៧០” និងជនជាបរ់ោទ នួន ជា។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 

ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744 (ខដេរ ៀបោប់ពីកា     

ខច្កោយសំប ក្តមកព ីប៉ា េ ពត រអៀង សា ី ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រ្ាើរៅភូមិភាគ)។ 
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តំបន់្ងខដ 
884
។ កា រ ៀបចំ្រពេរវលាខបបរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីធានាថ្ន ទំនាក់ទំនង វាង

ថ្នន ក់ដឹកនារំ្សងៗមិនក្តួតោន រទ
885
។ 

282> សាកសី សួន កានិេ ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅអងគភាពបកខក្បរេខកូដទូ រេខននភូមិភាគកណាត េ 

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន អាជាា ធ ភូមិភាគកណាត េបានទទួេទូ រេខមកពីតំបន់រ្សងៗ ក្បខហេជា

មតងកនុងមួយនងៃ រហើយទទួេបានកាន់ខតញឹកញាប់ជាងរនះរទៀតោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៨
886
។ 

 ៦.២.៤  ទនំាកទ់នំង វាងតបំនន់ងឹក្សុក 

283>  បាយកា ណ៍មួយចំ្នួនពីថ្នន ក់ក្សុក ក្តូវបានបញ្ជូនបនតត្តម យៈថ្នន ក់តំបន់ (រហើយកនុង

ក ណីខៃះត្តម យៈភូមិភាគ)  រៅកានគ់ណៈកមាម ធិកា មជឈិម
887
។ 

284> ក្សុកបានោយកា ណ៍រៅតំបនអ់ំពីបញ្ញា នានា ដូច្ជា កា រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ កា    

បងកបរងកើន្េ ស ខ្ភិបាេ និង “សមាសភាពេអ និង មិនេអ”
888
។ កនុងឋានៈជារេខ្ក្សុកកំពង់

រសៀម សាកសី ក្បាក់ យ ត បានរ ៀបចំ្ បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ក្បោំខខសក្មាបគ់ណៈ-

កមាម ធិកា តំបន់ សតីពីកា អន វតតខ្នកា  និងសភាពកា ណ៍រៅកនុងក្សុក
889
។ ដូច្ោន រនះខដ  កនុង  

ឋានៈជារេខ្ក្សុករពក្ជដ្ឋ សាកស ីរៅ សា  ន បាន ំឭកពីកា រ្ាើ បាយកា ណ៍សតីពីកា បងកបរងកើន-

្េក្សូវរៅថ្នន ក់តំបន់ ក្បខហេជាមួយដងកនុងមួយសបាត ហ៍
890
។ មនទី ក្សុកមិនមានសមតាភាព

រក្បើក្បាស់មា៉ា ស ីនរ្ាើទូ រេខរទ។ ដូរច្នះ  បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ក្តូវបានបញ្ជូនរៅ

តំបន់ ត្តម យៈនី សា ខតប៉ា រណាណ ះ
891
។ 

                                                 
884 

ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៧៧-៧៨។ 
885

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៧៧-៧៨។ 
886

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤-៥, ៧៨-៧៩។ 
887

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំផ្ទន់ ឯកសា  E3/58 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00239936។ 
888

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំផ្ទន់ ឯកសា  E3/58 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00239936។ 
889

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៥៤។ 
890

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័ ៩-១០។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១២ ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័ ១៤-១៥។ 
891

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៤១-៤២, ៥៤។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) 

ទំព័  ១៤-១៥។ 

01006547



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

241 

 

285> កមាម ភិបាេថ្នន ក់ក្សុក និងថ្នន ក់តំបន់ ក៏បានជួបក្បជ ំោន ជារទៀងទាត់្ងខដ ។ រោងត្តម

សាកសី រៅ សា  ន រេខ្ក្សុកមួយចំ្នួនបានោយកា ណអ៍ំពីសភាពកា ណ៍រៅកនុងក្សុក បស់ខៃួន

រៅកនុងអងគក្បជ ំននគណៈកមាម ធិកា តំបន់ខដេ ក់ព័នធ
892
។ 

286>  ខណៈរពេខដេរសច្កតីខណនារំ្សងៗពីគណៈកមាម ធិកា មជឈិមក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិភាគ 

រហើយភូមិភាគបញ្ជូនបនតរៅថ្នន ក់តំបន់ អាជាា ធ តំបន់ក៏បានបញ្ជូនបនតរសច្កតីខណនាទំាងំរនាះរៅ

ថ្នន ក់ក្សុក ្ងខដ 
893
។ 

 ៦.២.៥  ទនំាកទ់នំង វាងក្សុកនងឹឃ  ំ

287> កមាម ភិបាេថ្នន ក់ក្សុក បានជួបោន ជាញឹកញាបជ់ាមួយនឹងកមាម ភិបាេថ្នន ក់ឃ ំ ឬ ក្បធាន  

សហក ណ ៍ រដើមបីផ្ទៃ ស់បត ូព័ត៌មាន ឬបទបញ្ញជ  ខដេខៃួនបានទទួេរដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់
894
។ សាកសី      

យ ន គីម ខដេជារមឃ ំកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានជក្មាបជូនអងគជំន ំជក្មះថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាឃំ  ំ

បានជួបក្បជ ំក្បោសំបាត ហ៍ជាមួយអាជាា ធ ក្សុក រដើមបីោយកា ណ៍ពីកា បងកបរងកើន្េ ស ខ្ភិបាេ 

វបបធម៏ និង “សភាពកា ណខ៍្ម ងំ” រៅកនុងឃ ំ
895
។ កនុងក ណីោបំាច់្ខដេក្តូវទំនាក់ទំនងោន រៅ

ច្រនាៃ ះរពេននកា ក្បជ ំក្បោំសបាត ហ៍រនាះ ក្សុកបានបញ្ជូននី សា ច្ ះរៅដេ់ឃ ំផ្ទទ េ់
896
។ 

288> ភ័សតតុ្តងជាឯកសា ខដេមាន ហូតដេ់រពេរនះបង្វា ញថ្ន ឃ ំក៏បានបញ្ជូនសំរណើ និង

 បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ជាក្បោំរៅក្សុក សតីពីបញ្ញា មួយចំ្នួន ដូច្ជា កា ោប់ខៃួន 

                                                 
892 

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១០-១១។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី

២៥ ខខមកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត), ទំព័  ៦៨-៦៩។ 

893
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ៧៧-៧៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត), ទំព័  ៤០-៤១។ 

894
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (កាៃ ន វ ិត) ទំព័  ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៤០-៤១។  បាយកា ណ៍ បស់អនកជំនាញ Craig Etcheson ឯកសា  E3/494 ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣៨-៣៩, ERN (ភាសាខខម ) 00314815-00314816។ 

895
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៦០-៦១។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៧-៨។ 

896
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៨។ 

01006548



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

242 

 

អាកបបកិ ិោគួ ឲ្យសងស័យ និងសភាពកា ណ៍រៅកនុងឃ ំ និងសហក ណ៍
897
។ សាកសី ក្បាក់ យ ត 

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន គណៈកមាម ធិកា ក្សុកខដេមានោត់ជាសមាជិករនាះ បានទទួេ បាយកា ណ៍

ជាលាយេកេណ៍អកស ពីថ្នន ក់ឃ ំ សតីពីបញ្ញា កសិកមម គរក្មាងសាងសង់ កា សរក្មច្ទិសរៅ 

“កំហ ស្គង បសក់្បជាជនខៃះ” កា ខាះរសបៀងអាហា  និងចំ្នួនអនកឈ្ឺ
898
។ កនុងឋានៈជារេខ្

ក្សុករពក្ជាដ្ឋ សាកសី  រៅ សា  ន ក៏បាន ំេឹករឡើងវិញពីកា ទទួេបាន បាយកា ណពី៍ឃ ំនានា 

សតីពីកា បងកបរងកើន្េក្សូវ សតា ហនៈ និងកា ោត់ខច្ងមូេដ្ឋា នជា ួម្ងខដ 
899
។ 

 ៦.២.៦  ទនំាកទ់នំងរក្ៅក្បរទស 

289> សាា ប័ន ដានន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរ្ាើទូ រេខរៅកាន់ក្បរទសមួយចំ្នួន រដ្ឋយ

មានកា ជូនព  កា សខមតងសាមគគីភាព និងសា អបអ សា ទ កនុងឱកាសសំខ្ន់ៗមួយចំ្នួន
900
។ 

ក្បរទសសងគមនិយមជាមិតតមួយចំ្នួន ក៏បានរ្ាើសា ក្សរដៀងោន រនះក្តឡប់មកវិញ្ងខដ 
901
។ 

290> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (Amnesty International) បានរ្ាើ

េិខិតពី ច្ាប់។ េិខិតមួយច្ាប់ដំបូង ក្តូវបានរ្ាើកនុងខខ ក មភៈ ជូនរលាក ខប៉ាន ន ត ខដេរៅរពេ

រនាះជានាយក ដាម្នតីនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងេិខិតច្ាប់ទីពី  ក្តូវបានរ្ាើកនុងខខ ឧសភា 

                                                 
897 

ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ឃ ំ ឯកសា  E3/2044 ច្ ះខខ មកោ-រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

 បាយកា ណ៍ បស់ឃ ំក្ត ងំធំខ្ងរជើង ឯកសា  E3/4087 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍ បស់

ឃ ំ ត្តរភម ឯកសា  E3/4084 ច្ ះខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

898 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័ ៤៣, ៤៥, ៤៧-៤៨។ 

899 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័ ១០-១២។ 

900 
ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ រលាក រខៀវ សំ្ន ជូនព នាឱកាសទិវាប ណយជាតិប  េហាគ  ី (Bulgary) (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ឯកសា  E3/280 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00663956-00663957។ សា  បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ក្បរទសម៉ាូសំប ៊ិក (Mozambique) សតីពី

កា ៃ្ ន ន បស់ពួក ៉ាូរដស ី  (Rhodesian) (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧) ឯកសា  

E3/288 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ERN (ភាសាខខម ) 00680011-00680012។ សមមិតត រខៀវ សំ្ន ជូន

ព ក្បធានាធិបតី ទីតូ កនុងទិវាជាតិននក្បរទសយូហគសូាៃ វី (Yugoslav) (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨)  ឯកសា  E3/77 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00701917-00701918។ 

901 
 ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ េិខិតពសីាា នទូតបាោំងរៅកនុងក្បរទសឡាវ ឯកសា  E3/487 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ (ោយកា ណ៍ពទូី រេខមួយច្ាប ់ មកពសីាធា ណ ដាក្បជាមានិតឡាវ រ្ាើជនូកនុងឱកាសខួបរេើកទីពី ននកា 

បរងកើត បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ)។  
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E313 
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243 

 

ជូនរលាក រខៀវ សំ្ន ខដេរទើបក្តូវបានខតងត្តំងនារពេងមីៗជាក្បធានននគណៈក្បធាន ដា។  

ត្តម យៈេិខិតទាងំពី រនះ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិបានសខមតងនូវកតីក្ពួយបា មភរៅរេើ

 បាយកា ណ៍សតីពីកា សមាៃ ប់រក្ៅច្ាប់ និងកា រធាើទ កេប ករមនញមករេើក្បជាជនស ីវេិ រហើយរសនើ

ស ំឲ្យមានកា រស ើបអរងកតរេើបញ្ញា ទាំងរនះ
902
។ រដ្ឋយសា ខតមិនមានកា រ ៃ្ើយតប អងគកា   

រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ  ួមជាមួយនឹងគណៈកមាម ធិកា សិទធមិន សសអងគកា សហក្បជាជាតិ បាន

រធាើកា អំ វនាវ បស់ខៃួនជាងមីមតងរទៀតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
903
។ 

291>  ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយបាន កាទំនាក់ទំនងជាមួយក្បរទសមួយចំ្នួន ត្តម យៈ
កា បញ្ជូននិងទទួេគណៈក្បតិភូ្ៃូវកា  ពីក្បរទសមួយចំ្នួនដូច្ជា ក្បរទសឡាវ ចិ្ន កូរ ៉ាខ្ងរជើង 

និងជប៉ា ន
904
។ ជាពិរសស  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរ្ាើ និងទទួេសា ទូរេខពីក្បរទស     

រវៀតណាមកនុងរោេបំណងពិភាកាអំពីជរមាៃ ះក្ពំខដន
905
។ អនកសា ព័ត៌មានមកពីក្បរទសយូហគសូាៃ វី   

                                                 
902 

  បាយកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៨៧៦៖ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/4520 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ។ 

903 
 ក្បជាជនកមពជុា ជាជនជាតិខដេក្បឈ្មនឹងកា  វិនាសសាបសូនយ (កា ខសត Los Angeles Times) ឯកសា  

E3/4492 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រសច្កតីក្បកាសព័តមាន បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ ឯកសា  

E3/3311 នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ រសច្កតកី្បកាសព័ត៌មាន បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាត ិ      

ឯកសា  E3/3316 នងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

904 
  ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ឧបនាយក ដាម្នតីកមពជុារៅកនុងក្បរទសជប៉ា ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស 

SWB FE/5838/A3) ឯកសា  E3/666 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម )         
S 00716624-00716626។ ឯកអគគ ដាទូតច្ិនក្បោរំៅក្បរទសកមពជុា រ ៀបច្ំពិធីជប់រេៀងបដសិណាា  កិច្ចសាា គមន ៍

នួន ជា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស SWB FE/5923/A3) ឯកសា  E3/1280 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338108-00338109។ ខខសភាពយនត ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិប-   

រតយយ ឯកសា  E3/479R ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ, ERN V 00422570។ ក្បធានាធិបតីននក្បរទសឡាវកនុងក្បរទសកមពជុា 

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស SWB FE/5699/A3) ឯកសា  E3/1406 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ១-៥, ERN (ភាសាខខម ) S 00797646-00797650។ រៅខណៈរពេបញ្ចបរ់បសកកមមកា ទូតរៅកនុង បប-   

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ... (កនុងសា ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1420 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) S 00704496-00704497។ 

905 
  ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សននិសីទកាខសតក្កសួងកា ប រទស ននសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាម (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស SWB FE/5785/C) ឯកសា  E3/2300 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័    

១-៣៩, ERN (ភាសាខខម ) 00305301-00305339។ 
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E313 
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ទួគី កូរ ៉ាខ្ងរជើង រវៀតណាម និងសហ ដាអារម ិក ក៏បានរធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសកមពជុា រៅកនុង

អំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ្ងខដ  រដ្ឋយរៅរពេរនាះអនកសា ព័ត៌មានទាំងរនាះបាន

សមាភ សកមាម ភិបាេកនុង បបរនាះ និងបានច្ ះរៅពិនិតយរមើេត្តមជនបទ មានកា អមដំរណើ រដ្ឋយ

កមាម ភិបាេ បស់ ដា ឬ កមាម ភិបាេ បស់បកស
906
។ 

292> ក្កសួង ណិជជកមមនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បានរធាើកា ទំនាក់ទំនងជាមួយបណាត

ក្បរទសមួយចំ្នួន កនុងរោេបំណងរដើមបីរធាើ ណិជជកមមអនត ជាតិ
907
។ ជាញឹកញាប់ គណៈក្បតិភូ

 ណិជជកមមប រទសក៏បានមករធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសកមពជុា្ងខដ   រៅកនុងអំឡុងរពេ បប 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
908
។  

                                                 
906 
ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1113 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1112 ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ សមមិតតរេខ្ ប៉ា េ ពត ទទួេ          

បដសិណាា  កិច្ច... (កនុងសា ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1420 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៧-៨, ERN 

(ភាសាខខម ) S 00704498-00704499។ រអៀង សា ី ទទួេគណៈក្បតិភូខ្នកសា ព័ត៌មាន ននសាធា ណ ដាក្បជា-   

ធិបរតយយកូ ៉ា រៅនងៃទី ៣០ ខខ មកោ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧) ឯកសា  E3/284 

ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00168400។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូបកស-

ក មមយុនីសតមា៉ា កសរេនីនមកពីក្បរទសបាោំង... (កនុងព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1420 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) S 00704499-00704500។ ទសសនកិច្ចជាេកេណៈមិតតភាពរៅកមពជុាក្បជា- 

ធិបរតយយ... (កនុងដំណឹងពីកមពជុាក្បជាធិបរតយយ)ឯកសា  E3/268 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៤-១៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00555718-00555720។ សមមិតតរេខ្ ប៉ា េ ពត ទទួេបដសិណាា  កិច្ច... (កនុងសា ព័ត៌មាន   

កមពជុា) ឯកសា  E3/1420 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) S 00704498-

00704499។ សកមមភាព បស់គណៈក្បតិភូននអនកសា ព័ត៌មានមកពសីាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាម (កនុងសា 

ព័ត៌មានកមពជុា)  ឯកសា  E3/268 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២-១៤, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00519789-00519791។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  

៤២៥-៤២៦, ៥៣១-៥៧០, ERN (ភាសាខខម ) 00232423-00232424,  00232529-00232568។  

907 
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ េិខិតពគីណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមរក្ៅក្បរទសននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/3418 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា ប រទសននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ   
ឯកសា  E3/2516ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

908 
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  កំណត់រហត ក្បជ ំនន ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/827 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សគឹម េមតុ ឯកសា  E3/439 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00418542-00418546។ គណៈក្បតិភូ ណិជជកមមននក្បរទស ៉ាូមា៉ា នី មកទសសនកិច្ចរៅ

01006551



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

245 

 

293> រៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៩ រអៀង សា ី បានចូ្េ ួមក្បជ ំជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា 

រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ រៅទីក្កុងញូវយ៉ាក រដ្ឋយរៅរពេរនាះ ោត់បាន

បង្វា ញជំហ  បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ អំពីសាា នភាពរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា   

អនត ជាតិជាក់លាក់មួយចំ្នួន
909
។ រៅរពេខដេកងទ័ពរវៀតណាមបានខិតចូ្េមកជិតដេ់ទីក្កុង

ភនំរពញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៩ រអៀង សា ី បានរ្ាើសា ទូ រេខមួយច្ាប់ខដេជាបណត ឹងតវា៉ា ជូនក្កុមក្បឹកា

សនតិស ខអងគកា សហក្បជាជាតិ
910
។ 

៦.៣  ទនំាកទ់នំងខ្នករោធា 

294> បណាត ញទំនាក់ទំនងរៅកនុងជួ កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា បាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំអំពី ច្នាសមព័នធននកា 

ោយកា ណ៍ត្តមខខសបរណាត យខ្ងខ្នកស ីវិេ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេកា ណ៍រនះមានន័យ

ថ្ន បទបញ្ញជ រច្ញពីអគគរសនាធិកា រៅកាន់អងគភាពថ្នន ក់រក្កាមត្តម យៈកងពេធំ។ ព័ត៌មានក្តូវ

បានោយកា ណ៍រឡើងរៅថ្នន ក់រេើត្តម យៈខខសសង្វា ក់ននកា បញ្ញជ  រហើយត្តមធមមត្ត រមបញ្ញជ កា 

រៅត្តមកក្មិតនីមួយៗរធាើកា ទំនាក់ទំទងខតជាមួយថ្នន ក់រេើ និងថ្នន ក់រក្កាមផ្ទទ េ់ បស់ខៃួនខត

ប៉ា រណាណ ះ
911
។ 

                                                                                                                                            

កមពជុា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស SWB FE/5778/A2) ឯកសា  E3/1517 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ( បាយកាណ៍សតីពដីំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូននក្បរទស ៉ាូមា៉ា នី រៅកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ 

909
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿង) ទំព័  ១៨។ ស នទ កថ្ន

 បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ សម័យក្បជ ំរេើកទី ១០  ឯកសា  E3/547 ច្ ះនងៃទី

០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ កំណត់រហត ្ៃូវកា ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/1586  ច្ ះនងៃទី
០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ កំណត់រហត ជា្ៃូវកា ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/618 ច្ ះនងៃទី 

០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ រអៀង សា ី  វិេក្តឡប់ពីអងគកា សហក្បជាជាតិ ក្បរទសហាីេីពីន ក្បរទសឥណឌូ រនស ី 

 វិញរៅនងៃទី ២៨ ខខ ត លា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨) ឯកសា  E3/721 ច្ ះនងៃ

ទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ERN (ភាសាខខម ) 00714321។ បទអនតោគមន ៍បស់រលាក រអៀង សា ី រៅកនុងមហា

សននិបាតរេើកទី ៣១  បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/607 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។   

910
 ទូ រេខរ្ាើជូនអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/556 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩។  

911
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១៧-១៩, ៣០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៩  ខខ

មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៦-៧, 

២០-២១, ៣៤-៣៦។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៣៧-៣៨, ៤៨-៥០។ 

01006552
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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 ៦.៣.១  ទនំាកទ់នំងជាមយួមជឈមិបកស 

295> ស ន រសន ខដេជានាយអគគរសនាធិកា 912 បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា      

អចិ្ន្នតយ៍ជារក្ច្ើនដង និងបានោយកា ណ៍ជូនគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍អំពីកិច្ចកា រោធា និង

បញ្ញា កា   ជាតិ
913
។   ស ន រសន  ក៏បានបញ្ជូនសា   និង បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍

អកស  ខដេទទួេបានពីរមបញ្ញជ កា រោធាបនតរៅឲ្យរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំជន

ជាប់រោទ នួន ជា រដ្ឋយមានចំ្ណា ផ្ទទ េ់នដ និងសំរណើស កំា ខណនាំ្ ងខដ 
914
។ 

 ៦.៣.២  ទនំាកទ់នំង វាងអគគរសនាធកិា  នងិកងពេធ ំ

296> កងពេធំ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា បញ្ញជ ផ្ទទ េ់ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម បានោយ-

                                                                                                                                            

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា  E3/4593 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨-៩, ERN 

(ភាសាខខម ) 00485627-00485628។  

912 
កំណត់រហត ក្បជ គំណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/183 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00019108-00019110។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៤, ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះ

នងៃទី ១១ ខខ   កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៥-៥៦។ 

913
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កណំត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/229 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។ កណំត់រហត ក្បជ គំណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/217 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

កណំត់រហត ក្បជ គំណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/222 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

914
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1135 ច្ ះនងៃ

ទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1082 ច្ ះ

នងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ( បាយកា ណ៍ទាងំពី រនះ គសឺំរៅរៅរេើកងពេធរំេខ ១៦៤ និងបានកំណត ់  

អតតសញ្ញា ណអនករ្ាើថ្នជា “ម ត” មានន័យថ្ន មាស ម ត ខដេជារមបញ្ញជ កា កងពេធំរេខ ១៦៤។ សូមរមើេ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ ច្រមៃើយសាកសី រសង រសឿន ឯកសា  E3/409 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00402509-00402510។ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Christine Chaumeau និង ប ូ សារ ឿន ជាមួយ 

មាស ម ត ឯកសា  E3/346 មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ)។ សូមរមើេ ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/1199 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (គឺសំរៅរៅរេើកងពេរេខ ៩២០ និងបានកំណតអ់តតសញ្ញា ណអនករ្ាើ

ថ្នជា “សាន” មានន័យថ្ន ត្ត សាន ខដេជារមបញ្ញជ កា  កងពេរេខ ៩២០។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៦៦-៦៧។កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឆ្ម ខស ឯកសា  E3/405 

ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00401300-00401301។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតពី ី

តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៧ ។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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កា ណជ៍ូនអគគរសនាធិកា ក្បខហេជាពី រៅបីដងកនុងមួយនងៃ
915
។ កងពេធំ និងអគគរសនាធិកា 

ទំនាក់ទំនងោន ត្តម យៈ វិទយទុាក់ទង ឬក្បសិនរបើតក្មូវឲ្យមានកា លាក់កា សមាៃ ត់ ពួករគទំនាក់

ទំនងោន ត្តម យៈទូ រេខ ឬទូ ស័ពទ
916
។ 

297> រមបញ្ញជ កា  និងអន បញ្ញជ កា កងពេធំ និងកងវ ៈរសនាធំឯកោជយ ក៏បានជួបក្បជ ំជា
ក្បោជំាមួយនឹង ស ន រសន រដ្ឋយផ្ទទ េ់្ងខដ 

917
។ រៅកនុងអងគក្បជ ំទាងំរនះ ម្នតីរោធាបាន

ោយកា ណ៍ដេ់ ស ន រសន អំពីសភាពកា ណ៍រៅកនុងអងគភាព បស់ខៃួន រហើយ ស ន រសន បាន

រច្ញបញ្ញជ  និង្តេ់កា ខណនាខំ្នកនរោបាយ
918
។ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក៏មានវគគរ ៀនសូក្ត

នរោបាយធំមួយ ខដេរ ៀបចំ្រឡើងរដ្ឋយអគគរសនាធិកា  រហើយមានកា ចូ្េ ួមពីកងទ័ពមកពី

ថ្នន ក់កងវ ៈរសនាធំ កងវ ៈរសនាតូច្ កងអន រសនាធំ និងកងអន រសនាតូច្
919
។ រពេខៃះ កមាម ភិបាេ

                                                 
915

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/70 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404634។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស ឯកសា  E3/426 នងៃ

ទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00357492-00357493។ 

916 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១៨-១៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី  ឡុញ ដ ស  ឯកសា  E3/426 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ , ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00357492-00357493។កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដ ស  ឯកសា  E3/70 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404634។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក   ីន 

ឯកសា  E3/421 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00407739-00407740។     

ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី  ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៥០, ៥៣-៥៤, ៦១-៦២។ សូមរមើេ ្ងខដ    

 បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ឯកសា  E3/997 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មនីា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  

(ខដេនិោយសំរៅរៅរេើ “កា ទាក់ទងត្តមទូ ស័ពទជាសមាៃ ត់)។  

917
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១៨-១៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី  ឡុញ ដ ស   ឯកសា  E3/426 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357492-

00357493។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤៩-៥១, ៥២-៥៤។ 

918
 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្  និងអន រេខ្កងពេ   រេខ្   និងអន រេខ្វ ៈរសនាធំ 

ឯកសា  E3/795 ច្ ះនងៃទី ០២ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្  និងអន រេខ្កងពេ   រេខ្   

និងអន រេខ្វ ៈរសនាធំ  ឯកសា  E3/796 ច្ ះនងៃទី ១២ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ និងអន 

រេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ  ឯកសា  E3/13 ច្ ះនងៃទី ០៩ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ និងអន 

រេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ  ឯកសា  E3/807 ច្ ះនងៃទី ០១ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  

919
 ឯកសា  បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជុា៖ ត្តោងសាិតិសិកាេ កាម រេើកទី ២ ឯកសា  E3/847 ច្ ះនងៃទី 

២៣-២៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រោធាក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងអងគក្បជ ំ ឬ  សននិបាតធំៗរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ  រដ្ឋយអងគក្បជ ំ 

ឬសននិបាតខៃះមានកា ចូ្េ ួមពីសំណាក់រមដឹកនាជំាន់ខពស់ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឬ/និង កមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំជនជាប់រោទ  នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ 
920
។  

298>  បាយកា ណជ៍ាលាយេកេណ៍អកស  ខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

បានបង្វា ញថ្ន កងពេធំបានបញ្ជូនព័ត៌មានសតីពីសកមមភាពខ្ម ងំ កសិកមម និងកា រធាើខក្ស ខ្ម ងំន្ទកនុង 

និងសកមមភាព វិទធងសនារៅកនុងអងគភាព និងកា  វិវឌឍគរក្មាងសាងសង់នានារៅអគគរសនាធិកា ជា

រទៀងទាត់
921
។ កងពេធំទាងំរនាះក៏បានទាក់ទងរៅអគគរសនាធិកា រដើមបីរសនើស រំោបេ់រ្សងៗ

្ងខដ 
922
។ 

                                                 
920

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤០-៤១, ៥១-៥២។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ  រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤០-៤២, ៦៦-៦៩ (បាន ំឭករឡើងវិញអំពីពិធមីួយ ក្បា ពធរធាើរៅពហ កីឡដ្ឋា ន

អូឡាពំិក កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ ប៉ា េ ពត, ស ន រសន, រអៀង សា ី ក្ពមទាងំជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន 

បានច្ូេ ួមរៅកនុងច្ំរណាមអនកដនទរទៀត)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 

ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00172081 (បានរ ៀបោប់អំពពីិធីមួយរ ៀបច្ំរឡើងកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រៅពហ កីឡដ្ឋា នអូឡាពំិក ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួម)។ កំណត់រហត ននកា   

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក   ីន  ឯកសា  E3/362 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00210210-00210212  (បានរ ៀបោប់អំពអីងគក្បជ ំមួយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅទីក្កុងភនំរពញ ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា 

បានច្ូេ ួម។) កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក យ ម៉ា ន ឯកសា  E3/369 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00195436  (បានរ ៀបោប់អំពីអងគក្បជ ំមួយរៅកនុងពហ កីឡដ្ឋា នអូឡាពំកិកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេ ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី ក្ពមទាងំជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងច្ំរណាមអនក

ដនទរទៀត)។ 
921

 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1085 ច្ ះនងៃ

ទី ០៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1202 មិន

មានច្ ះកាេប ិរច្ទិ។  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1162 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/997 ច្ ះនងៃទី 

២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1750 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

 បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1213 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។   បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1060 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 
922 

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1190 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

 បាយកា ណ៍រ្ាើមកពអីងគភាពរោធាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1168 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

249 

 

 ៦.៣.៣  ទនំាកទ់នំងរៅកនងុកងពេធ ំ

299> បនាទ ប់ពីទទួេបានបញ្ញជ ពីអគគរសនាធិកា រហើយ រមបញ្ញជ កា កងពេនឹងបញ្ជូនរសច្កតី

ខណនាទំាំងរនះបនតរៅអងគភាពថ្នន ក់រក្កាម រហើយជាទូរៅ គឺត្តម យៈកា ជួបក្បជ ំជាមួយនឹង     

កមាម ភិបាេ ឬជួបជាមួយនឹងរមដឹកនា ំបស់ខៃួនផ្ទទ េ់ខតមតង
923
។ ដូច្ោន រនះខដ  បញ្ញជ ទាងំរនះក្តូវ

បានបញ្ជូនរៅអងគភាពថ្នន ក់រក្កាម ត្តម យៈកងវ ៈរសនាធំ ឬកងវ ៈរសនាតូច្
924
។ 

300> រមបញ្ញជ កា  និងអន បញ្ញជ កា កងពេធំ ក្ពមទាំងថ្នន ក់រក្កាមៗ បស់ខៃួនបានរធាើកា ទំនាក់
ទំនងោន ត្តម យៈ វិទយទុាក់ទង ត្តម យៈសា ទូ រេខ ត្តម យៈនី សា  និងត្តម យៈកា ជួបផ្ទទ េ់

ខតមតង
925
។ 

301> រមបញ្ញជ កា កងអន រសនាធំោយកា ណ៍ជូនក្បធាន បស់ខៃួនជាលាយេកេណ៍អកស  និង

ត្តម យៈវិទយុទាក់ទង
926
។ រមបញ្ញជ កា កងវ ៈរសនាតូច្បញ្ជូន បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍

                                                 
923

 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ៣១។ 

924 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ១១។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៩-១០, ១៧, 

១៩-២០,២១-២២  ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤។ 

925 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៩-១០, ១៧, ១៩-២០, ២១-២២។ក្បតិោ ឹក 

ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤។ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័ 

២៩-៣០,៥០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣១-៣២ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន), ទំព័  ១០-១១, ២៤-២៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹក រៅ ឯកសា  

E3/418 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00401748-00401749។ ឧទាហ ណ៍ 

សូមរមើេ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1222 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  ទូ រេខកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1223 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/1225 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (ខដេបានកំណត់អតតសញ្ញា ណអនករ្ាើថ្នជា “ឌឹម” មានន័យថ្ន គ ន ឌឹម 

អន បញ្ញជ កា វ ៈរសនាតូច្ រៅកនុង  កងពេធរំេខ ១៦៤ ។ សូមរមើេឯកសា  បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជុា៖ 

ត្តោងសាិតិសិកាេ កាម រេើកទី ២  ឯកសា  E3/847 ច្ ះនងៃទី ២៣-២៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00008466។ វគគរសនាធិកា  រេើកទី ២៖ កងពេ ១៦៤ ក្កុម ២ ឯកសា  E3/1143 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00008512 រហើយអនកទទួេគឺ “ម ត” មានន័យថ្ន មាស ម ត ខដេជា          

រមបញ្ញជ កា កងពេធរំេខ ១៦៤។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីពីក្បព័នធទំនាក់ទំនង រជើងទំព័  ៩១៤ ។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

250 

 

អកស រៅរមបញ្ញជ កា កងវ ៈរសនាធំត្តម យៈនី សា 
927
។ ដូច្ោន រនះ្ងខដ  កងវ ៈរសនាធំបញ្ជូន

 បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស រៅកងពេធំត្តម យៈទូ រេខ និងត្តម យៈនី សា  ខដេកា 

បញ្ជូនរនះក្តូវរធាើរឡើងោ៉ា ងរហាច្ណាស់មួយខខមតង
928
។ 

 ៦.៣.៤  ទនំាកទ់នំង វាងកងពេធ ំ 

302> កនុងរោេបំណងរដើមបីសក្មបសក្មួេភា កិច្ច បស់កងពេធំ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មាននូវ

ទំនាក់ទំនងខខសទទឹងមួយចំ្នួន្ងខដ  វាងកងវ ៈរសនាធំ និងកងវ ៈរសនាធំ
929
។ 

 ៧.  តួនាទ្ និ្ង ម ខងា  បស់ ន្ួន្ ជា 

303> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រៅរពេម ន និងកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ  នួន ជា គឺជាសមាជិកសំខ្ន់មួយ ូប បស់មជឈិមបកស រហើយោត់ទទួេខ សក្តូវកនុងកា 

រោសនា   បណតុ ះបណាត េ បញ្ញា វិន័យ បស់កមាម ភិបាេ ក្ពមទាងំបញ្ញា ខដេទាក់ទងនឹងសនតិស ខ

ខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ
930
។ 

304> រៅរពេោប់រ្តើមសវនាកា រេើអងគរសច្កីត នួន ជា បានរឡើងរធើារសច្កតីខងៃងរបើក931
។ 

ោត់បានយេ់ក្ពមរ ៃ្ើយនឹងសំណួ  បសរ់ៅក្កម និងភាគីនានា រហើយបានរ ៃ្ើយជារក្ច្ើនដង

ទាក់ទងនឹងតួនាទី និងម ខង្វ  បសោ់ត់រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងកនុងអំឡុងរពេនន បប-

                                                                                                                                            
926

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួស ស ីោ៉ា ត ឯកសា  E3/5145 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័   ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00204702-00204703។ 

927
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ២៩-៣០, ៥០។ 

928 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤៩។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី    

ឃ ន   គឹម ឯកសា  E3/422 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407757។ 

929 
ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ

២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៣៣, ៣៩-៤០។ 

930
 តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកថ្នខណឌ  ៨៦៩-៨៩៤ ននដីកាដំរណាះក្សាយ។ បខនាម

ពីរេើរនះ កថ្នខណឌ  ៨៩៥-៩៩២ រេើករឡើងពីកា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម។  

931
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៤-៧៩។ 

01006557
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E313 
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កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
932
។ ដូច្ខដេបានកត់សមាគ េ់បខនាមខ្ងរក្កាម នួន ជា បានបញ្ញជ ក់អំពី

ទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិតសនិត និងយូ មករហើយជាមួយនឹងបកស  ួមទាងំតួនាទី បស់ោត់ជាអន រេខ្-

បកស និងសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុង គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍- 

បកស។ រទាះបី នួន ជា បានរ ៃ្ើយបដិរសធនូវតួនាទីជា្ៃូវកា  បសោ់ត់រៅកនុងរោេនរោបាយ

រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានរ ៃ្ើយបញ្ញជ ក់អំពីតួនាទី និងម ខង្វ រ្សងៗរទៀតរៅកនុងអំឡុងរពេនន 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំកា ខតងត្តងំោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន និងកា 

ទទួេខ សក្តូវ បស់ោត់ទាក់ទននឹងកា បណតុ ះបណាត េកមាម ភិបាេ និងកា រោសនា។ រក្កាយមក 

នួន ជា បានសរក្មច្រក្បើសិទិធ បស់ោត់រៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណួ  បស់រៅក្កម និង

ភាគីនានា
933
។ រៅនងៃសវនាកា ច្ ងរក្កាយ នួន ជា បានរធើារសច្កីតខងៃងច្ ងរក្កាយរៅចំ្រ ះម ខ

អងគជំន ំជក្មះ
934
។  

៧.១  ពត័ម៌ានអពំសីាវត្ត  នងិអឡំងុរពេម ន បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

305> នួន ជា ខដេមានរ ម្ ះកំរណើត រៅ គឹមេន រកើតរៅនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩២៦ 

រៅភូមវិតតគ  ឃ ំវតតគ  ក្សុកសខងក រខតតបាត់ដំបង
935
។ ដំបូង នួន ជា បានសិការៅរខតតបាត់ដំបង 

                                                 
932

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥-៦, ១៣-១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥-០៦, ៣០-៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២; 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨-០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២។ សូមរមើេ្ងខដ      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត រក្បើក្បាស់រដ្ឋយ ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងអំឡុងរពេសវនាកា  

នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា  E148 ទំព័  ៩-១១។ 

933
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៥៣-៥៤ នួន ជា បានរ ៃ្ើយរៅនឹងសំណួ មួយច្ំនួនខដេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរោទសួ ោត់រៅរពេបង្វា ញខៃួន

កនុងសវនាកា ។ សូមរមើេរសច្កីតជូនដំណឹងអំពបីំណង រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន៩០ ឯកសា  E287 នងៃទី ២៧ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣; 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣។ សូមរមើេខ្នកទី ២ សតីពី បញ្ញា អញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ  ២៧, ២៩។   

934
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១-២៦។ 

935
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣០-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា 

ឯកសា  E3/54 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧, ERN (ជាភាសាខខម ) 00148740-00148741។ 

01006558
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រហើយរក្កាយមកោត់បានបនតកា សិកាថ្នន ក់អន វិទាេ័យរៅក្បរទសនងរៅឆ្ន ំ ១៩៤១ បនាទ ប់មក

រទៀតោត់បានសិកាច្ាប់រៅសាកេ វិទាេ័យ Thammasat រៅទីក្កុងបាងកក រដ្ឋយរពេរនាះ

ោត់បានរក្បើរ ម្ ះថ្ន   ងឡឺត ឡាវឌី (Runglert Laodi)។ កនុងអំឡុងរពេរនាះ ោត់ក៏បានបរក្មើ

កា ង្វ រៅក្កសួងហិ ញ្ាវតាកុ្បរទសនង រហើយរក្កាយមកក៏បានរធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទស

ក្បរទសនងខដ 
936
។ រៅអំឡុងរពេខដេោត់រៅកនុងក្បរទសនង នួន ជា បានចូ្េ ួមជាមួយច្េនា    

យ វជនរដើមបីេទធិក្បជាធិបរតយយ បស់ក្បរទសនង និងបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ពិភាកាអំពីសាា ន-

កា ណរ៍ៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥០ ោត់បានចូ្េ ួមជាមួយបកសក មមយុនីសតនង 

រហើយរក្កាយមកបានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុារដើមបីចូ្េ ួមច្េនាតស ូ
937
។ 

306> រក្កាយមករទៀត នួន ជា បានចូ្េ ួមកនុងបកសក មមយុនីសតឥណឌូ ចិ្ន938
 រដ្ឋយោត់បាន្តេ់

មូេរហត ថ្ន ោត់ក្ពួយបា មភអំពីកា ក្បក្ពឹតតិចំ្រ ះកសិក កមពជុាពីសំណាក់ម្នតីអាណានិគម

និយមបាោំង និងពួកអនកមានជាជនជាតិខខម ខដេជាមាច សដី់
939
។ ោប់ពីអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៥០ នួន ជា 

                                                 
936

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣១-៣២ ទំព័ ៣៧-៣៨។ក្បតិោ  ឹក នងៃទី 

៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័  ៥-៦, ទំព័  ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័  ៣០-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណា

អំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00380357-00380359។ 

937
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៦-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧។ សូមរមើេ្ងខដ   កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន     

ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078193។ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណា

អំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00380357-00380359។  

938
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៦-៣៨, ៤៩-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ 

ខខ  មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ 

នួន ជា) ទំព័  ២៨-៣០។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពី

រដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។ សូម

រមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨១-៨៤ ។ 

939
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាបរ់ោទ នួន ជា) 

01006559
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

253 

 

មានភាពសកមមកាន់ខតខ្ៃ ងំរៅរពេខដេោត់បានចូ្េ ួមរៅកនុងសកមមភាពអប់ ំ និងរោសនា 

ខដេ ួមទាងំកា របាះព មភ្ ាយសា ព័ត៌មាន និងរបើកវគគបណតុ ះបណាត េសក្មាប់កសិក រៅតំបន់

ជនបទ
940
។  

307> កនុងច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៥១ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៥៤ នួន ជា ក្តូវបានបកសបញ្ជូនឲ្យរៅសិកា និងទទួេ
កា បណតុ ះបណាត េនរោបាយរៅក្បរទសរវៀតណាម។ រក្កាយពីមានកិច្ចក្ពមរក្ពៀងទីក្កុង     

ហសឺខណវមក ោត់បានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុា រហើយបានអះអាងថ្ន សមាជិកបកសក្តូវបានរគ

ោប់ខៃួន ឃ ំខៃួន ឬបានោករច្ញពីច្េនាតស ូរនះ រហើយថ្ន សកមមភាពរធើាខក្សចំ្កា  បសក់សិក 

ក្តូវបានោោំងរដ្ឋយរោេនរោបាយតឹងខតង បស់ ដ្ឋា ភិបាេ
941
។ ម នរពេមកត្តំងទីេំរៅរៅ  

ទីក្កុងភនំរពញ នាឆ្ន ំ១៩៥៥ នួន ជា បានផ្ទៃ សទ់ីកខនៃង ស់រៅមួយចំ្នួនរៅទីជនបទ ដូច្ជា រៅបឹង

លាា  ត្តមសទឹងជីនិត និងរៅសំឡូត រដើមបីលាក់បាងំកា ចូ្េ ួមដ៏សកមម បស់ោត់រៅកនុងច្េនាតស ូ 

និងរដើមបីកា   ស វតាិភាពផ្ទទ េ់ខៃួន បសោ់ត់
942
។  

308> រៅទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា បានបនតកា ង្វ ជាសមាៃ ត់ បស់ោត់រៅកនុងច្េនាបដិវតតន៍ កនុង
នាមជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា បកសក្កុង

943
 ខណៈរពេខដេោត់កំព ងបរក្មើកា ង្វ រ្សងៗ

                                                                                                                                            

ទំព័  ៦-៧។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  

E3/54, ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។  

940
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧-៨។ សូមរមើេ្ងខដ   កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន     

ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078158-59។  

941
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៨-៣៩, ៥៤-៥៥, ៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ      

នួន ជា) ទំព័  ៣៥-៣៧, ៣៨-៤០។ សូមរមើេ្ងខដ  បទសមាភ សន៍ នួន ជា ជាមួយនឹង ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00078188។ 

942
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩-១០។ 

943
 រទាះបីជា នួន ជា អះអាងថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជកិននគណៈកមាម ធិកា រនះក៏រដ្ឋយ ក៏វាបង្វា ញឲ្យរឃើញច្ាស់

ថ្ន ោត់បានកាន់តួនាទីមួយ ងាីរបើមានកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកសាា បនិកក៏រដ្ឋយ។  សូមរមើេ្ងខដ  

កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078188 

(ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ប៉ា េ ពត, ម  ីមា៉ា ន់, រមម  និង ោន់ សាម៉ាន បានរ ៀបច្ំគណៈកមាម ធិកា  ម នកា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា)។ 

01006560
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រទៀត ដូច្ជា ក្គូបរក្ងៀន អនកេក់ដូ  ឬជាប គគេិករៅកនុងក្កុមហ  ននារំច្ញនាចូំ្េ។ រក្កាយរពេ        

ប៉ា េ ពត ក្តឡប់មកពីក្បរទសបាោំងរៅអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៥៥ និងឆ្ន ំ ១៩៥៦ នួន ជា ក្តូវបានរគ

ខណនាឲំ្យសាគ េ់ ប៉ា េ ពត។ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ខដេអនកទាងំពី ជាសមាជិកបកសក្បជាជន

បដិវតតន៍កមពជុាដំបូង បានរធើាកា ង្វ ជាមួយោន ជាជំនួយកា ឲ្យ ទូ សាម ត
944
។ រក្កាយមក រៅឆ្ន ំ 

១៩៦០ នួន ជា បានជួបជាមួយ រអៀង សា ី រៅកនុងឱកាសមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ ខដេរៅ

រពេរនាះ ទូ សាម ត ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្បកស នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តងំជាអន រេខ្បកស 

រហើយរៅរពេរនាះបកសក្តូវបានបត ូរ ម្ ះជាបកសពេក កមពជុា
945
។ 

309> រៅឆ្ន ំ ១៩៦៣ រអៀង សា ី និង ប៉ា េ ពត ខដេអនកទាងំពី ក្តូវបានោត់ទ កជា “ពួក

ច្រក្មើន” ក្តូវបានសរមតច្ នរោតតម សីហន  រកាះរៅ  ជាមួយនឹងប គគេរ្សងៗរទៀត រក្កាមរហត 

្េថ្នបានបរងកើត ដ្ឋា ភិបាេងមីមួយ។ រដ្ឋយភ័យខ្ៃ ច្អំពីកា ោប់ខៃួន ពួករគបានចូ្េ ួមជាមួយ

ក្កុមសមាៃ ត់មួយរៅខកប ក្ពំខដនក្បរទសកមពជុា និង រវៀតណាម
946
។ នួន ជា បានជួបជាមួយ     

រខៀវ សំ្ន រេើកដំបូងរៅខកប ភនំឱោ៉ា េ់ បនាទ ប់ពី រខៀវ សំ្ន បាន ត់ចូ្េនក្ពមា៉ា គី ប៉ា ខនតោត់មិនោំ

ថ្នរៅរពេណារទ
947
។ ោប់ត្តងំពីរដើមទសវតស ៍ ១៩៦០ មក កា ចូ្េ ួមនរោបាយ បស់ នួន ជា 

                                                                                                                                            

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២១-២២ (ខដេោថំ្ន វន រវ៉ាត គឺជាគណៈ-

កមមកា ក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនតមិនោសំមាជិករ្សងរទៀតរទ)។ 

944
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៩-៤១។ 

945
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤១។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧ ។ 

946
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៤២-៤៤។ សូមរមើេ្ង

ខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិប-   

រតយយ ឯកសា  E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380378-00380379។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និង

ម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥៨ ។ 

947
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៦-២៧។ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួម

ជាមួយបកសរៅភនំឱោ៉ាេ់ក្បខហេជាម ន ដាក្បហា ឆ្ន ំ១៩៧០។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៦។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៦៤ ។   
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រៅខតជាកា សមាៃ ត់
948
។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦៣ នួន ជា បានរធើាដំរណើ រៅជនបទរដើមបីជួបជាមួយ   

រមដឹកនាចំ្េនារ្សងៗរទៀត  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី និង ស ន រសន។ ោត់ក៏បានជួប

ជាមួយ វន រវ៉ាត, ខក ពក, រសា   ភឹម, ក យ ធួន,  ស់ ញឹម រៅរពេខដេច្េនាបដិវតតន៍បាន  ីក

ច្រក្មើនរៅម ខ
949
។ មតងមាក េ នួន ជា បានរធើាដំរណើ ជាសមាៃ ត់ពីទីក្កុងភនំរពញរៅកាន់មនទី បកស  

សំខ្ន់ៗ  ួមទាំងមនទី  ១០០ ខដេដំបូងមានទីត្តងំរៅតំបន់ក្ពំខដនជាមួយក្បរទសរវៀតណាម។ 

ោប់ពីឆ្ន ំ១៩៦៦ ដេ់១៩៦៧ ោត់បានរធើាដំរណើ រៅកានម់នទី  ១០០ ងមី ខដេមានទីត្តងំរៅរខតត

 តនគី ី រហើយោប់ពីឆ្ន ំ១៩៧០ ោត់បានរធើាដំរណើ រៅកានម់នទី  ស-៧១ ខដេមានទីត្តងំ រៅត្តម

ដងសទឹងជីនិត។ រក្កាយមក រៅរពេខដេខខម ក្កហមចូ្េជិតមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ោត់ក៏បានរធើា

ទសសនកិច្ចរៅមនទី  ប-៥
950
 រខតត និងភូមិភាគរ្សងៗរទៀតខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម

951
។  

                                                 
948

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៤៤-៤៥។ 

949
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip 

SHORT) ទំព័  ៦២-៦៣។ សូមរមើេ្ងខដ  ERN (ជាភាសាខខម ) 00062313-00062319  (ក៏បានសំរៅរៅរេើ

កិច្ចក្បជ ំ បស់ នួន ជា ខដេរធើារឡើងរៅឆ្ន ំ ១៩៦៨ ជាមួយរមដឹកនាភំូមិភាគ ខដេកនុងច្ំរណាមរនាះ ួមមាន ត្ត ម៉ា ក, 

 ស់ ញឹម និង រសា ភឹម ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ អនកច្ូេ ួម ក្តូវបានជូនដំណឹងអំពរីសច្កីតសរក្មច្ឲ្យោប់រ្តើមតស ូ

ខ្នកក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងនរោបាយ  សរពញក្បរទសរៅភូមិភាគបូ ៌ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគអារគនយ៍)។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/16 ទំព័  ១២៣-១២៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយ

រលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4017, ERN (ជាភាសាខខម ) 00784339-00784340 (បង្វា ញថ្ន រៅឆ្ន ំ១៩៦៧ រៅ

រពេមានកា បះរបា រៅសំឡូត ននួ ជា បានរធើាដំរណើ រៅទីរនាះ និងបានក្បគេ់េិខិតមួយច្ាប់ជូនរៅ  ស់ ញឹម និង 

គង់ ស ្េ ខដេ ក់ព័នធនឹងកា ខណនាពំគីណៈកមាម ធិកា មជឈិមឲ្យផ្ទអ កកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ)។ 

950
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧-៩ (ពិភាកាអំពកីា រធើាដំរណើ  បស់ោត់

រៅកាន់មនទី  ១០០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៥ (ពិភាកាអំពី

កា រធើាដំរណើ  បស់ោត់រៅកាន់មនទី  ១០០) ទំព័  ២៧ (ពិភាកាអំពីកា រធើាដំរណើ  បស់ោត់រៅកាន់តំបន់សទឹងជីនិត)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨ (ពិភាកាអំពកីា រធើាដំរណើ  បស់ោត់

រៅកាន់មនទី  ប-៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៣-៤, ៣២-៣៣ (ពិភាកា 

អំពវីតតមាន បស់ នួន ជា រៅមនទី  ស-៧១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) 

ទំព័  ២០-២១ (បង្វា ញថ្ន នួន ជា គឺរៅមនទី បកសខកប សទឹងជីនិត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ១០-១២, ១៦-២០, ២៦-២៧ (ពិភាកាអំពវីតតមាន បស់ នួន ជា រៅមនទី ប-៥ ខដេ ួមមាន

កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំខ្នកា នាឆ្ន ំ១៩៧៥សីតពីកា វាយក្បហា ច្ ងរក្កាយ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ 
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310> រៅឆ្ន ំ១៩៧០ រៅរពេសរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្តូវបានទមាៃ ក់រច្ញពីអំណាច្ នួន ជា 

បានរធើាដំរណើ រៅកានភូ់មិភាគបូ ៌ រហើយបានក្តឡប់មកភនំរពញវិញកនុង យៈរពេពី បីខខរក្កាយ

មក។ រៅរពេោត់រៅទីរនាះ ោត់បានបនតរធើាដំរណើ រៅជួប ប៉ា េ ពត និង រអៀង សា ី រដើមបី

ពនយេ់ពួកោត់អំពីសាា នកា ណរ៍ៅទីក្កុងភនំរពញ និងរដើមបទីទួេកា ខណនាពីំ ប៉ា េ ពត
952
។ រៅ

រពេខដេបដិវតតន៍មានកា   ីកច្រក្មើនរៅម ខ នួន ជា បានោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានចូ្េ

 ួមជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត បស់បកសរៅមនទី  ស-៧១
953
។  

311> រៅប៉ា នាម នឆ្ន ំដំបូងននកា រធាើនរោបាយោ៉ា ងសកមម បស់ោត់រៅក្បរទសកមពជុា កា ទទួេ

ខ សក្តូវសំខ្ន់ បស ់ នួន ជា រៅកនុងបកស  ួមមាន កា ចូ្េ ួមបរងកើតរោេនរោបាយ បស់បកស 

                                                                                                                                            
951

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ៤-៦, ១៥-១៦ (ពិភាកាអំពីកា រធើាដំរណើ 

 បស់ នួន ជា រៅកាន់សំឡូតរដើមបីជួបជាមួយរមដឹកនាភំូមិភាគមួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាកសី យ ន គីម) ទំព័  ៣-៥, ៦២-៦៤ (ពិភាកាអំពកីិច្ចក្បជ ំ ខដេរធើារឡើងរដ្ឋយ នួន ជា រៅឆ្ន ំ១៩៧៣ រៅ

រខតតក្ករច្ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ២៨។ រៅឆ្ន ំ

១៩៧៣ នួន ជា បានអមដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅទសសនកិច្ចតំបន ំ់រដ្ឋះនានា។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ 

នួន ជា) ទំព័  ១៥-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨-៣០។ សូម

រមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 

00078190-00078191 (ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា ទទួេបនទកុទំនាក់ទំនងខ្ងជនបទ ោប់ត្តំងពីបកសក្តូវបានបរងកើត

រឡើងពីដំបូង ) 00078197, 00078199។ 

952
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័  ៦៤ (“កនុងខខក មភៈ [ឆ្ន ំ១៩៧០] ខាុ ំ   

នួន ជា រធាើដំរណើ រៅរធាើសននិបាត និងរបើកវគគសិការៅភូមិភាគបូ ៌ រដើមបីពិនិតយសភាពកា ណ៍អំពីេទធភាពរធាើ ដា

ក្បហា  បស់ក្កុម េន ់ នេ់ និងដ្ឋក់វិធានកា ទប់ទេ់ ដាក្បហា រនះ។”) ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១    

(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧-៩ (“ខាុំមិនបានរៅលាក់ខៃួនរៅកនុងនក្ពជាមួយ ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី រទ យូ ៗខាុំរៅ

ជួបមតង មួយខខពី ខខរៅជួបោន មតង រដើមបីពិភាកា រដើមបីខាុំយកសភាពកា ណ៍រៅោយកា ណ៍ រហើយទទួេកា ខណនាពំ ី

ប៉ា េ ពត មកវិញ រតើក្តូវ ដំរណើ កា ោ៉ា ងរម៉ាច្? ក្តូវរ ៀបច្ំបកសោ៉ា ងរម៉ាច្? អីោ៉ា ងរម៉ាច្? ជួនណាពី ខខរៅមតង 

ជួនណាមួយខខរៅមតង នឹងសភាពកា ណ៍វាអំរណាយឲ្យ គឺត្តមកា ោបំាច្់ននសភាពកា ណ៍កនុង យៈកាេនីមួយៗ។”)។ 

953
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន) 

ទំព័  ៣៩-៤០ (បង្វា ញថ្ន នួន ជា មានទីត្តំងសិាតរៅមនទី  ប-២០ ខដេជាមនទី ច្ំណ ះឲ្យមនទី  ស-៧១ )។  

01006563



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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និងមាោ៌យ ទធសា្សត និងកេយ ទធ ជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត
954
។ នួន ជា ក៏បានបនតសកមមភាពរផ្ទត តរៅ

រេើកា រោសនា្ងខដ  ត្តម យៈកា រធើាដំរណើ រៅជនបទ រដើមបីក្បមូេកមាម ភិបាេ និងរបើកវគគ

បណតុ ះបណាត េដេ់កសិក  និងរមដឹកនាចំ្េនាតស ូរៅមូេដ្ឋា ន
955
។ ោត់ក៏ជាប គគេសំខ្ន់កនុង

កា រច្ញទសសនាវដតីទង់បដិវតត្ ងខដ 
956
។ រៅកនុងសវនាកា  នួន ជា បានខងៃងរដ្ឋយមិនស ីសង្វា ក់

ោន ទាក់ទិននឹងកា ចូ្េ ួម បសោ់ត់រៅកនុងកា ្សពា្ ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតត រដ្ឋយបានបដិរសធ

ថ្នោត់មិនបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ្តួច្រ្តើមគំនិតបរងកើតទសសនាវដតីទង់បដិវតតរនះរឡើយ
957
។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ កា បដិរសធ បស់ោត់មិនអាច្ឲ្យរជឿជាក់បានរទ របើពិោ ណារៅរេើភាព 

 ក់ព័នធកាេពីដំបូង បសោ់ត់រៅកនុងកា របាះព មព្ ាយសា ព័ត៌មានជារក្ច្ើនខដេទាក់ទងនឹងបកស 

និងកា ពិពណ៌នារពេរក្កាយមករទៀត បសោ់ត់ អំពីកា របាះព មព្ ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតតរនះ
958
។ 

                                                 
954

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន 

ជា), ទំព័  ៣៩។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បវតតិច្េនាតស ូពីឆ្ន ំ១៩៥៤ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧០ ឯកសា  E3/131 ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00062305-00062306។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ឯកសា  E3/16, ទំព័  ១៣០-១៣២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380364-00380366។ 

955
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  

៨-៩, ២៧-៣៧ (សំរៅរៅរេើវគគសិកាខដេមាន ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ជាក្បធាន រៅឆ្ន ំ១៩៧១ រៅមនទី ភូមិភាគ

ខ្ងរជើង  ួមមានកមាម ភិបាេថ្នន កត់ំបន់ និងថ្នន ក់ក្សុក។ បនាទ ប់ពកីិច្ចក្បជ ំរនះ រៅមានកិច្ចក្បជ ំរមដឹកនាថំ្នន កម់ជឈិម 

និងរមដឹកនាថំ្នន ក់ភូមិភាគ ខដេ នួន ជា ក៏បានច្ូេ ួម្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី 

យ ន គីម) ទំព័  ៩-១០, ២៧-២៨, ៣០-៣១ (រេើករឡើងថ្ន រៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ នួន ជា បានរកាះក្បជ ំរមឃ ំកនុងរខតត

ក្ករច្ះ រៅភូមិដ្ឋ ។ កនុង អំឡុងកិច្ចក្បជ ំ នួន ជា បានខណនាទំាក់ទិននឹងកា អន វតត និងកា បរងកើតសហក ណ៍។ 

ស្ង្វគ មក្បឆំ្ងនឹង បប េន់ នេ ់ក្តូវបាន នួន ជា រេើករឡើងក្តួសៗ្ងខដ ។) 

956
 សូមរមើេខ្នកទី ៦ សតីពីក្បព័នធទំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ  ២៦១-២៦៦ ។  

957
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤-៥។ 

958
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៨-៩ (“ក៏ប៉ា ខនត ដូច្បានជក្មាបរហើយ 

រយើងកាេរណាះោម នមរធាបាយអាីរក្ៅពីស រស ក្កដ្ឋសក្កមួនរទ រហើយយករបាះព មព រហើយយកខច្កអនកអាន្ាយ

ត្តងំពរីេើរៅដេ់រក្កាមរ ៀនសូក្តឯកសា រនះ រដើមបីកសាងទសសនៈ រោេជំហ  សតិអា មមណ៍ ឲ្យ កាទ កជាធាត 

អនករសនហា ជាតិ រសនហាបដិវតតន៍ រសនហាក្បជាជនតរៅរទៀត ក ំឲ្យខ្ច ត់ខ្ច យ។ ដូរោន ះមានអី មានខតរធាើឯកសា ហនឹង 

បានោប់រ្តើមរធាើ ឯកសា ទង់បដិវតតហនឹងរឡើង។ រនះខាុំសូមជក្មាបក្បវតតិ បស់វាៗអ  ៊ីច្ឹង។”) បទសមាភ សន៍ជាមួយ   

នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ជាភាសាខខម ) 00062309-00062310 ។     
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ជាច្ ងរក្កាយ រៅរពេខដេ នួន ជា បានរធើាកា ង្វ បរងកើតរោេនរោបាយបកស ខដេឯកោជយ

រពញរេញពីបកសក មមយុនីសតរវៀតណាមជាបរណត ើ ៗរនាះ ោត់ក៏បានរដើ តួនាទីជាអនកទំនាក់ទំនង

ជាមួយបកសក មមយុនីសតរវៀតណាម រដ្ឋយរធើាដំរណើ រៅកាន់ក្បរទសរវៀតណាមជារក្ច្ើនរេើក   

រក្ច្ើនសា រដើមបីជួបជាមួយរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតរវៀតណាម
959
។  

312> រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា ក្តូវបានរគរៅនាមក្តកូេ បសោ់ត់ថ្ន “បង 

នួន” ឬ ’អ ៊ុំ នួន” ក្ពមទាងំ “សមមិតត អន រេខ្” ឬជាទូរៅរៅ “បង” “បងជាទីរោ ព” “បងជា

ទីរសនហា”
960
។ រទាះបីជាោត់បដិរសធថ្នមិនបានរក្បើរ ម្ ះ ឬក្តូវបានរគរៅជាទូរៅថ្ន “បងធំ

                                                                                                                                            

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦២-៦៣ (“អនករធាើទង់បដិវតតន៍ហនឹង គឺគណៈ-   

អច្ិន្នតយ៍ជាអនកស រស ជាពិរសសរេខ្បកស រហើយនិងខាុំ។”) សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣-៤; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៧-៨។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00062303-00062306។ 

959
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥១-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័  ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ១៣-១៤, ២៤-២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-២០, ២៥-

២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣២-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជន-ជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៩-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ 

នួន ជា) ទំព័  ១៦។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00062308-00062309, 00062316-00062318។ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16, ទំព័  ១២៣-១២៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។ 

នួន ជា រៅមានតួនាទីរនះកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣  (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៤-៦។ 

960
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៦ (“បងនួន”)។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៤-៥៧ (“បងនួន” ក្ពមទាងំ “បងជាទី

រោ ព” និង “បងជាទីរសនហា”), ទំព័  ៦៤ (“បងនួន” ក្ពមទាំង “បងជាទីរោ ព”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៨០-៨២ (“បង” និង “បង”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី   

វា៉ា ន់ថ្នន ់រៅដ្ឋោ៉ា ) ទំព័  ៣០-៣១ (“បង នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី នង ស ្ង់) ទំព័  

២៥-២៦ (“អ ៊ុំ នួន’) ទំព័  ២៧, ៣៥-៣៦ (“អ ៊ុំ នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី រពក្ជ ជឹម) 

ទំព័  ៥៩-៦១ (“អ ៊ុំ នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៨៣-៨៤ 
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ទីពី ”
961
 ក៏សាកសមីួយចំ្នួនបានបញ្ញជ ក់ថ្នរ ម្ ះរៅរក្ៅ រនះ ក្តូវបានរក្បើសំរៅចំ្រ ះ នួន ជា

962
។ 

រ ម្ ះរៅរក្ៅទាងំរនះ ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងទូ រេខ និង បាយកា ណជ៍ារក្ច្ើនខដេ   

 ក់ព័នធនឹងសកមមភាព បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស
963

 ក៏ដូច្ជារៅកនុងចំ្ណា  បស់កមាម ភិបាេ 

រៅរេើច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី  ស-២១  ួមទាងំរដ្ឋយសាកសី កាងំ រហកកអា វ ខដេបានរ្ាើជូន ឬ

ច្មៃងជូន  នួន ជា
964
។ ជាពិរសស សាកសី សួន កានិេ ខដេរធើាកា ង្វ  ក់ព័នធទូ រេខ បស ់    

                                                                                                                                            

(“សមមិតត អន រេខ្”)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស ្ង់ ឯកសា  E3/64 នងៃទី 

២៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ( 00328039-00328040 (“បងនួន”), 00328040-00328045 (“Uncle 

Nuon”) ។កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ម៉ា ន ឯកសា  E3/71 នងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00284294-00284295, 00284302-00284303, 00284306-00284307 (“សមមិតតអន រេខ្”)។  

961
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩-១០។ 

962
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៩០-៩១ (បង្វា ញថ្ន ក យ ធួន បានរៅ នួន ជា ថ្នជាបងធំទី២)។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ២៩-៣០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី François PONCHAUD) ទំព័  ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី 

រពក្ជ ជឹម) ទំព័  ៥៩-៦១។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David 

CHANDLER) ទំព័  ២៥, ២៦។ 

963
 ទូ រេខ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/893 នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00000708-00000709 (“បង នួន”)។ ទូ រេខ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/908, នងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00020923 (“អ ៊ុំ នួន”)។ ទូ រេខ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/943 នងៃទី ២៥ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00021014 (“អ ៊ុំ នួន”)។ រសច្កីតោយកា ណ៍ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/860 នងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00021003 (“អ ៊ុំ នួន”)។ ពិធីជបរ់េៀងកនុង

ឱកាសខួបរេើកទី ៥១ ននកា បរងកើតកងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះច្ិន (ក្ពឹតិតប័ក្តព័ត៌មាន កមពជុាក្បជាធិបរតយយ) នងៃទី ២៤ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/1417, ERN (ជាភាសាខខម ) 00722155, 00722157-00722158 (“សមមិតតអន -

រេខ្”)។ ស នទ កថ្ន សមមិតត រតង យីងោវ សមាជកិគណៈមជឈិមបកសក មមយុ នីសតច្ិន (ក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌មានកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ) នងៃទី ០៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/78 ERN (ជាភាសាខខម ) 00705175 (“សមមិតត           

អន រេខ្”)។  

964
 ច្រមៃើយ បស់ គង់ រគឿន រៅ អ ឹង រវ៉ាត រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/1565, ERN (ជាភាសាអង់រគៃស) 

00182773 (“បង នួន”)។ ច្រមៃើយ បស់ ជូត រញ៉ា រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/1687 ERN (ជាភាសាខខម ) 

00005403 (“បង នួន”)។ ច្រមៃើយ បស់ ោប ម ិត រៅមនទី  ស-២១ ឯកសា  E3/1688 ERN (ជាភាសាខខម ) 

00226401 (“បងធំ ទី២”)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) 

ទំព័  ៦-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៣-២៦)។    
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គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសបានរេើករឡើងថ្ន កា រក្បើ កយ ថ្ន “អ ៊ុំ នួន” រេើទូ រេខរ្ាើរៅកាន់

មនទី  ៨៧០ គឺ “ជាកា ពិត” សំរៅចំ្រ ះ នួន ជា
965
។ កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

ខដេបានរធើារឡើងរៅនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា េ ពត ខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជាក្បធាន 

គណៈកមាម ធិកា រនះ បានរៅ នួន ជា ថ្ន “ សមមិតត នួន”
966
។  

៧.២  ឋានៈ នងិតនួាទ ីបស់ ននួ ជា រៅកនងុបកស 

313> នួន ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោប់ត្តំងពីសននិបាតបកសរេើកទីមួយរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦០ មក 
ោត់គឺជាអន រេខ្បកស

967
។ នួន ជា បាន កាតំខណងរនះកនុងអំឡុងសននិបាតបកសរក្កាយៗរទៀត 

                                                                                                                                            

នួន ជា ក៏ក្តូវបានរគរៅថ្នជា “បង នួន” រៅកនុងច្ំណា ជារក្ច្ើន ខដេមានរៅកនុងច្រមៃើយសា ភាពរ្សងរទៀតរៅកនុង

មនទី  ស-២១។ សូមរមើេ ឧទា. ច្រមៃើយ បស់ ត្តងំ អាន រៅ រអន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/1826, ERN (ជា

ភាសាអង់រគៃស) 00183380។ ច្រមៃើយ បស់ ឌី រឡង រៅ ភាព រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/1839, ERN (ជាភាសា

អង់រគៃស) 00182820។ ច្រមៃើយ បស់ ខហម ស ត រៅ រសឿន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/1842, ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00017272)។ ច្រមៃើយ បស់ េ ន អិន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា  E3/3689, ERN (ជាភាសាខខម ) 00174874។ 

សូមរមើេ្ងខដ  រជើងទំព័ រេខ ១០៣៥។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា រជើង

ទំព័  ១០៣៥។ 

965
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សួន កានិេ) ទំព័  ៨៣-៨៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខ កមពជុា- 

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/519 នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00001092។ 

966
 កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ នងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/225, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00000841-00000842។ រទាះបីជាអតតបទបកខក្បជាភាសាអង់រគៃសននឯកសា  E3/225 មិនមាន កយ “សមមិតត” ក៏

រដ្ឋយ ខតអងគជំន ំជក្មះបានរោងរៅរេើអតតបទរដើមជាភាសាខខម ។ នួន ជា ជារ ឿយៗក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកំណត់

រហត គណៈអច្ិន្នតយ៍ថ្នជា “សមមិតតអន រេខ្” ឬជា “សមមិតត នួន”។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី និង 

ម ខង្វ  បស់ នួន ជា រជើងទំព័ រេខ ៩៧៥។ 

967
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦០ និង ៦១-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៥-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន 

ជា) ទំព័  ៩-១១។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៣-៥៤។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍

ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078192។ ។ រសៀវរៅ   

និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380368-00380370។ 
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ក្ពមទាងំរៅកនុងអំឡុងរពេទាងំអស់នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
968
។ បនាទ ប់ពី ទូ សាម ត បាត់ខៃួន 

ប៉ា េ ពត ក្តូវបានខតងត្តងំជារេខ្បកសរៅឆ្ន ំ ១៩៦៣។ ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា នួន ជា បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន មានកា សងស័យមករេើ ូបោត់ រដ្ឋយសា ខតពូនងៃ បស់ោត់រ ម្ ះ ស ីវ រហង ខដេជា

រមដឹកនាមំួយ ូបននបកសក្បជាជនបដិវតតន៍កមពជុាទទួេបនទកុខ្ងសមាជិកបកសរៅជនបទបានច្ ះចូ្េ 

ជាមួយ បប េន់ នេ់។ រទាះបីជាោ៉ា ងណា នួន ជា បានោកំ្ទចំ្រ ះកា រក្ជើសរ ីស ប៉ា េ ពត ជា

រេខ្បកស រទាះបីជាោត់រៅខតជាអន រេខ្បកសក៏រដ្ឋយ
969
 រហើយោត់បានក្ពមរក្ពៀងជាមួយ   

ប៉ា េ ពត ថ្នពួករគនឹងរធើាកា ង្វ ជាមួយោន
970
។   

314> អនកជំនាញ David CHANDLER សាកសី សួង ស ីរគឿន និង កាងំ រហកកអា វ កនុង

ចំ្រណាមអនករ្សងរទៀត
971
 ក្ពមទាងំជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន

972
 បានបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា ពិតជា

កានតួ់នាទីរនះខមន។  

                                                 
968

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  

១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-១៩។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 

00148743-00148744។ សូមរមើេ ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078197។ 

969
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤៤-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៨-១០។ សូមរមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ERN (ភាសាខខម ) 00078196-00078197។ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ Davide 

CHANDLER) ទំព័  ៤២-៤៣។ 

970
 ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S.R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/4001R ឈ្ តវីរដអូបខនាម- 

បទសមាភ សន៍ នួន ជា ជាមួយ រងត សមបតិត 09’40-10’14 (“រហត រនះ ខាុំបាននិោយរៅកាន់ ប៉ា េ ពត ថ្ន រៅកនុង

សាា នភាពបច្ចបុបននរនះ ខាុំមិនសមជាមន សសខដេដឹកនាបំកសរនាះរទ ... ដូរច្នះខាុំបានរសនើស ំ ប៉ា េ ពត រធើាជារេខ្។ រៅ

រពេរនាះ រយើងទាងំពី នាក់ បានឯកភាពោន ថ្ន រៅរពេណាក៏រដ្ឋយខដេមានបញ្ញា  រយើងនឹងរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទាងំ

រនាះជាមួយោន ”)។ 

971
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ២៦-២៧; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី 

កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip 

SHORT) ទំព័  ៤៧។ 
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315> នួន ជា ក៏បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់គឺជាសមាជិករពញសិទិធមួយ ូបទាងំរៅកនុងគណៈកមាម ធិកា - 

មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
973
។ សមាជិកភាព បសោ់ត់រៅ

កនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រនះ ក្តូវបានសាកសី និងអនកជំនាញជា

រក្ច្ើនខដេ្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបញ្ញជ ក់្ងខដ 
974
។  

316> ភ័សតតុ្តងននកា ខតងត្តងំទាងំរនះ មានស រស រៅកនុងឯកសា នានានន បបកមពជុាក្បជា-  

ធិបរតយយ។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំជារក្ច្ើន បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បកសក មមយុនីសតកមពជុា 

បង្វា ញថ្ន នួន ជា មានម ខតំខណងជាអន រេខ្បកស
975
។ ោប់ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ នួន ជា ក្តូវបាន

                                                                                                                                            
972

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១០-១១ (“បាន

កំណត់ អតតសញ្ញា ណ នួន ជា ជាអន រេខ្ននគណៈអច្ិន្នតយ៍បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងជាមួយ ប៉ា េ ពត ខដេប គគេ

សំខ្ន់បំ្ តរៅកនុងបកស”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380376-00380377។ 

973
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣៣-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ       

នួន ជា) ទំព័  ២៧-២៩។ សូមរមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078192, 00078197 ។ ។ 

974
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៥, ២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (សាកសី 

ឡុង ន ិនទ) ទំព័  ៥៧-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័  ១-២។ សូម

រមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន), ទំព័  ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័  ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៥៤-៥៥។ 

975
 សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/227 នងៃទី ០២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00019127-00019128។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/228 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00017105។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/229   
ច្ ះនងៃទី ២២ ខែ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000713-00000714។  កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា -    

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000744-00000745។ កំណត់

រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/217 ច្ ះនងៃទី១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000736។ 

កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/218 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00000751។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/220 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00000827។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/221 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

01006569
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

263 

 

កំណត់ជា្ៃូវកា ថ្នជាអន រេខ្ននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងស នទ កថ្ន

ខដេោត់បានខងៃងរៅកាន់រភាៀវកិតិតយស និងគណៈក្បតិភូប រទស និងរៅកនុង បាយកា ណ៍    

សា ព័ត៌មានកមពជុាក្បជាធិបរតយយទាក់ទិននឹងកា រធើាដំរណើ រៅកាន់ប រទស និងកិច្ចក្បជ ំនានា
976
។  

                                                                                                                                            

១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000810-00000811។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/222 ច្ ះ 

នងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000770។ កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  

E3/224 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000772-00000773។ កំណត់រហត គណៈកមាម - 

ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/225 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000837។ 

976
 បកសក មមយុនីសតកមពជុាលាតក្តដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពីខួបននកា បរងកើតបកស (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)  

ឯកសា  E3/2678 នងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00715810-00715811 (ខដេ នួន ជា ក្តូវ

បានទទួេសាគ េ់ជា្ៃូវកា ថ្នជាអន រេខ្គណៈកមាម ធិកា មជឈិម)។ ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អន រេខ្នន    

គណៈមជឈិមននបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងឱកាសរេៀងរភាជនាហា រធើារឡើងជូនជាកិតតិយសដេ់គណៈក្បតិភូនន

សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា រៅរប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00224451 (ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងកា រកាតស រសើ ច្ំរ ះបកសក មមយុនីសតច្ិន ក្បជាជន និង ដ្ឋា ភិបាេនន

សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន ច្ំរ ះជំនួយ កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ ខដេជួយពក្ងឹងឯកោជយភាព និងបូ ណភាព

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ)។ រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសត-    

ដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០-៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00224457 (ស នទ កថ្នខដេ

រធើារឡើងរដ្ឋយ នួន ជា ខងៃងរៅកាន់អនកតំណាងបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ខដេបានមករធើាទសសនកិច្ចរៅ      

កមពជុា។ កា រេើករឡើងអំពកី្បវតតិសា្សត មរនាគមវិជាជ  កា ក្គប់ក្គង និងសកមមភាពជាក់ខសតងមួយច្ំនួន រក្កាយកា 

 ំរដ្ឋះ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា)។ ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌មាន កមពជុាក្បជាធិបរតយយ)    
ឯកសា  E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00705166 (ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា កនុង

ពិធរីេៀងរសាយរភាជន៍ជាកិតិតយសដេ់សមាជិកគណៈមជឈិមបកសក មមយុនីសតច្ិន និងជាអន ក្បធានគណៈអច្ិន្នតយ៍

សភាជាតិក្បជាជនននសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន។ កា រេើករឡើងអំពសីាមគគីភាពរោធា និងមហាមិតតភាពបដិវតត

 វាងក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា)។ ោយកា ណ៍ពីកា មកដេ់ បស់រលាក ស ូផ្ទននូវងស, ប៉ា េ ពត ជួបជាមួយនឹង 

គណៈក្បតិភូ រហើយ រខៀវ សំ្ន ទទួេរលាក ស ូផ្ទននូវងស (ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1499 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00714310-00714319 (ោយកា ណ៍អំពកីា អរញ្ជ ើញមកដេ ់បស់គណៈក្បតិភូ ដ្ឋា ភិ-

បាេននបកសឡាវ រៅក្បរទសកមពជុា ខដេទទួេសាា មគនរ៍ដ្ឋយ នួន ជា និងកិច្ចក្បជ ំជាបនតបនាទ ប់ ខដេ នួន ជា បាន

ច្ូេ ួម  វាងគណៈក្បតិភូ ដ្ឋា ភិបាេននបកសឡាវ និងតំណាង បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា)។     គណៈក្បតិភូដកឹនាំ

រដ្ឋយសមមិតត នួន ជា រច្ញដំរណើ រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន រៅនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  (ព័ត៌មាន កមពជុា) 

ឯកសា  E3/1526 នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00811136-00811138 (ោយកា ណ៍អំពី

ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បភូ បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ខដេដឹកនារំដ្ឋយ នួន ជា រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជា

មានិតច្ិន និងសាធា ណ ដាក្បជាមានិតក្បជាធិបរតយយកូរ ៉ា)។ 

01006570



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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៧.៣  កខនៃងសាន ករ់ៅ កា រធើាកា ង្វ  នងិទតី្តងំរធើាដរំណើ កនុងអឡំងុរពេនន បបកមពជុា         

ក្បជាធបិរតយយ 

317> រៅរពេក្តឡប់មកភនំរពញវិញ ប៉ា នាម ននងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា 

បានរៅសាន ក់រៅជាអចិ្ន្នតយ៍រៅមនទី  ក-៣ ខដេជាកខនៃងោត់ ស់រៅ និងរធាើកា ង្វ ជាមួយ    

រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុារ្សងរទៀត  ួមទាំង ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី, ស ន រសន, វន រវ៉ាត 

និង រខៀវ សំ្ន។ ជារ ឿយៗ នួន ជា រធើាដំរណើ ពីមនទី  ក-៣ រៅមនទី  ក-១ ខដេជាកខនៃងសាន ក់

រៅ បស ់ ប៉ា េ ពត រៅត្តមមាត់ទរនៃ ខដេកខនៃងរនះក៏ជាកខនៃងរ ៀបចំ្កិច្ចក្បជ ំសំខ្ន់ៗ បស ់   

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស្ងខដ 
977
។ កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា 

បានបនតរធើាដំរណើ រៅកានជ់នបទ រដើមបីពិនិតយរមើេគរក្មាងសាងសង់ និងគរក្មាងកសិកមម ជួប

ក្បជ ំជាមួយរមដឹកនាភូំមិភាគ និងរបើកកិច្ចក្បជ ំអប់ ំ និងរោសនា
978
។ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មតង

ខដ  នួន ជា បានរធើាដំរណើ រៅទសសនកិច្ចជា្ៃូវកា រៅក្បរទសចិ្ន និងក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើង
979
។ 

                                                 
977

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១១-១៣, ៦៣-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី នឹម ខសម) ទំព័  ៥៧-៥៨, ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សាកសី  រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ន ោន) 

ទំព័  ២២-២៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី   ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៤៣-៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ 

Philip SHORT), ទំព័  ១៨-២០។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧ ។ ខ្នកទី ៥ សតីពី 

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ ទំព័  ២១៣ ។   

978
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី នី កន) ទំព័  ២-៥ (បានច្ូេ ួមកា ក្បជ ំភូមិភាគរៅភូមិភាគបសចិមរៅឆ្ន ំ១៩៧៥ ខដេ 

នួន ជា មានវតតមានកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំរនាះខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ក្ពំ ស ូ) ទំព័  
២៦-២៩ (រ ៀបោប់អំពកីិច្ចក្បជ ំខដេបានរធើារឡើងរៅភូមិភាគឧតត ងមី ខដេ  នួន ជា បានខណនាខំៃួន កង ោប       
ជាក្បធានភូមិភាគងមី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស វិ) ទំព័  ២៩-៣០ (បង្វា ញថ្ន នួន ជា 

នឹងរធើាដំរណើ រៅជនបទ)។ 

979
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៩ (សំរៅរៅរេើទសសនកិច្ច បស់ នួន 

ជា រៅក្បរទសច្ិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៦៨-៧១ (បានបញ្ញជ ក់

ថ្ន     នួន ជា បានរធើាដំរណើ រៅកាន់ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើង រៅឆ្ន ំ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ   ូបងត

 បស់ នួន ជា រៅទីក្កុងរប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/3261 មិនមានកាេប ិរច្ទិ។ ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អន រេខ្

01006571
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E313 
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265 

 

៧.៤  តនួាទកីនុងអឡំងុរពេនន បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

318> បខនាមរៅរេើតួនាទី បស់ោត់រៅកនុងបកស នួន ជា កាន់តួនាទីជា្ៃូវកា រ្សងៗរទៀតកនុង
អំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ នួន ជា គឺជាក្បធាន  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន រហើយរៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់ក្តូវបាន

ខតងត្តំងជា្ៃូវកា ជានាយក ដាម្នតីសី តទីនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រក្កាយរពេខដេ ប៉ា េ 

ពត បានឈ្ប់សក្មាកបរណាត ះអាសននមួយ យៈ រដ្ឋយសា ខតមានបញ្ញា ស ខភាព
980
។ 

 ៧.៤.១  ក្បធានសភាតណំាងក្បជាជន  

319> នួន ជា បានបញ្ញជ ក់អំពីតួនាទី បស់ោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជនកនុងអំឡុងរពេនន

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
981
។ បនាទ ប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្មួយ បសគ់ណៈកមាម ធិកា មជឈិម

បកសក មមយុនីសតកមពជុា កាេពីនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
982
 ោត់ក្តូវបានខតងត្តងំជាក្បធាន     

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន ជាម ខតំខណងខដេោត់បនតកាន់ ហូតដេ់

រក្កាយរពេខដេ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានដួេ េំ
983
។ ឯកសា រ្សងៗរទៀតពី បបកមពជុា

                                                                                                                                            

ននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមននបកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងឱកាសរេៀងសាយរភាជរធើារឡើងជូនជាកិតតិយសដេ់       

គណៈក្បតិភូននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា រៅរប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

980
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៨៨៩-៨៩០ និង កថ្នខណឌ  ៨៨៨។ 

981
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ១៩។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧   ឯកសា  

E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ 

David CHANDLER) ទំព័  ២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) 

ទំព័  ២៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី KIM Vun) ទំព័  ២២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក   ិន) ទំព័  ៤២-៤៣។ 

982
 រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិប ឯកសា  E3/1435 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00595273 (“សននិបាតបានសរក្មច្ជាឯកច្និទ ក្តូវ កាតួនាទីរលាក នួន ជា ជាក្បធានគណៈអច្ិន្នតយ៍នន

សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា”)។ រសច្កីតក្បកាសព័ត៌មាន បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1449 ច្ ះនងៃទី 

២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN (ជាភាសាខខម ) 00578901-00578902។ 

983
 រសច្កីតសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិម ឯកសា  E3/12 នងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00003140-00003141។ សូមរមើេ្ងខដ  ឯកសា អំពអីងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  

01006572
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ក្បជាធិបរតយយ ខដេ ួមទាងំស នទ កថ្នរ្សងៗ ខដេោត់ខងៃងរៅកនុងម ខតំខណងរៅកានរ់ភាៀវ-   

កិតិតយស និងគណៈក្បតិភូប រទស បានបង្វា ញថ្ន នួន ជា ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន
984
។  

320> នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន តួនាទីរនះគឺជាតួនាទីសំខ្ន់មួយកនុងចំ្រណាមតួនាទីរ្សងរទៀត 

ខដេោត់មានកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយធានាថ្ន ច្ាប់នានាក្តូវបាន  

អន ម័ត រទាះបីជាជរមាៃ ះជាមួយក្បរទសរវៀតណាមរធើាឲ្យដំរណើ កា រនះមានកា េំបាកកីត
985
។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ នួន ជា បានអះអាងថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន ខដេទទួេខ សក្តូវរេើ

កា ពិភាកាច្ាប់ គឺក្ោន់ខតជាសាា ប័នខដេមានខតសំបកខ្ងរក្ៅ ខដេបង្វា ញពីកា ក្បតិបតិតត្តម

េកេនតិកៈបកស ដូច្ខដេបានពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដេបានរធើារឡើងរៅ

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រហើយោត់បានចូ្េ ួម្ងខដ 
986
។ សភាកក្មជួបក្បជ ំណាស់ រហើយ

                                                                                                                                            

E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើកទី ១ នីតិកាេទី ១  បស់សភាតំណាង

ក្បជាជនកមពជុា-រសច្កីតក្បកាសព័ត៌មាន ឯកសា  E3/262 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00622988-00622989។ 

984
 សូមរមើេ ឧទា. ោយកា ណ៍ពីកា មកដេ់ បស់រលាក ស ូផ្ទននូវងស, ប៉ា េ ពត ជួបជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូ រហើយ 

រខៀវ សំ្ន ទទួេរលាក ស ូផ្ទននូវងស (ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1499 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00714310-00714319។ ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អន រេខ្ននគណៈមជឈិមននបកសក មមយុនីសតកមពជុា 

រៅកនុងឱកាសរេៀងរភាជនាហា រធើារឡើងជូនជាកិតតិយសដេ់គណៈក្បតិភូននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា រៅរប៉ាកាងំ 

ឯកសា  E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00224451។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាលាត

ក្បដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពខីួបននកា បរងកើតបកស (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៧) ឯកសា  

E3/2678 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខែ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00715810-00715811។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នក

ទី ៧ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា រជើងទំព័  ៩៧៦។  

985
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន 

ជា) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៧។ 

986
 កំណត់រហត គណៈកមាម ធិកា អច្និ្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 នងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00017118-00017119 (រក្ៅពី ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា ក៏មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះខដ  ខដេកនុង      

កិច្ចក្បជ ំរនះរគបានខណនាថំ្ន “ក៏ក ំនិោយរេងពីសភា រៅម នក្បជាជនឲ្យរគរឃើញថ្ន រយើងបនៃឹមបនៃំ រហើយសភា

រយើងោម នតនមៃអី”)។ 
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ក្បខហេជាបានជួបក្បជ ំខតមតងប៉ា រណាណ ះកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហើយក៏មិន

បានអន ម័តច្ាប់ណាមួយរឡើយ
987
។  

 ៧.៤.២  នាយក ដាម្នតសីី តទ ី 

321> នួន ជា បានបដិរសធថ្នោត់មិនខដេក្តូវបានខតងត្តំងជានាយក ដាម្នតីសី តទនីន បបកមពជុា
ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ។ រទាះបីជាទទួេសាគ េ់ថ្ន ប៉ា េ ពត បានឈ្ប់សក្មាកមួយ យៈរៅឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ស ន រសន គឺជាអនកខដេក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យជំនួស          

ប៉ា េ ពត
988
។ 

322> ភ័សតតុ្តងរ្សងៗរទៀតរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ បង្វា ញ្ទយុរៅនឹងសកេីកមមរនះ។ ឯកសា  

ជារក្ច្ើនបានោយកា ណអ៍ំពីកា ខតងត្តងំ នួន ជា ជា្ៃូវកា ឲ្យរធាើជានាយក ដាម្នតីសី តទនីន បប-   

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅកនុងអំឡុងរពេអវតតមាន បស់ ប៉ា េ ពត ឬ

សក្មាប់រពេខដេ ប៉ា េ ពត នឹងអវតតមាននារពេណាមួយខ្ងម ខ
989
។ ឯកសា រ្សងៗរទៀត

                                                 
987

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សាកសី ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៥៥-៦២ (បញ្ញជ ក់ថ្ន រទាះបីជាោត់ និងបតី បស់ោត់ ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគក្តូវបានរគ

រក្ជើសត្តងំ កប៏៉ា ខនតពួកោតម់ិនបានដឹងអំពកីា របាះរឆ្ន តណាមួយរនាះរទ រហើយពួកោតក់៏មិនខដេរៅច្ូេ ួមកា ក្បជ ំ

សភាណាមួយរនាះ រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ២១-២២ (បញ្ញជ ក់ថ្ន 

រទាះបីជាោត់ក្តូវបានរគជូនដំណឹងអំពកីា របាះរឆ្ន ត ក៏ប៉ា ខនតោត់មនិបានដឹងអំពកីា របាះរឆ្ន តណាមួយ ខដេបានរធើា

រឡើងរនាះខដ  រហើយោត់កម៏ិនខដេក្តូវបានរគរកាះរៅឲ្យក្បជ ំរៅសភារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាកសី នង ស ្ង់) ទំព័  ២៨-២៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានទទួេសា ខតមួយប៉ា រណាណ ះព ីនួន ជា ខដេរកាះក្បជ ំ

សមាជិកសភា)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៣-២៣៨។  

988
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២០, ៤០-៤១។ ក្បតោិ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាបរ់ោទ 

នួន ជា) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩-១០។ 

989
 ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ កា អរញ្ជ ើញរលាក ប៉ា េ ពត រៅទីក្កុង រប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/486 នងៃទី ២៩ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ERN (ជាភាសាខខម ) 00634830-00634831 (កា ក្បកាសជា្ៃូវកា ត្តម វិទយុភនំរពញអំព ី

ទសសនកិច្ច បស់ ប៉ា េ ពត និងបកសក មមយុនីសតកមពជុារៅកាន់ក្បរទសច្ិន រហើយក៏បានកត់សមាគ េ់ថ្ន នួន ជា បានកាន់

តំខណងជា “នាយក ដាម្នតីសី តទី” កនុងអំឡុងរពេកា បនតអវតតមាន បស់ ប៉ា េ ពត ោប់ត្តំងពនីងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៦)។ កា ឈ្ប់សក្មាកឈ្ឺ បស់ ប៉ា េ ពត សក្មាកបរណាត ះអាសននពនីាយក ដាម្នតី (កក្មង 
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ខដេបានបនសេ់ទ កពី បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គិតមកទេ់ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេកនុងរនាះមាន

ទាងំ បាយកា ណ៍ព័ត៌មានជាតិ និងអនត ជាតិសតីអំពីកិច្ចក្បជ ំរៅកក្មិតអនកកា ទូត ក៏បានបញ្ញជ ក់អំពី

កា ខតងត្តងំរនះខដ 
990
។   ឯកសា ទាងំរនះស ីសង្វា ក់្ងខដ ជាមួយនឹងសាកសី កាងំ រហកកអា វ 

ខដេបានឮព័ត៌មានពីវិទយុខដេបានក្បកាសអំពីកា ឈ្ប់សក្មាក បស ់ ប៉ា េ ពត និងកា ខតងត្តំង 

នួន ជា ឲ្យកាន់តួនាទីជានាយក ដាម្នតីសី តទី
991
។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ 

Steven HEDER រៅឆ្ន ំ ១៩៩៦ រអៀង សា ី បានខងៃងថ្ន នួន ជា បានជំនួស ប៉ា េ ពត ខដេជា

                                                                                                                                            

SWB/FE/5323/B/2) ឯកសា  E3/192 នងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00662004 (រសច្កីត-

ខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា បានសរក្មច្ខតងត្តំង នួន ជា “ឲ្យជំនួស សមមិតត ប៉ា េ ពត  

បរណាត ះអាសនន រហើយទទួេតួនាទីជានាយក ដាម្នតីសី តទី”។ សូមរមើេ្ងខដ  រលាក ប៉ា េ ពត សក្មាកពីម ខតំខណង 

“ជាបរណាត ះអាសនន” (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/280 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00663965-00663966។ រលាកក្បធាន នួន ជា ទទួេជួបឯកអគគ ដាទូតអាេ់បានី (ក្ពតឹតិប័ក្តព័ត៌មាន 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា  E3/269 នងៃទី ១១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00597037។ 

990
 សាទូ រេខច្ូេក្កសួងកា ប រទសបាោំង, កមមវតា៖ុ ពងាវត្តខខម  (ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ឯកសា  E3/491 នងៃទី ១៥ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00704450-00704451 (ខដេបានច្ងអេុបង្វា ញពីកា ច្ូេនិវតតបរណាត ះ- 
អាសនន បស់នាយក ដាម្នតីកមពជុា ប៉ា េ ពត ។ នួន ជា ទទួេជួបឯកអគគ ដាទូតអាេ់បានី (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស) ឯកសា  E3/281 នងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ERN (ជាភាសាអង់រគៃស) 00168071; សាទូ រេខ

សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន និងសកេីកមមអំពកី្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/485 នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00524035-00524036។ រខៀវ សំ្ន, នួន ជា សខមតងកា សាា គមន៍ដេ់នងៃប ណយជាតិបា៉ា គីសាា ន, 

(កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/285, ERN (ជាភាសាខខម ) 00699188-00699189។ នាយក ដា-

ម្នតីសី តទីសាា គមន៍សមភាគី ភូមា រៅនងៃរបាះរឆ្ន ត, សា ពីថ្នន ក់ដកឹនាបំ  េហាគ  ី, សា  បស់ឯកឧតតម Djuranovic នន

ក្បរទសយូរហាគ សាៃ វី និងសា  បស់ Bhutto (កក្មង្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/286, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00899399, 00899400, 00899401, 00899401-00899402។ រមដកឹនា ំជូនព ក្បរទសរវៀតណាមកនុង

ឱកាសប ណយខួបជយ័ជំនះ និង រលាក រខៀវ សំ្ន និង នួនជា ជូនព រមដកឹនាកំ្សីេង្វក  (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/287, ERN (ជាភាសាខខម ) 00679826-00679830, 00679849-00679850។ សមមិតត     

នួន ជា សខមតងនូវកា អបអ សាទ ជូនដេ់រមដកឹនានំនក្បរទសមា៉ា រឡស ីរៅកនុងនងៃប ណយជាតិ, រមដកឹនាកំមពជុាសខមតង

នូវកា អបអ សាទ ជូនដេ់រមដកឹនានំនសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាមរៅកនុងនងៃប ណយជាតិ,  ដាម្នតីកា ប រទស

ននក្បរទសភូមាបានបញ្ចប់ទសសនកិច្ច និងសា  បស់រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក នួន ជា (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧) ឯកសា  E3/143, ERN (ជាភាសាខខម ) 00904132, 00904133-00904134, 

00904135, 00658446-00658448។  

991
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៩-១០។ 

01006575
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នាយក ដាម្នតីនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦
992
។ រេើសពីរនះរទៀត មានភ័សតតុ្តង

បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងម ខតំខណង បស់ោត់ជានាយក ដាម្នតីសី តទី នួន ជា បានខងៃងស នទ កថ្នមួយរៅ

កនុងឱកាសខួបរេើកទី ៩ ននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា កាេពីខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧
993
។  

323> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះមានរជឿជាក់ថ្ន ោប់ពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦  ហូតដេ់ឆ្ន ំ
១៩៧៧ រៅម នរពេខដេ ប៉ា េ ពត ក្តឡប់មកបំរពញភា កិច្ច បសោ់ត់វិញរនាះ នួន ជា បានកាន់

តួនាទី្ៃូវកា ជានាយក ដាម្នតីសី តទនីន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
994
។ 

៧.៥  តនួាទកីនងុកា រោសនា នងិបញ្ញា  កព់ន័ធរ្សងៗរទៀត 

324> ជារក្ច្ើនរេើក រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងមជឈិមបកស និង
កនុងអំឡុងរពេខដេមជឈិមបកសមានអតាិភាព ោត់ទទួេខ សក្តូវសំខ្ន់រេើបញ្ញា រ្សងៗ ក់ព័នធ

នឹងកា រោសនា និងកា អប់ កំសិក  កមាម ភិបាេ និងសមាជិកបកសរ្សងរទៀត រដ្ឋយរផ្ទត តជា

ពិរសសរេើរោេកា ណ៍សំខ្ន់ៗ និងរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បសប់កស
995
។ 

                                                 
992

 បទសមាភ សន៍ Steven Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00062486-00062487 (រេើករឡើងថ្ន នួន ជា បានជំនួសតួនាទី ប៉ា េ ពត ជានាយក ដាម្នតី រទាះបីជាកា 

ពិតខដេថ្ន ោត់បានកាន់តួនាទីជាឧបនាយក ដាម្នតីទីមួយ រហត ដូរច្នះោត់ជាអនកបនាទ ប់ខដេក្តូវជំនសួ ប៉ា េ ពត)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  កា ពិតអំព ីបបផ្ទត ច្់កា  បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/86 នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00224430-00224431 (“នួន ជា ខដេជាប គគេទ២ី រៅកនុងបកស និងអតីតជាក្បធានសភាជាតិ ខដេក្តូវ

បាន ប៉ា េ ពត រក្ជើសត្តំងឲ្យជំនសួោត់ជានាយក ដាម្នតីបរណាត ះអាសនន”)។ 

993
 នួន ជា ខងៃងរៅរពេខួបកងទ័ពបដវិតតកមពជុា (កក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/147 នងៃទី ១៧ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00807441។ ខួបរេើកទី៩ ននកា បរងកើតកងទ័ពបដវិតតន៍ ឯកសា  E3/544 

នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00807441។ ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងរមទិញទិវា

ខួបកងទ័ព (រៅកនុង SWB/FE/5417/C1/1) ឯកសា  E3/191 នងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00649940-00649941។  

994
  បាយកា ណ៍ច្ ងរក្កាយ ខដេសំរៅច្ំរ ះ នួន ជា ថ្នជានាយក ដាម្នតីសី តទីននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានច្ ះ

្ាយ រៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅកនុងឱកាសទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូននក្បរទសភូមា និងរៅកនុងឱកាសខួប

 បស់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតក្បជាធិបរតយយកូរ ៉ា។ សូមរមើេ កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ឯកសា  E3/143។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា រជើងទំព័ រេខ ៩៩០។ 

995
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៥៨-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  

01006576
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325> សាកសជីារក្ច្ើនបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ វគគបណតុ ះបណាត េ ឬ 

វគគរ ៀនសូក្ត ខដេ នួន ជា រធាើជាអធិបតី ជាក្គូបណតុ ះបណាត េ ឬជាអនកឧរទទសនាម។ វគគទាងំ

អស់រនះក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងរៅម ន និងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅត្តម

ក្សុក តំបន់ ភូមិភាគ ឬរៅកក្មិតមជឈិម រៅទូទាងំន្ទក្បរទស និងរៅទីក្កុងភនំរពញ ជាពិរសសរៅ

សាត តអូឡាពិំក និងរៅប  ីកីឡា
996
។ រៅកនុងវគគទាងំរនាះ រោេនរោបាយបដិវតតន៍ ក្តូវបានយក

មកពិភាកា  ួមទាងំរោេនរោបាយរសដាកិច្ច និងសហក ណ៍ កា រកណឌ កមាៃ ំងរៅទូទាងំតំបន់

 ំរដ្ឋះ ខៃួនទីពឹងខៃួន និង ភាពមាច ស់កា  ក្ពមទាងំកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ 

និងវគគទិរតៀន និង សា័យទិរតៀន
997
។ នួន ជា ក៏ជាមន សសមាន ក់កនុងចំ្រណាមអនករ្សងរទៀត ខដេជា

                                                                                                                                            

៣-៥។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ 
ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨-២៩។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស ់

នួន ជា ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។ 

996
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១-៣ (រេើករឡើងថ្ន កនុង យៈកាេនន

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានច្ូេ ួមរមទិញ មៃឹកខួប រៅខខ រមសា ោេ់ឆ្ន ំ ខដេក្បា ពធរធាើរៅសាត តអូឡាពំិក ឬ 

រៅប  ីកីឡា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី ជា សាយ) ទំព័  ២៥-៣១ និង ៣៣-៣៤ (បាន
ច្ូេ ួមកនុងវគគសិកានរោបាយ រៅ វិទាសាា នបរច្ចកវិទា និង រៅប  ីកីឡា ខដេ នួន ជា ជាអនកបរក្ងៀន)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័  ២០-២៤ (ត្តមខហហម នួន ជា រៅកាន់វគគបណតុ ះបណាត េ
រៅប  ីកីឡា ជារទៀងទាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី រៅ សា  ន) ទំព័  ២៨-៣៣ 
(ពិពណ៌នាវគគបណតុ ះបណាត េ នរោបាយ រ ៀបច្ំរដ្ឋយ នួន ជា និង ប៉ា េ ពត រៅភនំរពញ)។ 

997 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី រៅ សា  ន) ទំព័  ១៦ (បញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅ
កនុង សននិបាតបកសរៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេរៅរពេរនាះ ោត់បានរធាើបទបង្វា ញសតីពកីា ក្គប់ក្គងមន សសឲ្យបាន

េអ រដ្ឋយកា ្តេ់េំរៅដ្ឋា ន និង អាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  

៥២-៥៧ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅរក្កាយ ំរដ្ឋះភនំរពញ នួន ជា បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ រដ្ឋយរធាើជាក្គូ និង បរក្ងៀនរៅ
 វិហា ក្ពះខកវ។ រៅកនុងវគគសិការនាះ ក្បធានបទសំខ្ន់ គឺសភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុងក្បរទស  ួមទាងំនរោបាយ និង 

ច្េនាមហាជន បដិវតតក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ និង សភាពកា ណ៍អនត ជាតិ។ រគអន ញ្ញា តអនកច្ូេ ួមរធាើសា័យ-

ទិរតៀនកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំ ទាងំរនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ន) ទំព័  ១៧-១៨ 
(បញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងវគគបណតុ ះបណាត េ បស់បកសខដេមាន យៈរពេ ៣០ នងៃ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ខដេមានបញ្ចូេទាងំវគគសា័យទិរតៀន្ងខដ ។ ក្បធានបទសំខ្ន់កនុងវគគរនាះគឺ សភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុង និង 

រក្ៅក្បរទស កា កសាងបកស និង ច្ំណ ច្រខាយកនុងកា អន វតត បស់ច្េនា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាកសី សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥៨-៦០ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ននួ ជា ជាវាគមិនរៅកនុងវគគអប់ ំនរោបាយសក្មាប់

សមាជិកបកសរៅប  ីកីឡា កនុងខខមងិ នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ មានពិភាកាអំពដីំរណើ វិវឌឍន៍ននបដិវតតក្បជា- 
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អនកទទួេទូ រេខពីកមាម ភិបាេបកសមកពីទីកខនៃងរ្សងៗរៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ ទូ រេខទាងំរនះ

រ ៀបោប់អពីំបញ្ញា រ្សងៗមិនខមនក្តឹមខត ដំរណើ កា ននកា អន វតតរោេនរោបាយកសិកមម និង

កា បណតុ ះបណាត េកមាម ភិបាេប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនត ក៏រ ៀបោប់អំពីបញ្ញា  វិន័យ និងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម

រេើប គគេ្ងខដ 
998
។  

                                                                                                                                            

ជាតិក្បជាធិបរតយយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័  ២៤-២៥ 
(បញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា ពិតជាបានខងៃងរៅកនុងវគគអប់ ំនរោបាយ។ ម ននឹងោប់រ្តើមរបើកវគគ ក្គូបណតុ ះបណាត េ  ួមទាងំ នួន 

ជា ក្តូវបានរគខណនាខំៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព ័ 

៦៩-៧៣ (រោងរៅវគគបណតុ ះបណាត េនរោបាយ រធាើរៅប  ីកីឡា មានអនកច្ូេ ួមមកពីត្តមក្សុក ខដេរៅកនុងវគគ

រនាះ នួន ជា បាននិោយអំពរីោេនរោបាយពក្ងឹងជនក មមនុីសត នងិ តក្មូវកា កនុងកា ខវកម ខឲ្យរឃើញជនស ី ូងន្ទ

កនុងបកស។ នួន ជា និោយសំរៅទាហានមកពី បបម នៗ  ួមទាងំ បប នរោតតម សីហន  និង  បប េន់ នេ់ និង     

បញ្ាវនត និង និសសិត ជាពិរសសនិសសតិខដេរ ៀនច្បរ់ៅប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១         

(រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី កាៃ ង ហាីត) ទំព័  ៤៤-៤៦ (បានច្ូេ ួមកនុងវគគអប់ ំនរោបាយ សក្មាប់គណៈតំបនរ់ៅ

ភនំរពញ ខដេរៅកនុងរនាះ នួន ជា គឺជាអនកបរក្ងៀន ឬ អនកបណតុ ះបណាត េ។ ក្បធានបទកនុងវគគទាងំរនះ គឺកា កសាង

រហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធក្បរទស រដើមបីធានាភាពមាច ស់កា  បស់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី       

នី កន) ទំព័  ២-៥ (ច្ូេ មួកនុងសននិបាតភូមិភាគ រៅភូមិភាគបសចិម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ នួន ជា មានវតតមានកនុង    
សននិបាតរនាះ។ សននិបាតពិភាកាកា បញ្ចបស់្ង្វគ ម កា សាត  រសដាកិច្ចរឡើងវិញ និង ខៃួនទីពឹងខៃួន នងិ ភាពមាច ស់កា 

រដ្ឋយខៃួនឯង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ក្ពំ សំ) ទំព័  ២៦-២៩ (បានពិពណ៌នាកិច្ចក្បជ  ំ

ខដេរ ៀបច្ំរធាើរៅភូមិភាគឧតត  ខដេរៅកនុងរនាះ នួន ជា ខណនាឲំ្យសាគ េ់ កង ោប ជាក្បធានងមី បស់ភូមិភាគ និង 

បាននិោយអំពកីា បងកបរងកើន្េ និង តក្មូវកា កនុងកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះសក្តូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  ស់ ស  យ) ទំព័  ៤៣-៤៨ (បានច្ូេ ួមកនុងវគគសិកា ខដេកនុងរនាះ នួន ជា បាននិោយថ្ន    

រសា ភឹម និង ក យ ធួន គឺជាជនកបត់)។  

998 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/874, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00003703-00003704 ( បាយកា ណ៍ ក់ព័នធនឹងទាហានតំបន់ ១០  ត់រោេជួ រៅកានក់្បរទសនង ខដេជាប់ខខស

ខ្ម ងំ និង  ិះគន់បកសក មមនុីសតកមពជុា និង រសនើស ំកា ខណនា ំក់ពន័ធនឹងកមាម ភិបាេ ណិជជកមម ខដេក្តូវបានោប់ខៃួន)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះកាេប ិរច្ទិមិនច្ាស់លាស ់ ឯកសា  E3/1209 ERN (ជាភាសាខខម ) 

00001102-00001103 (និោយរោងរៅ “ខ្ម ងំខ្ងកនុង និង ខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ” កា រេើកទំនប់ និងក្បឡាយរៅភូមិភាគ

ឧតត  និង កងាះថ្នន ំសងកូវ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1192 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00021529 (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ទូ រេខក្តូវបានទទួេព ីនួន ជា ថ្នក្កុម ណិជជកមម ក្តូវបានោត់- 

ត្តងំសក្មាប់ភនំរពញ)។ ទូ រេខកមពជុា ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1222, ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00000863 (ពពិណ៌នាអំពីសភាពកា ណ៍រៅកំពង់រសាម  ួមទាងំកា ោប់មន សស ខដេបាន ត់ច្ូេនក្ព 

និង កា បងកបរងកើន្េក្សូវ)។ ទូ រេខកមពជុា ក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/1221, 

01006578
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326> រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតកាេពីនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  នួន ជា 
ក្តូវបានក្បគេ់ភា កិច្ចឲ្យទទួេខ សក្តូវខ្ង “កា ង្វ បកស  សងគមកិច្ច វបបធម៌ រោសនាកា  

និង សិកាធិកា ”
999
។ នួន ជា បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេ

                                                                                                                                            

ERN (ជាភាសាខខម ) 00001263 (ោយកា ណ៍អំពកីា ោប់ខៃួនជនកបត់រៅរខតតកំពង់ោម)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/1200, ERN (ជាភាសាខខម ) 00021518 (ទូ រេខពីក្កុម

កសិកមម បស់រេខ្ភូមិភាគ យពយ រ្ាើជូនរៅសាា នទូតច្ិន ពពិណ៌នាអំពសីំរណើស ំឧបក ណ៍កសិកមមសក្មាប់រធាើ

ខក្ស)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1103, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00000876 (រសនើស ំកា អន ញ្ញា តរដើមបីឲ្យសមមិតតមាន ករ់ធាើដំរណើ រៅភនំរពញ រដើមបីរ ៀនសូក្តកូដទំនាក់ទំនងត្តម វិទយុ)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/953, ERN (ជាភាសាខខម ) 00000766-

00000767 (ពពិណ៌នាអំពសីភាពកា ណ៍ខ្ម ងំ ស ខ្ភិបាេ កា បងកបរងកើន្េ និង សីេធម៌ រៅភូមភិាគឧតត    ួម

ទាងំកា ត្តមដ្ឋន "ភាន ក់ង្វ ស ី ូងន្ទកនុង” និង បញ្ញា ជមៃឺក្គុនរៅត  និង ឈ្ឺថ្នក ត់រដ្ឋយសា  “រធាើកា  និង រៅត ខ្ៃ ងំ”។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ២៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1195, ERN (ជាភាសាខខម ) 00057296 

(ោយកា ណ៍អំពកីា អប់ ំនរោបាយ និងកា បណតុ ះបណាត េបរច្ចករទស និងសំរណើស ំកា អន ញ្ញា តឲ្យមន សសមួយ

ច្ំនួនច្ូេ ួមកនុងវគគបណតុ ះបណាត េ)។ ទូ រេខកមពជុា ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  

E3/1097, ERN (ជាភាសាខខម ) 00001092 (ោយកា ណ៍អំពកីា ោប់យ ទធជនពី នាក់ ខដេរធាើដំរណើ រដ្ឋយោម នកា 

អន ញ្ញា ត និង រសនើស ំកា ខណនាអំពំថី្នរតើក្តូវមាន វិធានកា ណ៍ោ៉ា ងណា)។ ទូ រេខកមពជុា ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី 
២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/956, ERN (ជាភាសាខខម ) 00001263 (ោយកា ណ៍អំពកីា ោប់មន សស 

២៤ នាក់ ពីក្សុកនក្ពឈ្  និងរសនើកា ខណនាអំំពថី្នរតើក្តូវមាន វិធានកា ណ៍ោ៉ា ងណា)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ច្ ះកាេប ិរច្ទិមិនច្ាស់លាស់ ឯកសា  E3/1189 ERN (ជាភាសាខខម ) 00021531 (រសនើស ំរបើកសាលាបកស)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1663, ERN (ជាភាសាខខម ) 

00000872 (ទទួេសាគ េ់កា ទទួេទូ រេខ ខដេមានកា ខណនា ំក់ព័នធនឹងខ្នកា  ០៤ ឆ្ន ំ និង បញ្ញជ ក់ថ្ន បកសតំបន់

បានក្ជាបរហើយ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1118, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00000875 (រសនើស មំា៉ា ស ីនបូមទឹក និង ឡានដឹកសមាភ  ៈសក្មាប់រធាើ្ៃូវ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧     ឯកសា  E3/1144 (ពិភាកាអំពបីញ្ញា ជារក្ច្ើន  ួមមានសភាពកា ណ៍ខ្ម ងំរៅ

ត្តមក្ពំខដននង កា  ករឃើញខ្ម ងំ បងកប់ន្ទកនុងជារក្ច្ើន  ួមទាំងសមាជិក បប េន់ នេ់ កា រធាើខក្ស សាា នភាព ស់រៅ 
និងកា អប់ ំ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ច្ ះងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/156 (ោយកា ណ៍

អំពកីា ោប់ និង ឃ ំខៃួនសមមិតតមាន ក់ ខដេបានក្បក្ពឹតត "ខ សសីេធម៌”)។  

999 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/183, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00019108។ 

01006579
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មានកា ពិភាកាអំពីបញ្ញា រោសនាកា  និងសិកាធិកា 
1000

។ កនុងកិច្ចក្បជ ំមួយខដេរធាើរឡើងរៅនងៃ

ទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដើមបីពិភាកាអំពីបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងកា រោសនា នួន ជា ខដេជា  

អន រេខ្ននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានរឡើងមានមតិជារក្ច្ើនអំពីដំរណើ កា កា ង្វ  បស់

ក្កសួងរោសនាកា  រដ្ឋយបានកត់សមាគ េ់អំពីកា   ីកច្រក្មើន និងចំ្ណ ច្ខដេក្តូវខកេមអ។     

ជាពិរសស  នួន ជា បានរេើករឡើងនូវកា ក្ពួយបា មភអំពី “បញ្ាវនត” ខដេរធាើកា ជាអនកនិពនធ 

រៅត្តមក្កសួង រហើយោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន គួ រក្ជើសរ ីសប គគេិកពីមូេដ្ឋា នរដើមបីមកបំរពញ

កា ង្វ 
1001

។ 

327>  សាកសី រខៀវ រអន ខដេជាអនកបរច្ចករទសបរក្មើកា រៅក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន 

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា បានរៅរធាើទសសនកិច្ចរៅក្កសួងរនាះ និងបានកានតួ់នាទីទទួេខ សក្តូវ

ក្កសួងរនះពី យ ន ោ៉ា ត នា ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៨
1002

។ 

328> ដីកាដំរណាះក្សាយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងខ្នកមួយននកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ោត់ខ្ងកិច្ច-

កា បកស រោសនាកា  និងសិកាធិកា  នួន ជា ទទេួខ សក្តូវខ្ងគណៈោត់ត្តំងមជឈិមបកស 

ខដេទទួេបនទកុខ្ងកា ង្វ ោត់ត្តងំ  ួមទាំងកា ក្តួតពិនិតយសមាជិកបកស និងកា ខតងត្តងំ

                                                 
1000 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/228, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00017105។ កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  

E3/231, ERN (ជាភាសាខខម ) 00017124-00017125។ កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០១ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/225, ERN (ជាភាសាខខម ) 00000837។  

1001 កំណត់រហត ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/225, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00000840-00000842។  

1002  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័  ២៩-៣៤, ៤២-៤៤, ៥៣-៥៤, ៧៨-
៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័  ៥-៧, ២៩-៣០, ៤២-៤៤។ សូមរមើេ
្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី គឹម វ ន) ទំព័  ២៨-២៩, ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី គឹម វ ន) ទំព័  ២៣, ២៨-៣០ (គូសបញ្ញជ ក់អំពីតួនាទី បស់ នួន ជា រៅក្កសួង

រនះ   ក់ពន័ធនឹងកា អប ំកសិកមម)។ សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រអៀង ធី ិទធ រធាើដំរណើ ជារ ឿយៗរៅ ក-៣ 
រដើមបីោយកា ណ៍ឲ្យ នួន ជា អំពីបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងក្កសួងស ខ្ភិបាេ និង សងគមកិច្ច។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន់) ទំព័  ១៥-១៦។ 
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ប គគេិកងមីរៅកនុងមនទី  និង ក្កសួងនានា
1003

។ រទាះបីជាព ំមានភ័សតតុ្តងផ្ទទ េ់ណាមួយ ក់ព័នធនឹង

កា ខតងត្តងំោត់ជា្ៃូវកា ឲ្យកានតួ់នាទីរនះក៏រដ្ឋយ ក៏សាកស ី សាឡុត បាន ជាកមួយក្បុស បស់   

ប៉ា េ ពត ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទស និងខដេបានដឹងច្ាស់អំពីតួនាទី បស់ ប៉ា េ ពត 

និង នួន ជា និងទំនាក់ទំនង បស់អនកទាងំពី  បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន នួន ជា ទទួេខ សក្តូវខ្ងោត់ត្តំង 

និងវិន័យ បស់សមាជិកបកស
1004

។ សាកសី នង ស ្ង់ បានបញ្ញជ ក់ពីកា ពិតននតួនាទីរនះ។       

នង ស ្ង់ ជាកា ីសា ទូ រេខ ធាៃ ប់រធាើកា រៅមនទី ជារក្ច្ើន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ទូ រេខ ក់ព័នធនឹង

សភាពកា ណ៍សនតិស ខន្ទកនុង និងកា រធាើខ សក្កមសីេធម៌ បស់កមាម ភិបាេ ក្តូវបញ្ជូនផ្ទទ េ់រៅ   

នួន ជា
1005

។ ចំ្រ ះកា ទទួេខ សក្តូវខ្ង “កិច្ចកា បកស សងគមកិច្ច វបបធម៌ រោសនាកា  និង

សិកាធិកា ” ខដេក្តូវបានក្បគេ់រៅ នួន ជា រៅនងៃទ ី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ត្តម យៈ       

គណៈក្បតិភូ បស ់ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បកសក មមនុីសតកមពជុា ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើរនះក្តូវ

បាន កាំង រហកកអា វ បញ្ញជ ក់ថ្ន “កិច្ចកា បកស” សំរៅរេើកា រក្ជើសរ ីសសមាជិកងមី កា ក្តួតពិនិតយ 

និង ដ្ឋក់វិន័យរេើសមាជិកបកស
1006

។ 

329> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវជា្ៃូវកា  បស់ នួន ជា ខ្ង
រោសនាកា  និងបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងសិកាធិកា  ក៏ ួមបញ្ចូេទាងំ វិន័យ បស់កមាម ភិបាេ និង បញ្ញា

សនតិស ខន្ទកនុងរ្សងរទៀត្ងខដ ។ 

                                                 
1003  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៨៨០ ដកក្សង់កិច្ចសមាភ សន ៍បស់ Steven HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី 

ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឯកសា  E3/89, ERN (ជាភាសាខខម ) 000062467-000062468។ 

1004 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ   
រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័  ៦០។ 

1005 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី នង ស ្ង់) ទំព័  ២០-២២ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន បញ្ញា  ក់ពន័ធ 
នឹងសភាពកា ណ៍សនតិស ខន្ទកនុង និង កា រធាើបំ នក្កមសីេធម៌ ក្តូវោយកា ណ៍រៅ នួន ជា រដ្ឋយសា ោត់ “ទទួេ

បនទកុខ្ងក្បជាជន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី នង ស ្ង់) ទំព័  ៣៩-៤០ (“ប៉ា ខនត 
ច្ំរ ះកិច្ចកា វបបធម៌ ឧទាហ ណ៍ ក្បសិនរបើមានបញ្ញា សីេធម៌ណាមួយ កនុងច្ំរណាមក្បជាជនកនុងសងគម ខាុំរជឿថ្ន

មានខត នួន ជា រទជាអនកទទួេបនទកុ”)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/513។ 

1006 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៧៥-៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ      
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៦។ 

01006581
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

275 

 

៧.៦  តនួាទកីនងុកាេមា៉ា ស នីរោធា នងិសនតសិ ខ 

330> នួន ជា បានបដិរសធថ្នោត់មិនខដេមានតួនាទី ឬកា ទទួេខ សក្តូវអាី ក់ព័នធនឹងកា ង្វ  
សនតិស ខ  ួមទាងំកិច្ចកា រោធា និងសនតិស ខន្ទកនុង កនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិរតយយ ឬកនុង

អំឡុងបកសក មមយុនីសតកមពជុារទ
1007

។ ្ទយុរៅនឹងសកេីកមមរនះ អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារេើ     

ភ័សតតុ្តងោ៉ា ងរក្ច្ើនខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា មានជាប់ ក់ព័នធកនុងកិច្ចកា រោធា និងសនតិស ខ ទាងំ

រៅម ន និងកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 

 ៧.៦.១  សមាជកិភាពកនងុគណៈកមាម ធកិា រោធាននបកសក មមយុនសីតកមពជុា 

331> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា 

គឺជាសមាជិកមួយ ូប បស់គណៈកមាម ធិកា រោធាននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា 

និងទទួេខ សក្តូវខ្ងខ្នកសនតិស ខ និងកិច្ចកា រោធា
1008

។ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្នពិតជាមាន   

គណៈកមាម ធិកា រោធា ប៉ា ខនត ោត់បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា រនះ

រទ
1009
។  

332> រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញរៅកនុងសាេក្កមរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ 

ថ្ន នួន ជា ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ
1010

 ក៏ភ័សតតុ្តងក្តង់ចំ្ណ ច្រនះរៅកនុង

                                                 
1007 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ 
ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

ទំព័  ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨-២៩។ 

1008 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៨៧៣-៨៧៩។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៤។   
1009 ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 
ទំព័  ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ 
នួន ជា) ទំព័  ១៩-២០។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៧ ឯកសា  E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។ 

1010 សាេក្កមអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៩៥។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងពឹងខ្អក 

សំខ្ន់រេើសកេីកមម បស់អនកជំនាញ Craig ETCHESON ខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងសវនាកា ។ សូមរមើេ    
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សំណ ំរ ឿងកតីបច្ចបុបននមានេកេណៈមិនស ីសង្វា ក់ោន ។ រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនជ៍ាមួយ Steven 

HEDER រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន គណៈកមាម ធិកា រោធាពិតជាមានខមន រហើយ នួន ជា ចូ្េ

 ួមកនុងគណៈកមាម ធិកា រនះ  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត និង ស ន រសន និង អនករ្សងរទៀត្ង

ខដ 
1011

។ រៅកនុងសវនាកា  សាកសី សួង ស ីរគឿន បានបញ្ញជ ក់បំភៃឺរេើច្រមៃើយខដេោត់្តេ់រៅ

ចំ្រ ះម ខសហរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន ោត់បានឮរៅរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខតប៉ា រណាណ ះថ្ន នួន ជា ជា

សមាជកិ បសគ់ណៈកមាម ធិកា រោធា ត្តម យៈអតាបទ និង រសៀវរៅរ្សងៗខដេោត់បានអាន 

រហើយោត់មិនបានដឹងរដ្ឋយផ្ទទ េ់ថ្នរតើ នួន ជា ធាៃ ប់ជាសមាជិក បសគ់ណៈកមាម ធិកា រោធានន 

គណៈមជឈិមបកសកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឬ ោ៉ា ងណារនាះរទ
1012

។ អនក

ជំនាញ Philip SHORT មិនរជឿថ្ន នួន ជា ធាៃ ប់ជាសមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា រោធារនាះរទ 

រទាះបីជាោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ត្តម យៈកា ដឹកនានំរោបាយ បស់ោត់កនុងមជឈិមបកស   នួន ជា 

មានអំណាច្ក្តួតក្ត្តរោធាក៏រដ្ឋយ
1013

។ ដូច្ោន រនះខដ  រៅរពេពិភាកាអំពីតួនាទី បស់ នួន ជា 

 ក់ព័នធនឹងគណៈកមាម ធិកា រោធា អនកជំនាញ David CHANDLER រជឿថ្ន រដ្ឋយសា តំខណង

                                                                                                                                            

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ (អនកជំនាញ Craig ETCHESON) ទំព័  ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 
២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ (អនកជនំាញ Craig ETCHESON) ទំព័  ៤៤។ 

1011 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Steven HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឯកសា  E3/89 ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00062461-00062462។ សូមរមើេ្ងខដ  កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ 

រអៀង សា ី ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ឯកសា  E3/94 ERN (ជាភាសាខខម ) 00578893-00578895។ 

មានភ័សតតុ្តងបខនាមមួយរទៀត ខដេសនមតថ្នជា បស់ រអៀង សា ី ខដ ថ្ន នួន ជា ជាសមាជិកមាន ក ់បស់គណៈកមាម ធ-ិ

កា រោធា បស់គណៈមជឈិម ខដេទទួេខ សក្តូវខ្ងកិច្ចកា នរោបាយ។ សូមរមើេ កំណត់រហត ននកា ក្បជ  ំ     

សននិបាតរេើកទី ៥ ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/816, ERN (ជាភាសាខខម ) 00800744-

00800745។  

1012 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥៤-៥៥។ សាកសី សួង ស ីរគឿន ធាៃ ប់

ក្បាប់កា ិោេ័យសហរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន នួន ជា គឺជាសមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា រោធា។ សូមរមើេ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/42 ERN (ជាភាសាខខម ) 00327207-00327208។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួង ស ីរគឿន ឯកសា  E3/1699 ERN (ជាភាសាខខម ) 00204152-

00204153។ 

1013 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 
០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ២៣-២៤។  

01006583



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

277 

 

 បស់ោត់កនុងមជឈិមបកសរនាះ នួន ជា មានតួនាទីសំខ្នម់ួយកនុងរោេនរោបាយបកស និងដំរណើ 

កា រធាើរសច្កតីសរក្មច្  ួមទាងំបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងកិច្ចកា រោធាទាងំអស់រនាះ្ងខដ 
1014

។  

333> រដ្ឋយខ្អករេើកា បដិរសធ បស់ជនជាប់រោទថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកគណៈកមាម ធិ-
កា រោធា បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងរដ្ឋយសា ភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន ននភ័សតតុ្តងរៅកនុង   
សវនាកា  អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្សននិដ្ឋា នឲ្យរេើសពី វិមតិសងស័យថ្ន នួន ជា ជាសមាជិក          

គណៈកមាម ធិកា រោធាកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរទ។ 

 ៧.៦.២  កា ជាប ់កព់ន័ធរៅនងឹបញ្ញា រោធា នងិសនតសិ ខរ្សងរទៀត 

334>  នួន ជា ជាប់ ក់ព័នធោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្  ួមទាងំកា រ ៀបចំ្ឲ្យមាន
រោេនរោបាយបកសខបបហិងា និងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨ បាន្តួច្រ្តើមឲ្យមានកា តស ូក្បដ្ឋប់-

អាវ ធ
1015

។ មានភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងអំឡុងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា 

នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តំងរធាើជាអន រមបញ្ញជ កា រោធាជាន់ខពស់ននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បជាជន  

 រំដ្ឋះជាតិកមពជុា និងជាក្បធានខ្នកនរោបាយកងទ័ព រទាះបីជាកា ខតងត្តងំខដេក្តូវបានរធាើ

រឡើងកនុងប ិបទរនះ ពិតជាមិន ៃ្ះុបញ្ញច ងំអំពីអំណាច្ជាក់ខសតងក៏រដ្ឋយ
1016

។ 

                                                 
1014 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៧-២៨។  
1015 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ 
ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 

រជើងទំព័  ៤, ៣០-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២២-២៣។     
កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078198-

00078202។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី យន់ គីម) ទំព័  ៦២-៦៥ (គូស
បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ កនុងអំឡុងននកិច្ចក្បជ ំមួយរៅភូមិដ្ឋ សក្មាប់ក្បធានឃ ំ រខតតក្ករច្ះ នួន ជា បាននិោយ

អំពសីភាពកា ណ៍ខ្ម ងំ ខបងខច្កដ្ឋច្់ពោីន  វាងពួកអារម ិក រវៀតណាម និង សក្តូវខ្ងកនុង)។ 

1016  ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា និង ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា ក្តូវបានពក្ងឹង (និ សា រវៀត-  

ណាម) ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧២ ឯកសា  E3/3709។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បរទសកមពជុា៖ បំខណកតចូ្ៗ

ោប់រ្តើមក្តូវោន  (Far Easter Economic Review) ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/1782, ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00752553-00752561។ Leon Triviere ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥    

ឯកសា  E3/482 ទំព័  ១២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00538847-00538848។ 
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335> នួន ជា ក៏ជាប់ ក់ព័នធនឹងកា រធាើេទធកមមអាវ ធ និងក្ោប់ ំរសវ រដើមបីឲ្យច្េនាតស ូយក
មករក្បើក្បាស់ ជាពិរសសអាវ ធ និងក្ោប់ ំរសវមកពីក្បរទសចិ្នខដេ ៃ្ងកាត់ត្តមក្បរទសរវៀត-

ណាម
1017

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ នួន ជា ក៏ក្តូវបាន ប៉ា េ ពត ឲ្យទទួេខ សក្តូវកនុងកា ធានាសនតិស ខ

សក្មាប់ក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់សរមតច្ នរោតតម  សីហន  រៅកានតំ់បន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទស   
កមពជុា្ងខដ 

1018
។ ច្ ងរក្កាយ នួន ជា ក៏បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា  

និងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្  ក់ព័នធនឹងកា វាយផ្ទត ច់្ក្ព័ក្តចូ្េទីក្កុងភនំរពញ និងបានចូ្េ ួមកនុងកិច្ច

ក្បជ ំជារក្ច្ើន ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះ មានរេើកខ្នកា អំពីច្េនា  េរៅម ខ បសក់ងកមាៃ ំង

ក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា និងខ្នកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកា 

 ំកិេរៅមូេដ្ឋា ន ប-៥ សក្មាបវ់ាយផ្ទត ច់្ក្ព័ក្តចូ្េទីក្កុងភនំរពញ1019
។ 

336> កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិរតយយ កា  ក់ព័នធ បស់ នួន ជា កនុងបញ្ញា សនតិស ខ
ខ្ងរក្ៅ ជាសំខ្ន់គឺអំរពើហិងាខដេកាន់ខតខ្ៃ ងំរឡើង វាងក្បរទសកមពជុា និងរវៀតណាម។ រៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំ បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ   

                                                 
1017 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ 
ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១១-១៣, ១៧-១៨ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់ក្តូវបានគណៈមជឈិមខណនាឲំ្យ

សក្មបសក្មួេជាមួយក្បរទសរវៀតណាម រដើមបីទទួេបានអាវ ធ និង ក្ោប់ ំរសវ ខដេក្បរទសច្ិន្តេ់ឲ្យ សក្មាប់

រក្បើក្បាស់កនុងកា វាយក្បហា ផ្ទត ច្់ក្ព័ក្តរៅទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ 

នួន ជា) ទំព័  ៨, ១០-១៤។  
1018 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ 
ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៤៣-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 
ទំព័  ១៥-១៨។ ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨-៣០។ 

1019 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) 
ទំព័  ១០-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៨-៣១។ ២៣។       
កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00078202។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី មាស រវឿន) ទំព័  ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 
០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី មាស វ ន) ទំព័  ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី        

 ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ  កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី  ៉ាូោម ត ម) ទំព័  ១០-១៤, ២០-
២២ (បញ្ញជ ក់អំពីវតតមានច្ូេ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈមជឈិមជាមួយថ្នន ក់ដឹកនាភំូមិភាគ  ក់ព័នធនឹងកា 

រក្តៀម ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខកប ភូមិមាឃ)។  

01006585
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ប៉ា េ ពត  ព ំមានវតតមាន នួន ជា បានបរញ្ចញមតិជារក្ច្ើន និងបាន្តេ់កា ខណនា ំក់ព័នធនឹង

សភាពកា ណ៍ក្ពំខដនជាបក់្បរទសរវៀតណាម។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្តូវមាន វិធានកា ទាងំត្តម

្ៃូវនរោបាយកា ទូត ក្ពមទាងំកមាៃ ំងរោធា្ងខដ 
1020

។ នួន ជា ក៏មានវតតមាន និងបានបរញ្ចញ
មតិរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរ្សងៗរទៀត បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេពិភាកាអំពីសភាពកា ណ៍

ក្ពំខដនកមពជុាជាប់នឹងក្បរទសរវៀតណាម
1021

។ 

337> ទូ រេខជារក្ច្ើនខដេរៅរសសសេ់ ហូតដេ់រពេបច្ចបុបនន  ក់ព័នធនឹងសភាពកា ណរ៍ៅ 

សម ភូមិ និងសភាពកា ណរ៍ៅក្ពំខដនជាប់រវៀតណាម ក្តូវបានច្មៃងជូនរៅ នួន ជា
1022

។ មាន     

                                                 
1020 កំណតរ់ហត កចិ្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/218 ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00000755-00000757។ 

1021 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/217។ 

កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈអច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/221 ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00000812-00000813, 00000814-00000818 និង 00000825-00000826។ 

1022 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/893 (ោយកា ណ៍អំពកីិច្ចក្បជ ំ

មួយជាមួយគណៈក្បតិភូ រវៀតណាម  ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ជារក្ច្ើនអំពខីដនដី និង ក្ពំខដន)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/871 (ជក្មាបដំណឹងដេ់បង ប៉ា េ ពត សតីពសីភាពកា ណ៍ក្ពំខដន និង 

កា ោប់ជនជាតិរវៀត-ណាម)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/240 

(ជក្មាបជូនអងគកា អំពីកា ោប់ខៃួនទាហានរវៀតណាម ២០៩ នាក់ និង រសនើស ំរោបេ់/សរក្មច្ពអីងគកា អំពីថ្នរតើ  

មាន វិធានកា ោ៉ា ងណា)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/882   
(ជូនដំណឹងដេ់អងគកា ថ្ន “កងទ័ពកមពជុាបានសមាៃ ប់ក្បជាជនស ីវិេរវៀតណាម ១០០០ នាក់ រៅហារតៀន កនុងរខតត 

ោន ោ៉ា ង”)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/885 (ោយកា ណ៍អំពី

សភាពកា ណ៍រៅសម - ភូមិ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/895 

(ោយកា ណ៍អំពសីភាព-កា ណ៍រៅត្តម្ៃូវរេខ ២២ ខដេកមាៃ ំងខ្ម ងំក្តូវ ងកា វាយក្បហា )។ ទូ រេខកមពជុា  

ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/908 (រសនើស ំកា ខណនា ំនិង រសច្កតីសរក្មច្ បស់    

អងគកា  រោងត្តមសភាពកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើង រៅរពេយួនដរណត ើមបានច្មាក  រៅស ូរមមត់ និង តំបន់ជ ំវិញ)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/243 (ជក្មាបបង ប៉ា េ ពត ឲ្យបាន

ក្ជាបសភាពកា ណ៍រៅតំបន់ ២៣ តំបន់ ២៤ និង សម ភូមិរៅត្តម្ៃូវរេខ ២២)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1021 (ជូនដំណឹងអំពសីភាពកា ណ៍រៅត្តមក្ពំខដន រៅរេើ្ៃូវរេខ 

១៩)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/976 (ជូនដំណឹងថ្ន កា ខណនាំ

អំពកីា េ កេ យ បស់ខ្ម ងំច្ូេមកកនុងតំបន់ក្ត ំង្ៃងុរនាះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមហារជាគជ័យ និងមហាអសាច  យ)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/998 (ោយកា ណ៍អំពកីា ង្វ ករមទច្ពួក

01006586



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

280 

 

ភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងកាេៈរទសៈមួយចំ្នួន នួន ជា បាន្តេ់មតិ និងកា ខណនារំេើ

បញ្ញា ទាងំអស់រនះ
1023

។ 

338> បខនាមរៅរេើបញ្ញា ជរមាៃ ះជាមួយក្បរទសរវៀតណាម នួន ជា ក៏បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចកា 

 ក់ព័នធនឹងសកមមភាពរោធា្ងខដ ។ ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា -    
អចិ្ន្នតយ៍រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ មានពិភាកាអំពីកា សង់រោង-

ច្ក្កសក្មាប់្េិតអាវ ធ និង កា សាងសង់អាកាសោនដ្ឋា ន។ ោត់ក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ

មួយរទៀត បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដេបានរធាើរឡើងរៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេពិភាកា

រេើបញ្ញា ជារក្ច្ើន ក់ព័នធនឹងកា កា   ជាតិ
1024

។ ដូច្ោន រនះខដ  នួន ជា ក៏មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជ ំ

មួយរទៀត បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេរធាើរឡើងរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេ

ពិភាកាអំពីកិច្ចកា រោធាកនុងកា កា    និងកសាងក្បរទស និងកា ចូ្េ ួម បស់រោធារៅកនុង

                                                                                                                                            

អាខ្ម ងំយួន រៅភូមិរ ង និង ក្ត ងំ្ៃងុ។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨     

ឯកសា  E3/155 (ោយកា ណ៍អពំសីភាពកា ណ៍ បស់ខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ និង ខ្ម ងំខ្ងកនុងបកស)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជា- 

ធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/892 (ោយកា ណ៍្ងខដ  អំពីកា ោប់ខៃួនជនជាតិរវៀតណាម 

និង សួ ថ្នរតើគួ បញ្ជូនអនកទាងំរនះរៅមនទី  ៨៧០ ឬោ៉ា ងណា)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ   

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/867។ ទូ រេខដនទរទៀត និោយសំរៅរេើសភាពកា ណ៍ខ្ម ងំ រៅត្តមក្ពំខដននង៖ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/1144។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខ  

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/974 ខដេមានច្ ះកាេប ិរច្ទិមិនក្តឹមក្តូវ។ ទូ រេខ  កមពជុាក្បជាធិបរតយយ   

ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/883។  

1023 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ ំផ្ទន ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា  E3/58, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00239937 (គូសបញ្ញច ក់ថ្ន កំណត់រហត វាយអងគេុីរេខ ក់ព័នធនឹងបញ្ញា សនតិស ខ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅ  
នួន ជា រហើយ នួន ជា “ខណនាជំាក្បោំសតីពបីញ្ញា សនតិស ខ ដូច្ជាឲ្យក្បុងក្បយ័តនខ្ម ងំរវៀតណាម ឬ ខ្ម ងំខ្ងកនុង 

មហិច្តិ្តក្បរទសរវៀតណាម និងភា កិច្ចខ្ងសតិអា មមណ៍សក្មាប់អប់ ំដេ់កក្មិតថ្នន ក់ក្សុក”)។ ពរិសៀវរៅ          

និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ោ ណាអំពកី្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 00380434-00380435 (រោងរៅសមតី បស់ ោ៉ា  ថ្ន រៅកនុងខខ មងិ នា/កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ នួន ជា បានខណនាឲំ្យស រស ទូ រេខមួយក្បាប់រៅកមាម ភិបាេទាក់ទង បស់រវៀតណាមមាន ក់ រដ្ឋយរសនើឲ្យ

ផ្ទអ កកា វាយោន  រហើយរសនើឲ្យមានកា ជួបោន  រដើមបីច្ ោ រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ក្ពំខដន)។ 

1024 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/222។ 

កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/229។ 
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កា បងកបរងកើន្េកសិកមម
1025

។ ច្ ងរក្កាយ រក្ៅពីទូ រេខ ក់ព័នធនឹងសម ភូមិ និងក្បរទស   

រវៀតណាមដូច្ខ្ងរេើ នួន ជា ជាអនកទទួេទូ រេខដនទរទៀត     ក់ព័នធនឹងសកមមភាពរោធា ជា

ពិរសស កងពេធំ ១៦៤  បសក់ងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា្ងខដ 
1026

។ 

339> ឯកសា ទសសនាវដតីទង់បដិវតតរេខពិរសសសក្មាប់ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ បានច្ ះ្ាយរឡើង វិញអំពីស នទ កថ្នមួយកនុងឱកាសប ណយខួបទ ី ៩ ននកំរណើតកងទ័ព

បដិវតតន៍កមពជុា
1027

។ រៅកនុងសវនាកា  នួន ជា បានបដិរសធរដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ោត់មិនបានខងៃង

ស នទ កថ្នរនាះរទ រហើយថ្ន អនកខដេខងៃងស នទ កថ្នរៅរពេរនាះ គឺ ស ន រសន
1028

។ ក៏ប៉ា ខនត   

រសច្កតីោយកា ណ៍ព័ត៌មានរៅរពេរនាះ ខដេបានដកក្សង់ស នទ កថ្នដខដេរនះ បានបញ្ញជ ក់ដូច្ៗ

ោន ថ្ន នួន ជា គឺជាអនកខងៃងស នទ កថ្នរៅនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កនុងឋានៈោត់ជានាយក-

 ដាម្នតីសតីទនីន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1029

។ 

                                                 
1025 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/224។ 

1026 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/519 ( ក់ព័នធនឹងយ ទធជនពី នាក់ 

ខដេបានរធាើដំរណើ រដ្ឋយោម នកា អន ញ្ញា ត និងោម នេិខិតសមាគ េ់ខៃួន និងរសនើស ំឲ្យជូនដំណឹងរនះដេ់រមបញ្ញជ កា  បស់

ពួករគ រដើមបីបញ្ញជ ក់អតតសញ្ញា ណពួករគ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1135 ខដេមិនបានដ្ឋក់កាេ-

ប ិរច្ទិក្តឹមក្តូវ ( ក់ព័នធនឹងកា បាត់ខៃួន បស់ក្បពនធកមាម ភិបាេកងពេធំ ១៦៤ និង មានច្ំណា ព ីស ន រសន រ្ាើជូន

រៅ នួន ជា រសនើស ំឲ្យោត់វិធានកា បខនាមច្ំរ ះជនសងស័យ ខដេ ក់ព័នធរៅនឹងក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ)។ ទូ រេខកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/915 (ទទួេសាគ េ់កា ទទួេបាននូវកា ខណនាពំីមជឈិម-

បកសទាក់ទងនឹងអនក ៃ្ ន នជាជនជាតិរវៀតណាម និងបញ្ញជ ក់អំពកីា កំណតយ់កកងពេធំ ១៦៤ រធាើជាឧបក ណ៍

ដ្ឋច្់ខ្តមួយសក្មាប់កា   បកស កសិក  និង ក្បរទសក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំទាំងអស់)។  បាយកា ណ៍កមពជុាក្បជាធិប-  

រតយយ ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/928 (ជូនដំណឹងអំពកីា រធាើរតសតក្ោប់មីន និង រសនើស ំការំភៃើង-

យនត)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1222។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1223។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1224។ ទូ រេខកមពជុា ក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ឯកសា  E3/1225។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/1226។ 

ទូ រេខមួយៗកនុងច្ំរណាមសា ទូរេខក្បាចំ្ ងរក្កាយរនះ ក្តូវបានច្មៃងជូន នួន ជា និង ស ន រសន។  

1027 ទង់បដិវតត ច្ ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00063014-00063057។ 

1028 ក្បតិោ ឹក ងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ 
ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-២០។ 

1029 សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដវិតតកមពជុា (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/147 ERN (ជាភាសាខខម ) 00679792-00679794។ ខួបរេើកទី ៩ ននកា 
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340> នួន ជា ក៏ជាប់ ក់ព័នធនឹងកា របាសសមាអ តកមាម ភិបាេ និងរោធា ជាពិរសសអនកខដេ

មកពីភូមិភាគបូ ៌។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៨ ោត់បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយជាមួយរមដឹកនាដំនទរទៀត

 បស់បកស  ួមមាន ប៉ា េ ពត ស ន រសន និង ត្តម៉ា ក ក្ពមទាងំរមបញ្ញជ កា រោធាជារក្ច្ើន ូបរទៀត 

រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ សមាជិក បសភូ់មិភាគបូ ៌ ជាពិរសស រសា ភឹម ក្តូវបានក្បកាសថ្ន

ជាខ្ម ងំន្ទកនុង បស់បកស ខដេក្តូវរបាសសមាអ ត។ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ នួន ជា បាននិោយអំពី

កា ោប់ខៃួនសមាជិកជារក្ច្ើន បស់ភូមិភាគបូ ៌
1030

។ 

341> សមាជិកភាពពិតក្បាកដរៅកនុងគណៈកមាម ធិកា រោធា មិនសូវជាសំខ្ន់ប៉ា នាម នរទ 

រដ្ឋយសា  នួន ជា មានម ខតំខណងជាន់ខពស់រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស។ អងគជំន ំជក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា បានទទួេព័ត៌មានេមអិត និងមានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅរេើរោេនរោបាយ

រោធា បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកា អន វតតរោេនរោបាយរនះ។ 

 ៧.៦.៣  កា ក្គបក់្គងមនទ ីសនតសិ ខ ស-២១ 

342> នួន ជា បដិរសធថ្នោត់មិនជាប់ ក់ព័នធអាីជាមួយនឹងក្បតិបតតិកា  បសម់នទី  ស-២១ រទ 
រហើយរក្កាយមក ោត់បានអន វតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប បស់ោត់ រៅរពេមានកា ត្តងំ

សំណួ  ក់ព័នធនឹងចំ្ណ ច្រនះ
1031

។  

343> សាកសី កាងំ រហកកអា វ ខដេជាក្បធានមនទី សនតិស ខ ស-២១ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ 
១៩៧៩ បានរ ៀបោប់ោ៉ា ងរក្ច្ើនអំពីតួនាទី បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងបញ្ញា សនតិស ខន្ទកនុង ជា

                                                                                                                                            

បរងកើតកងទ័ពបដិវតត ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/544, ERN (ជាភាសាខខម ) s 00807441។ 

ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងរមទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុង SWB/FE/5417/C1/1) ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ឯកសា  E3/191, ERN (ជាភាសាខខម ) 00649940-00649941។ 

1030 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ២២-២៣។ នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ៤១-៤២, ៨១-៨២។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
(អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  ស់ ស  យ) ទំព័  

៤៣-៤៨ (ច្ូេ ួមកនុងវគគរ ៀនសូក្ត ខដេ នួន ជា បាននិោយថ្ន រសា ភឹម និង ក យ ធួន ជាជនកបត់)។ 

1031 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ      
កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ២៧ ។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៣   (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ៩-១០ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់មិនខដេជួប ក្គប់ក្គង ឬ រច្ញបញ្ញជ ណាមួយ

រៅ         កាងំ រហកកអា វ។  
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ពិរសសក្បតិបតតិកា  បស់មនទី  ស-២១។ កាងំ រហកកអា វ ោយកា ណ៍ជារទៀងទាត់រៅ នួន ជា អំពី

សកមមភាព បសោ់ត់រៅមនទី  ស-២១ រហើយ ជារ ឿយៗ នួន ជា បាន្តេ់កា ខណនា ំក់ព័នធនឹង

ច្រមៃើយសា ភាព និងកា ក្បក្ពឹតតិរេើអនកជាប់ឃ ំោងំ
1032

។ ជាក់លាកជ់ាងរនះរទៀត នួន ជា បាន

រសនើឲ្យ កាងំ រហកកអា វ ដករ ម្ ះសមាជិកបកសមួយចំ្នួនរច្ញពីច្រមៃើយសា ភាព ខដេបាន   

រោទក្បកាន់សមាជិកទាងំរនាះថ្នបានកបត់បកស កនុងរនាះមានទាងំរ ម្ ះជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន 

មាន ក់្ងខដ 
1033

។ កាងំ រហកកអា វ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹង

ក្បតិបតតិកា  បស់មនទី  ស-២១ មានកាន់ខតខ្ៃ ងំរៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រក្កាយរពេខដេ 

ស ន រសន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់ក្ពំខដនកមពជុារវៀតណាម ក្សបរពេខដេជរមាៃ ះ វាងក្បរទស 

                                                 
1032 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ មីនា 
ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) 

ទំព័  ៨ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា បានខណនាឲំ្យបញ្ឈប់កា ងតសរមៃងច្រមៃើយសា ភាព និង បានខណនាឲំ្យរ ៀបច្ំ

ច្រមៃើយសា ភាពទាងំរនះជាឯកសា ស រស ជំនួស វិញ) ទំព័  ៣៦-៤១ (ពិភាកាកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះជាមួយ នួន ជា អំពី
សកមមភាព បស់ ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨-៩ (គូស-
បញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា រសនើឲ្យងត ូបអនករទាស ស-២១ មួយច្ំនួន រដើមបីបញ្ញជ ក់ឲ្យច្ាស់ថ្ន ពួករគពិតជាបានសាៃ ប់ពិត
ក្បាកដខមន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៧-៨។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ម៉ាម នណ ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  E3/351 ទំព័  ១៦-១៨ ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00162891-00162893 (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កាងំ រហកកអា វ ខតងខតបញ្ជូនច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ រៅកាន់គណៈ-
មជឈិម ខដេោត់ដឹងថ្នមាន នួន ជា មាន ក់រៅកនុងរនាះខដ )។ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ 

David CHANDLER) ទំព័  ៨៤-៨៥។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី      
 ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៣៦-៣៨ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កនុងក ណីមានកំហ សធៃន់កនុងច្រមៃើយសា ភាព ស-២១  ក់ព័នធនឹងប គគេិក
រៅក្កសួងកា ប រទស នួន ជា ោយកា ណ៍រៅ រអៀង សា ី)។ 

1033 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៤៣-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ 
មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៦៤-៦៥។ សូមរមើេ្ងខដ  ច្រមៃើយ បស់ ោប ម ិត រៅមនទី ស-២១ 

ឯកសា  E3/1688, ERN (ជាភាសាខខម ) 00226401 (មានច្ំណា មួយពី កាងំ រហកកអា វ ថ្ន នួន ជា ខណនាឲំ្យដក

រ ម្ ះប គគេមួយច្ំនួនរច្ញពចី្រមៃើយសា ភាពរនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David 

CHANDLER) ទំព័  ២៥, ទំព័  ២៦-២៧ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កាងំ រហកកអា វ ោ រេើច្រមៃើយសា ភាព ោប ម ិត និង 

សននិដ្ឋា នថ្ន នួន ជា បានពិនិតយរមើេច្រមៃើយសា ភាពរនាះរឡើងវិញ និង បានដឹងអំពកី្បតិបតតិកា  ស-២១)។  

01006590
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រវៀតណាមជាមួយនឹងក្បរទសកមពជុាកានខ់ត  ីកោេដ្ឋេខ្ៃ ងំរឡើង
1034

។ ច្រមៃើយសា ភាពមួយ

ចំ្នួន បស់មនទី  ស-២១ ខដេមានរៅកនុងសណំ ំរ ឿង មានចំ្ណា ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ច្រមៃើយសា ភាព

ទាងំអស់រនះក្តូវបានបញ្ជូនរៅ នួន ជា
1035

។ សាកសី សូត រទឿង ជាអងគ កស និងអនករបើកប  បស់ 

នួន ជា បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន ោត់ធាៃ ប់បានយកឯកសា ជារក្ច្ើនពី កាងំ រហកកអា វ រៅក្បគេ់ជូន 

                                                 
1034 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៣០-៣១, ៣៦-៣៧ ។ ក្បតិោ ឹក  

នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(សាកសី   កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១១ -១២ , ៣០ -៣១ , ៣៦ -៣៧។     
1035 ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ គង់ រគៀន រៅ អ ឹង រវ៉ាត ឯកាសា  E3/1565, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00182773។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ទីវ ម ី រៅ សនតិភាព ឯកសា  E3/1537 ERN (ភាសាខខម ) 

00174754។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ោប ម ិត ឯកសា  E3/1688 ERN (ភាសាខខម ) 00226401។ 

ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ខខក ប ិន រៅ ស ូ ឯកសា  E3/1706 ERN (ភាសាខខម ) 00174021។ ច្រមៃើយ 

សា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ទិត សា ន ឯកសា  E3/1828, ERN (ភាសាខខម ) 00000881។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ  

ស-២១  បស់ ភន ្េ ឯកសា  E3/1879, ERN (ភាសាខខម ) 00001020។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១  បស់    

គ ណ ឌីម ឯកសា  E3/3697 ERN (ភាសាខខម ) 00175293។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ខហម ស ត រៅ 

រសៀន ឯកសា  E3/1842 ERN (ភាសាខខម ) 00017272។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រ្ង ស ន់ រៅ ជ័យ 

ឯកសា  E3/3665 ERN (ភាសាខខម ) 00174108។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ជ ំ រពញ ឯកសា  E3/2129 

ERN (ភាសាខខម ) 00017413។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រសា ត ងេី ឯកសា  E3/1889 ERN (ភាសា

ខខម ) 00017492-00017493។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រពជ ច្យ ឯកសា  E3/1875 ERN (ភាសាខខម ) 

00017468។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រសៀង ប៉ាូយ រៅ សា ន ឯកសា  E3/1894 ERN (ភាសាខខម ) 

00005357។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ោប រវឿន ឯកសា  E3/1882 ERN (ភាសាខខម ) 00005261។ 

ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ជា រក្សង រៅ នង ឯកសា  E3/1831 ERN (ភាសាខខម ) 00005463។ ច្រមៃើយ

សា ភាពរៅ ស-២១  បស់ េ ន អិន ឯកសា  E3/3689 ERN (ភាសាខខម ) 00174874។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ 

 បស់ ឌី រឡង រៅ ភាព ឯកសា  E/1839។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ អ ឹម ្ ឯកសា  E3/1841 ERN 

(ភាសាខខម ) 00017453-00017454។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រ ៉ា  រជឿន រៅ េី ឯកសា  E3/3645, 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00223137។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ រសៀង ្ ន រៅ ផ្ទ ឯកសា  E3/3648 

ERN (ភាសាខខម ) 00173881, 00173882។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ សក់ មា៉ា ន រៅ រវឿន ឯកសា  

E3/1886 ERN (ភាសាខខម ) 00679114។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ជូត រញ៉ា ឯកសា  E3/1687 ERN 

(ភាសាខខម ) 00005403។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ហង់ បូ ឯកសា  E3/1843, ERN (ភាសាខខម ) 

00005160, 00005185។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ត្តំង អាន រៅ រអន ឯកសា  E3/1826 ERN (ភាសា

ខខម ) 00017220, 00017244។ 
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នួន ជា និងបញ្ជូនក្តឡបម់ក វិញ
1036

។ រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនខ៍ដេងតជា វីរដអមូួយរៅរក្កាយ បប-

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានខងៃងបញ្ញជ ក់ក្បាប់អនកសា ព័ត៌មានមាន ក់ថ្ន ោត់ទទួេបាន

ច្រមៃើយសា ភាព និងបានរក្បើក្បាស់ច្រមៃើយសា ភាពខៃះ រដើមបបីញ្ចូេកនុងរមរ ៀនអប់ ំកមាម ភិបាេ

ឲ្យក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំ ប៉ា ខនតោត់បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន ច្រមៃើយសា ភាពមាន “រក្ច្ើនរពក” ខដេរធាើឲ្យ
ោត់ោម នរពេក្គប់ក្ោន់រដើមបអីានឲ្យបានអស់រនាះរទ

1037
។ 

344> សហក្ពះោជអាជាា ក៏រេើករឡើងខដ ថ្ន កាងំ រហកកអា វ បានកំណត់អតតសញ្ញា ណចំ្ណា 

រេើច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី  ស-២១ និងឯកសា  ក់ព័នធដនទរទៀតថ្ន ជាចំ្ណា  បស់ នួន ជា
1038

។ 

រដ្ឋយរហត ថ្ន កា សាគ េ់ បស់ កាងំ រហកកអា វ ចំ្រ ះអកស ស ស រដ្ឋយនដ បស់ នួន ជា រៅ
មានកក្មិតរនាះ ដូរច្នះ នាឲំ្យមានបញ្ញា  ក់ព័នធមួយចំ្នួនរោទរឡើងថ្ន រតើចំ្ណា ទាងំអស់រនាះគឺ

ពិតជាចំ្ណា ផ្ទទ េ់នដ បស់ នួន ជា ខមន ឬ មិនខមន1039 ។ 

345> ជនប រទសជារក្ច្ើននាក់ក្តូវបានឃ ំខៃួនរៅមនទី  ស-២១ ្ងខដ ។ កនុងចំ្រណាមអនកជាប់

ឃ ទំាងំរនះ មានទាហានរវៀតណាម ខដេកា ោប់ខៃួន និងឃ ំខៃួនពួករគរៅមនទី  ស-២១ ក្តូវបាន

                                                 
1036 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័  ៣៧-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ    
រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័  ១១-១៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២៩១២ 
(សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន សូត រទឿង បានក្បមូេច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ ឲ្យ នួន ជា)។ 

1037 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ នួន ជា ជាមួយ រងត សមបតតិ រក្កាមច្ំណងរជើងថ្ន នួន ជា រ ៃ្ើយសា ភាព ឯកសា  

E93/7.3R, ERN V00717048។ 

1038 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សវនាកា រេើឯកសា ) ទំព័  ៤៦-៥០ រោងរៅឯកសា  និង

ច្ំណា ដូច្តរៅ៖ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ គង់ រគៀន រៅ អ ឹង រវ៉ាត ឯកសា  E3/1565 ERN (ភាសាខខម ) 

00017305 (“សក្មង់រ្ាើជូនកមាម ភបិាេ ពក”)។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ សាន់ អា ប រៅ ខ ន ឯកសា  

E3/175 ERN (ភាសាខខម ) 00173883 (“នឹងត្តមដ្ឋនពិនិតយ រឡើងវិញ”)។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ ម៉ា ក 

សំអ េ រៅ ហ ង ឯកសា  E3/1546 ERN (ភាសាខខម ) 00173049 (“ក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់រហើយ”)។ 

ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១  បស់ សាន់ ប៉ាូ ឯកសា  E3/1548 ERN (ភាសាខខម ) 00174132 (“បង វា៉ា ន់”)។ 

1039 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៨-៥៩, ៦៤-៦៦ (ខដេបញ្ញជ ក់្ង

ខដ ថ្ន ជារេើកទីមួយខដេោត់បានរឃើញច្ំណា  បស់ នួន ជា រៅរេើច្រមៃើយសា ភាពននមនទី  ស-២១  រៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៩៩)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៤២។  
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ោយកា ណជ៍ូនរៅគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស  មួទាងំ នួន ជា ្ងខដ 
1040

។ កាងំ រហកកអា វ 

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅម នរពេដួេ េំនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានបញ្ញជ ឲ្យោត់ 
“ករមទច្” (មានន័យថ្ន សមាៃ ប់)

1041
 អនកជាប់ឃ ោំងំទាំងអសខ់ដេរៅរសសសេ់រៅមនទី ស-២១។ 

រៅរពេរនាះ អនកជាបឃ់ ំទាងំអស់ខដេកំព ងជាបឃ់ ោំងំរៅមនទី  ស-២១ មានក្បខហេ ៥០០ 
នាក់

1042
។ 

346> អងគជំន ំជក្មះសូម មៃឹកថ្ន កា រោទក្បកាន់ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា 
ចំ្រ ះក្បតិបតតិកា រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្តូវបានបំខបករច្ញពីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហើយ

នឹងក្តូវយកមកពិោ ណារៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីរៅនងៃខ្ងម ខ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

នឹងមិនរធាើរសច្កតីសរក្មច្ ក់ព័នធនឹងចំ្ណ ច្រនះរៅកនុងសាេក្កមរនះរទ។ 

៧.៧  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

347> រទាះបីរៅមិនទាន់មានភាពច្ាស់លាសរ់ៅរឡើយ ថ្នរតើោត់ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា -

រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏កា  ក់ព័នធ បស់ នួន ជា កនុងកិច្ចកា រោធា និងសនតិស ខ មានភាពទាក់ទងោន

រដ្ឋយសា័យក្បវតតិរៅនឹងអំណាច្ដ៏យូ ឆ្ន ំ បស់ោត់រៅកនុងបកស។ នួន ជា បានចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមម

                                                 
1040 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៥៤-៥៨ (បានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា 
បានបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់ជនប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២-៤, 

១៤-១៦។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/867 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00017024 (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ទាហានរវៀតណាមខដេក្តូវបានោប់ខៃួនមាន ក់ នឹងក្តូវបញ្ជូនរៅ ស-២១)។ ទូ រេខ   
កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ឯកសា  E3/181 (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ទាហានរវៀតណាមខដេ

ក្តូវបានោប់ខៃួនពី នាក់រនាះ ក្តូវបានរសនើឲ្យបញ្ជូនរៅ ស-២១)។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧទាហ ណ៍ បញ្ជ ីអនករទាសរៅ 

ស-២១ ខដេសាិតកនុងក្បរភទជាជនប រទស ឯកសា  E3/2195។  
1041 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៧ ឯកសា  E3/453 ទំព័  ៣ 
ERN (ជាភាសាខខម ) 00146569-00146570។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកសា  E3/449 ទំព័  ៧-៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00158841-00158842។ សូមរមើេ្ងខដ         

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 
២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៤។ រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ S. HEDER: Seven Candidates 

for Prosecution: Accountability for the Crimes of the Khmer Rouge ឯកសា  E3/48 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៧-៨  

ERN (ភាសាខខម ) 00742609-00742610។ 
1042 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) 

ទំព័  ២-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអា វ) ទំព័  ៧១-៧២។ 
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កនុងក្បតិបតតិកា  បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ជាពិរសស ក់ព័នធនឹងស្ង្វគ មក្បឆំ្ងនឹងរវៀតណាម 

ោត់បានទទួេ បាយកា ណ៍ជាក្បោ ំ និងបាន្តេ់កា ខណនា ំក់ព័នធនឹងបញ្ញា សនតិស ខ ទាងំរដ្ឋយ

ផ្ទទ េ់ ឬ ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកស។ តួនាទី បស ់នួន ជា  ក់ព័នធនឹងរោសនាកា  និង

អប់ មំានេកេណៈទូេំទូលាយ  ួមបញ្ចូេទាងំខ្នក វិន័យ បស់បកស និងកិច្ចកា សនតិស ខន្ទកនុង 

ក្ពមទាងំសភាពកា ណ៍ខ្ម ងំជាទូរៅ និងកា ោកំ្ទឲ្យខវកម ខ និងកំោត់ខ្ម ងំ្ងខដ ។  

348> រដ្ឋយសា មានតួនាទីខពស់រៅកនុងថ្នន ក់ដឹកនា ំបសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា នួន ជា ទទួេខ ស
ក្តូវរេើសកមមភាពទាងំអស ់បស់បកស ខដេរេើសពីតួនាទី និងកា ទទួេខ សក្តូវខដេក្តូវបាន

ក្បគេ់ជូនោត់ជា្ៃូវកា កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

យេ់ក្សបត្តមរោបេ់ បសអ់នកជំនាញ David CHANDLER និង Philip SHORT ថ្ន រៅ

កនុងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បកស នួន ជា និង ប៉ា េ ពត មានអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ង

រក្កាយ បសប់កស។ កនុងឋានៈជាអន រេខ្បកស កា ក្គប់ក្គង បស់ោត់មិនខមនមានក្តឹមខតកនុងកា 

រធាើរសច្កតសីរក្មច្ខ្នកនរោបាយប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតមាន ហូតដេ់ខ្ងខ្នក ដ្ឋា ភិបាេ និង ដាបាេ

 បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំកិច្ចកា រោធាខងមរទៀត្ងខដ 
1043

។ សក្មាប់រហត 

្េទាងំអស់រនះរហើយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានតួនាទី និងបានអន វតតនូវសិទធិ

អំណាច្ បស់ខៃួនរដើមបីបរងកើត និងអន វតតនូវរោេនរោបាយ និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកសក មមយុ-

នីសតកមពជុា ។  

                                                 
1043 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ២៧-២៨ (គូសបញ្ញជ ក់
ថ្ន នួន ជា សកមមកនុង វិស័យជារក្ច្ើនរៅកនុង បបរនាះ  ួមទាងំកិច្ចកា រោធា្ង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ៤៥, 

៤៨-៥០ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ខច្ក ំខេកកា ទទួេខ សក្តូវោន  រៅក្គប់ខ្នកននកា ង្វ បកស) ទំព័  

៥៦-៥៨, ៥៩-៦១ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន រទាះបី នួន ជា មិនខមនជាខ្នកមួយននគណៈកមាម ធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏បកស

ក្គប់ក្គងរោធា្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័  ២៥-
២៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២ ។   
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 ៨. តួនាទ្ ន្ិងម ខងា  បស ់រខៀវ សំ្ន្ 

349> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រខៀវ សំ្ន គឺជាសមាជិកដ៏សំខ្ន់មួយ ូបននមជឈិមបកស។ 

កា ទទួេខ សក្តូវ បស់មជឈិមបកស ួមមានតួនាទីរៅមនទី  ៨៧០ ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា 

គណៈក្បធាន ដា និងក្កសួង ណិជជកមម
1044

។   

350> រៅរពេោប់រ្តើមសវនាកា រេើអងគរសច្កតី រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីខងៃងរបើក1045
។ 

រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយសំណួ ជាបនតបនាទ ប់ទាក់ទិននឹងអតតសញ្ញា ណ និងសាវត្ត  បស់ោត់ ក្ពម

ទាំងបានបរញ្ចញរោបេ់រៅរេើកថ្នខណឌ មួយចំ្នួនននដីកាដំរណាះក្សាយ ត្តម យៈកា អាន   

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេបានរ ៀបចំ្ទ កជាម ន
1046

។ រខៀវ សំ្ ន ក៏បានរ ៃ្ើយតបរដ្ឋយក្តួសៗរៅ

នឹងកា រោទសួ  បស់អងគជំន ំជក្មះអំពីឯកសា ជាក់លាក់នានារៅកនុងសំណ ំរ ឿង
1047

។ បនាទ ប់មក

រទៀត រខៀវ សំ្ន បានសរក្មច្ចិ្តតអន វតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប និងបដិរសធមិនរ ៃ្ើយរៅនឹង

កា រោទសួ ទាងំឡាយ ប៉ា ខនត ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់នឹងរ ៃ្ើយសំណួ ទាងំឡាយ រក្កាយពីកា 

បង្វា ញភ័សតតុ្តងទាងំអស់ពីសំណាក់សហក្ពះោជអាជាា
1048

។ រៅខខ ឧសភា និង ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយរៅនឹងសំណួ មួយចំ្នួនពីសំណាក់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី
1049
។ 

បនតិច្រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ជក្មាបរៅអងគជំន ំជក្មះថ្នោត់អន វតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតបជា

ងមីមតងរទៀត
1050

។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នច្ ង

រក្កាយរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ
1051

 ។ 

                                                 
1044

 តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានពិភាការៅកនុងកថ្នខណឌ  ១១៣១-១១៥២ ននដីកាដំរណាះក្សាយ។ 

រេើសពរីនះរទៀត កថ្នខណឌ  ១៥៣៦-១៥៣៧  ក់ព័នធរៅនឹងកា ច្ូេ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសហឧក្កិដាកមម ួម។ 

1045
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦-១៣។ 

1046
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤២-៦៥។ 

1047
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤២-៤៣, ៤៦-៤៧,៥១, ៥៤-៥៥, ៦៣ ។ 

1048
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៥-៥៦។ 

1049
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៥-១៨, ២០-២១, ៤១, ៦៣-៦៥ ។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៤-១៥, ៦៩-៧០ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២០-២១, ៥៣-៥៥, ៨៧-៨៨។  

1050
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៩-៣១។ 

1051
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៥។ 

01006595
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៨.១  ពត័ម៌ានអពំសីាវត្ត  នងិអឡំងុរពេម ន បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

  ៨.១.១  ជីវតិក មា ភាព នងិវជិាជ ជវីៈ 

351> រខៀវ សំ្ន រៅ “ខហម” ឬ “ណន” រកើតរៅនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៣១ រៅឃ ំ

រច្ក ឬ ំរច្ក ក្សុក ំដួេ រខតតសាា យរ ៀង
1052

 ។ រខៀវ សំ្ន រ ៀនរៅសាលាបឋមសិកាកនុងរខតត

កំពង់ោម  ួច្រៅរ ៀនបនតរៅអន វិទាេ័យក្ពះសីហន  ខដេសាិតរៅកនុងរខតតកំពង់ោមដខដេ។ 

រៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន បានជួប ប៉ា េ ពត (ខដេកាេរនាះមានរ ម្ ះថ្ន សាឡុត ស) ជារេើកទី

មួយ
1053

។ រក្កាយពីបញ្ចប់កា សិការៅអន វិទាេ័យក្ពះសីហន  រខៀវ សំ្ន បានមករ ៀនបនតរៅ

 វិទាេ័យស ីស វតាិ
1054

 ។ រក្កាយពីរ ៀនច្ប់រៅវិទាេ័យរនះរៅឆ្ន ំ ១៩៥១ រខៀវ សំ្ន បានោប់

                                                 
1052

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤២-៤៣ (រដ្ឋយទទួេសាគ េ់កា រក្បើរ ម្ ះ “ខហម” 

និង “ណន” និង ខងៃងថ្នរ ម្ ះ្ៃូវកា ននភូមិកំរណើត បស់ោត់គឺ “ភូមិរច្ក” ឬ “ភូមិ ំរច្ក”)។ កំណត់រហត ននកា   

សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00156612 (រដ្ឋយ 

រៅរ ម្ ះភូមិកំរណើត បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្នភូមិ ំរច្ក)។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន    

ឯកសា  E3/579 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225 (រដ្ឋយដ្ឋក់នងៃខខឆ្ន ំកំរណើត

 បស់ រខៀវ សំ្ន ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៣១ និង ទីកខនៃងកំរណើត រខតតសាា យរ ៀង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១២(កាំង រហកកអា វ)ទំព័ ៣៩-៤០ (រដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថ្ន “ខហម” គឺជារ ម្ ះបដិវតត បស់ រខៀវ សំ្ន)។     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧២-៧៤ (រដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ក៏មានរ ម្ ះ

មួយរទៀតខដ គឺ រ ម្ ះ “ខហម”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៣២-៣៣ 

(រដ្ឋយបញ្ញជ ក់អំពីកា រក្បើរ ម្ ះ “ខហម”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា  E3/58 ច្ ះនងៃ

ទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239937 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ ះហតារេខ្

រេើឯកសា  រហើយដ្ឋក់រ ម្ ះថ្ន “ខហម”) ។ 

1053
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៥។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ  

រខៀវ សំ្ន  ឯកសា  E3/713 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN 00177979។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅ និពនធ

រដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២0៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00862474-

00862475។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ៣១, 

៣៣-៣៤ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396223, 00396225។  

1054
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៥. សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ        

D. Chandler៖ បងទីមួយ ឯកសា  E3/17 ទំព័  ២១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00392935។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ   

F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២0៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00862474-00862475។ 

01006596
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រ្តើមសិកាច្ាប់រៅទីក្កុងភនំរពញ
1055

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៥៣ រក្កាយពីបានទទួេអាហា ូបក ណ៍ពី     

 ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា រខៀវ សំ្ន បានរៅក្បរទសបាោំងរដើមបីសិកាច្ាប់ និងរសដាកិច្ច
1056

។  

352> រក្កាយរពេរៅដេ់ទីក្កុងបា៉ា  ីសបានពី បីខខ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េកនុង“ក្កុមមា៉ា កសនិយម”

ខដេបរងកើតរឡើង និងមានកា ចូ្េ ួមជារទៀងទាត់រដ្ឋយនិសសិតខខម រៅក្បរទសបាោំង កនុងរនាះ ួម

មាន រអៀង សា ី, សាឡុត ស, រអៀង ធី ិទធ និង ស ន រសន
1057

 ។ មួយ យៈរពេខៃីរក្កាយមក 

រខៀវ សំ្ន ោករច្ញពីទីក្កុងបា៉ា  ីសរឆ្ព ះរៅកាន់ទីក្កុង Montpellier ខដេរៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន 

បានចូ្េរ ៀនម ខវិជាជ ច្ាប់ និងរសដាកិច្ច
1058

។ រខៀវ សំ្ន បានបនតចូ្េ ួមសកមមភាពនានា បស់

ក្កុមមា៉ា កសនិយមរដ្ឋយចូ្េ ួមរដើ កំសានតជាមួយសមាជិកដនទរទៀតរៅកនុងវិសមកាេ ដូវរៅត
1059
។  

                                                 
1055

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ជីវក្បវតតិ រដ្ឋយ  

S. Sher ឯកសា  E3/110 មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១  ERN (ភាសាខខម ) 00702682។ 

1056
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៥, ៥០ ។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/579 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ សូមរមើេ្ង

ខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២១៤-២១៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00862479-00862480។  

1057
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥៦ ។ បទសមាភ សន៍ បស់ Elizabeth Becker ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា  E3/659 

ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៥-៧, ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00741087-00741089, 00741094-

00741095 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៧២-៧៦, 

៨១-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00232070-00232074, 00232079-00232080។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១២ ទំព័ ៣-៤ (រដ្ឋយរេើកមកសំអាងនូវឯកសា ភាពយនត បស់រលាក D. Aronowitsch និង S. Lindberg ខដេ

មានច្ំណងរជើងថ្ន៖ Facing Genocide - Khieu Samphan and Pol Pot, E109/2.3R, 2010)។ ប៉ា ខនត សាឡុត ស 

បានោករច្ញពីក្បរទសបាោំងកនុងឆ្ន ំ១៩៥២ ម នរពេ រខៀវ សំ្ន មកដេ់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ 

(រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៩។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  ឯកសា  E3/713 ច្ ះ នងៃទី 

០១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN 00177979។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ 

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  xv ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00678484។  

1058
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥០ ។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ជីវក្បវតតិ បស ់

Sacha Sher ឯកសា  E3/110 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00702682-00702683។ 

1059
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥០។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ជីវក្បវតិត បស ់

S. Scher ឯកសា  E3/110 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00702682-83។  

01006597
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353> រៅឆ្ន ំ ១៩៥៦ រខៀវ សំ្ន ក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុងបា៉ា  ីស រដើមបីបនតកា សិកាថ្នន ក់បណឌ ិត

ខ្នករសដាកិច្ច
1060

។ រខៀវ សំ្ន ោប់រ្តើមចូ្េ ួមក្បជ ំជារទៀងទាត់រៅកនុងក្កុមមា៉ា កសនិយមរនះ 

រហើយបានកាៃ យរៅជារមដឹកនាកំ្កុមរៅរពេ រអៀង សា ី ោករច្ញរៅ
1061

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ដូច្

ជាសមាជិកដនទរទៀតខដ  បានចូ្េបកសក មមយុនីសតបាោំង
1062

។ រខៀវ សំ្ន ក៏កាន់តួនាទីជា     

រមដឹកនានំនសហភាពនិសសិតខខម  (‘Union des Étudiants Khmers’ ឬ ‘UEK’)
1063

 ខដេបរងកើត

រឡើងរដ្ឋយ “ក្កុមនិសសិតច្រក្មើន” (ដូច្ខដេសាកសី សួង ស ីរគឿន ជាអតីតសមាជិកននសហភាព

និសសិតខខម  បានខងៃង ួច្មករហើយ) រក្កាមឥទធិពេននបកសក មមយុនីសតបាោំង
1064

។ 

                                                 
1060

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥០. សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ 

ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ១២០-១២១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396312-

00396313។ 

1061
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  ៦១-៦២ (ដកក្សង រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ អ ង ង ង រហឿង៖ ក្តឡប់រមើេរក្កាយវិញនន

រ ឿងដ៏ខសនរខ្ៃ ច្្ាមួយ ឯកសា  E3/1713)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  

៥៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ១២០ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00396312។ 

1062
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥១-៥២, ទំព័  ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៣០, ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំព័  ៣៧-៣៨ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំ

ជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៣៨-៣៩ 34 ERN (ភាសាខខម ) 00103827 (រដ្ឋយបានទទួេសាគ េ់ថ្នោត់បាន

ច្ូេបកសក មមយុនីសតបាោំង ប៉ា ខនតបានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានរធាើកាតសមាជិកបកសសាងមីរឡើយ បនាទ ប់ពីប័ណណសមាគ េ់ខៃួន

 បស់ោត់អស់ស ពេភាពរក្កាយឆ្ន ំ១៩៥៧)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន ៍

អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន ៍ឯកសា  E3/1593ទំព័  xv ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00678484។ 

1063
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៦៣-៦៤។ 

1064
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥៨-៥៩. សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ ង ង ង រហឿង ឯកសា  E3/97 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00270684-00270686។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២១៤-

២១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00862479-00862481 (រដ្ឋយរៅសាា បនិកសហភាពនិសសិតខខម ថ្នជា “និសសិតច្រក្មើន” 

រហើយកត់សមាគ េ់ថ្ន សហភាពនិសសិតខខម មាន “តំណាង” មាន ក់ “រៅកនុងបកសក មមយុនីសតបាោំង”)។ សហភាពនិសសិត

ខខម ជំនួសសមាគមនិសសិតខខម  (‘Association des Étudiants Khmers’ ឬ ‘AEK’), ខដេក្តូវបានហាមោត់ ឬ 

01006598



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

292 

 

354> រៅឆ្ន ំ ១៩៥៩ រខៀវ សំ្ន បានរឡើងកា   និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត ខដេមានចំ្ណងរជើង

ថ្នៈ ‘L’Economie du Cambodge et ses Problèmes d’Industrialisation’ (“រសដាកិច្ចកមពជុា 

និង បញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម”) រៅសាកេវិទាេ័យបា៉ា  ីស
1065

។ រៅកនុងនិរកេបបទរនះ រខៀវ សំ្ន 

បានោត់ទ ករសដាកិច្ចកមពជុាថ្ន “រដើ ងយរក្កាយ” និង “មិនទាន់េូតលាស់” ខដេមួយខ្នកបណាត េ 

មកពី “សមាហ ណកមមអនត ជាតិ” និងបានរសនើឲ្យមានកា ខកទក្មង់ជាដ ំកំភួនខ្នក ច្នាសមព័នធ

 បស់ ដា (ដូច្ជា ឯកសិទធិ បស់ ដារៅរេើ ណិជជកមមរក្ៅក្បរទស កា បនាយតនមៃនងៃឈ្នួ េដី និង

ក្បព័នធរក្កឌីតសក្មាប់វិស័យកសិកមម) ខដេមានបំណងរេើកតរមកើងក្បជាជាតិមួយឲ្យមានសា័យ-

មាច ស់កា 
1066

។ រខៀវ សំ្ន បានស រស ថ្ន វាជាកា ោបំាច់្កនុងកា បញ្ឈប់សកមមភាពោម ន្េ

ក្បរោជន៍ បស់មាច ស់ដី អនកេក់ោយ និងអនកច្ងកា ក្បាក់មានអក្ត្តកា ក្បាក់ខពស់ និង “រេើកទឹក

ចិ្តតពួកោត់ឲ្យចូ្េ ួមកនុង្េិតកមម” ក្ពមទាងំ “រ្ទ មូេធនពីខ្នក ណិជជកមមខដេសកមមហួស

រហត  មកខ្នកខដេមានកា ្េិតផ្ទទ េ់រក្ច្ើនជាង”
1067

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន 

“កា ោត់ត្តងំកមាៃ ំងកសិក ក្បកបរដ្ឋយ របៀបជាក្កុម និងជាសហក ណ៍ នឹងពក្ងីកក្បសិទធភាព

ននកា ្េិត រេើស ១០ ដង និងរធាើឲ្យមានកា ោនដីងមី ក្បព័នធធាោសា្សត និងក្បព័នធបរញ្ចញ

បញ្ចូេទឹក”
1068

។  

                                                                                                                                            

 ំសាយរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៥២ ឬ ឆ្ន ំ១៩៥៣។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ម៉ា ម (THIOUNN Mumm) 

ឯកសា  E3/5304 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347079-00347082។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ទំព័  ២១២-២១៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00862477-00862478។  

1065
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥១។ និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ 

រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា  E3/123 ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ២១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00750554។  

1066
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥១។ និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ 

រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា  E3/123 ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៤៩-៥១, ៥៧-៥៨, ៧៥, ១០១-១១០, ១៤៣-១៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00767341-00767343, 

00767349-00767350, 00767367, 00767393-00767402, 00767435-00767440។   

1067
 និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ 

Laura Summers) ឯកសា  E3/123 ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៩៩-១០២ ERN (ភាសាខខម ) 00767391-00767394។ 

1068
 និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា នងិបញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម ឯកសា  E3/123 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១៥១-១៥២ ERN (ភាសាខខម ) 00767443-00767444។   

01006599



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

293 

 

355> រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី និរកេបបទបានសងកត់ធៃន់រៅរេើសា ៈសំខ្ន់ននឧសាហូបនីយកមម និង 

បរច្ចកវិទាសក្មាប់កា អភិវឌឍរសដាកិច្ចកមពជុា រហើយមិនបានោកំ្ទដេ់កា េ បបំបាត់ ូបិយវតា ុ ឬ 

កមមសិទធិឯកជនរឡើយ
1069

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្សបជាមួយអនកជំនាញ Philip SHORT ថ្ន ខ្នក 

មួយចំ្នួនននគំនិតខដេស រស រៅកនុងនិរកេបបទ បស់ រខៀវ សំ្ន បង្វា ញជាម ននូវទិដាភាពនន 

មរនាគមន៍វិជាជ  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏ពិតខមន ប៉ា ខនតវាមិនខមនជា “បៃង់េមអិត” សក្មាប់

រោេនរោបាយខដេច្ ងបញ្ចប់ក្តូវបានអន ម័ត រៅកនុង យៈកាេននកមពជុាក្បជាធិបរតយយរនាះ

រឡើយ
1070

។  

356> មិនយូ ប៉ា នាម នរក្កាយពីកា វិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុាវិញ រខៀវ សំ្ន បានរធាើជាោង-

ហាា ងកាខសតជាភាសាបាោំងមួយ ខដេមានរ ម្ ះថ្ន ‘L’Observateur’
1071

។ រខៀវ សំ្ន បាន

បដិរសធថ្ន កាខសតរនាះមិនខមនជាកាខសតក មមយុនីសតរទ ប៉ា ខនត រក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា កាខសតរនះ

រក្ច្ើនខត ិះគន់ដេ់ ដ្ឋា ភិបាេសរមតច្ នរោតតម សីហន ។ ចំ្ខណកឯអនកោកំ្ទខ្នកហិ ញ្ាវតាដ៏ុសំខ្ន់

មួយចំ្នួន ( ួមទាងំ រអៀង ធី ិទធ) ្ង បានច្ងសមព័នធភាពជាមួយក្កុមច្េនាក មមយុនីសតរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា
1072

។ ជាេទធ្េ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានអាជាា ធ ត្តមោៃ រំមើេ និងោយី។ មាន

                                                 
1069

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥១-៥២។ និរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា

ឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា  E3/123 ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ 

1070
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤០-៤១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ    

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៣៣-៣៥។ 

1071
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤១-៤២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង 

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103811។  បទសមាភ សន៍ បស់ 

Steve Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 

00062491-00062492។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣៨-៣៩។    

1072
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៤, ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤១-៤២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103811។ បទសមាភ សន៍ បស ់

Elizabeth Becker ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា  E3/659 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ២៦-២៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00741108-00741110 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  

01006600
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ក ណីមួយរនាះ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ំរលាភបំ នរៅត្តម្ៃូវងនេ់រៅរក្ៅកា ិោេ័យ បស់ោត់

ពីសំណាក់មន សសមួយក្កុមខដេក្បខហេជាភាន ក់ង្វ ប៉ាូេិសសមាៃ ត់
1073

។រៅឆ្ន ំ ១៩៦០ រខៀវ សំ្ន 

ក្តូវបានោប់ខៃួន និងឃ ំខៃួន រដ្ឋយោម នកា រោទក្បកាន់ អស់ យៈរពេជាងមួយខខ រហើយ កាខសត 

‘L’Observateur’ រនាះក៏ក្តូវបានបិទ
1074

។  

357> រក្កាយពីបិទកាខសត ‘L’Observateur’ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមជាមួយគណបកស 

“សងគមោ្សតនិយម” ខដេជាគណបកសនរោបាយមួយបរងកើតរឡើយរដ្ឋយសរមតច្  នរោតតម  

សីហន 
1075

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៦២ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲ្យបំរពញម ខង្វ រៅកនុង ដាសភា 

ត្តម យៈកា យេ់ក្ពមផ្ទទ េ់ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  និងទទួេបានកា ខតងត្តំងជា            

 ដារេខ្ធិកា ក្កសួង ណិជជកមម
1076

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន កា យេ់ក្ពម និងកា 

ខតងត្តំងរនះគឺជាកា ប៉ា នប៉ាង បសស់រមតច្ នរោតតម សីហន  កនុងកា បញ្ចុះបញ្ចូេឲ្យោត់ចូ្េខ្ង      

 ដ្ឋា ភិបាេ រហើយរបើនិោយឲ្យកាន់ខតទូលាយរៅរទៀតរនាះ គឺរដើមបីយកចិ្តតបណាត  ដាខដេកាន់

                                                                                                                                            

E3/20 ទំព័  ១១៧-១១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232115-00232117។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២   

(ហ  ន ឈ្ នេ)ី ទំព័  ៨០-៨១។   

1073
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២, ៥៣-៥៥។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ី

ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/581 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00424229-

00424230។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/582 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424231។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  

E3/20 ទំព័  ១២១-១២២ ERN (ភាសាខខម ) 00232119-00232119។   

1074
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៤-៥៥។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី      

រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00711436។ រសៀវរៅ   

និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១២១-១២២ ERN (ភាសាខខម ) 

00232119-00232119។   

1075
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៧-៥៨។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/581 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00424229-00424230។ 

1076
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៧-៥៨។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00103812។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/579 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  

E3/20 ទំព័  ១២៩-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232128។ 

01006601
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េទធិក មមយុនីសត
1077

។ រៅកនុងកក្មិតណាមួយរនាះគឺថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន  មានបំណងរក្បើ

ក្បាស់ឯករទសខ្នករសដាកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន
1078

។ រៅកនុងតួនាទីងមី បស់ខៃួន   រខៀវ សំ្ន ក៏ោប់

រ្តើមអន វតតកា ខកទក្មង់រសដាកិច្ច
1079

។ 

358> រៅខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៦៣ រក្កាយពីមានបាត កមមនិសសិតរៅរខតតរសៀមោប  សរមតច្  

នរោតតម សីហន  ខដេសតីបរនាទ សរៅរេើជនក មមយុនីសតថ្នជាអនករ ៀបចំ្ក បកមមទាំងរនាះ ក៏បាន

រច្ញ្ាយបញ្ជីរ ម្ ះមន សសចំ្នួន ៣៤ នាក់ខដេរគសាគ េ់ ឬសងស័យថ្នជាអនករ ា្ងនិយម ( ួម

មាន រខៀវ សំ្ន, ប៉ា េ ពត និង រអៀង សា ី) រហើយក្តូវបានរថ្នក េរទាសជា “ជនកបត់ជាតិ”
1080

។ 

ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ ន រៅខត កាបាននូវតំខណងកនុងគណៈ ដាម្នតី  ហតូដេ់រពេខដេ

ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យលាខេងរច្ញពីតំខណងរៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៦៣
1081

។  

                                                 
1077

 បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/581 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00424230។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ 

ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១២៩-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232128។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់

ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00191351។ 

1078
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១២៩-១៣០ ERN 

(ភាសាខខម ) 00232127-00232128។ 

1079
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៧-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១២៩-១៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232129។ 

1080
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៤៣-៤៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ  

រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព ័ 

១៤២-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380376-00380379។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗ

រនះ និងរោេជំហ   បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00103815។ រសៀវរៅ       

និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១៣២-១៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00232130-00232132។   

1081
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00103815-00103816។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  

១៣៦-១៣៧ ERN (ភាសាខខម ) 00232134-00232135។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិនន

ស បិនអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ១៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396351។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ         

01006602
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359> រខៀវ សំ្ន រៅ កាអាសនៈ ដាសភា បស់ោត់ រក្កាយរពេលាខេងពីតំខណងរៅ       

គណៈ ដាម្នតី រហើយក្តូវបានជាប់រឆ្ន តសាជាងមីរៅកនុង ដាសភាសក្មាប់អាណតតិទី ២ កនុងឆ្ន ំ 

១៩៦៦
1082

។ 

360> កនុងនាមជាោងហាា ងកាខសត និងជាអនកតំណាងោ្សត រខៀវ សំ្ន មានកិតតិស័ពទេបីខទ ខ្ទ  

ថ្ន ជាប គគេស ច្ ិត និងមានកិតតិយស។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានោត់ទ កជាទូរៅថ្នជាប គគេខដេ

មានមនសិកា  សាអ តសអ ំមានរោេកា ណ៍ច្ាស់លាស់ និង ស់រៅជាក្បជាជនសាមញ្ា
1083

។  

 ៨.១.២  សមាជកិបកស 

361> រៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៦៧ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានរោទក្បកាន់ជាសាធា ណៈមក

រេើ រខៀវ សំ្ន និង សហកា ីរ ា្ងនិយម បស់ោត់ចំ្នួនពី  ូបខដេមានអាសនៈរៅកនុង ដាសភា 

រ េគឺ ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ ថ្នបានញុះញង់ឲ្យកសិក បះរបា រៅក្សុកសំឡូត រខតតបាត់ដំបង 

                                                                                                                                            

B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេយ័ពូជសាសន៍ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  xv ERN 

(ភាសាអង់រគៃស) 00678484។    

1082
 បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/579 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 

ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00711436។ រខៀវសំ្ន៖ រច្ញពីកនុងនក្ព (ទសសនាវដតី Time Magazine) 

ឯកសា  E3/4424 នងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧-៩  ERN  (ភាសាខខម ) S 00858673-00858675។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បនិតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ១៥១ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00396351។ រសៀវរៅ   និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  

១៣៦-១៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00232134-00232136។ រខៀវ សំ្ន និោយកា   អំរពើក្បេ័យពជូសាសន៍រដ្ឋយ

កា រធាើមិនដងឹ (កាខសត  Le Monde រដ្ឋយ Jean-Clau Pomonti)  ឯកសា  E3/4603 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៤ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00002731-00002732។    

1083
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេ)ី ទំព័  

៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧៣-៧៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Francois PONCHAUD) ទំព័  ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៥៤-៥៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥៥-

៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២៩-៣០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ 

រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១២៩-១៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232129។   

01006603



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រហើយខងមទាងំបានគំោមថ្ននឹងយកអនកទាងំបីនាក់រឡើងរៅត លាកា សឹករទៀត្ង
1084

។ រដ្ឋយ

កា ក្ពួយបា មភអំពីស វតាិភាព បស់ខៃួន អនកទាំងបីក៏ោករច្ញពីភនំរពញ រហើយរដ្ឋយមានកា 

អរញ្ជើញ បស់បកសក មមុយនីសតកមពុជា្ងរនាះ ពួកោត់ក៏បានរៅក្ជករកានរៅទីជនបទជិត       

អងគត្តរសាម កនុងរខតតត្តខកវ រក្កាមកិច្ចកា    បស់ ត្តម៉ា ក
1085

។ 

362> កនុងច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦៧ និង ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន បានផ្ទៃ ស់បត ូទីកខនៃងពីភូមិមួយរៅភូមិមួយ
ជ ំវិញរខតតកំពង់សពឺ ត្តខកវ និងកំពង់ឆ្ន ំង រដ្ឋយមានកា ជួយោកំ្ទពីសំណាក់ខខស យៈបងកប់ បស់

បកសក មមយុនីសតកមពជុា
1086

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៦៩ រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយ ត្តម៉ា ក រៅមនទី  បស់ត្តម៉ា ក 

សាិតរៅខកប ភនំឱោ៉ា េ់ រខតតកំពង់សពឺ
1087

។ រទាះបីជា រអៀង សា ី និង ជនជាប់រោទ នួន ជា បាន 

                                                 
1084

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ២៣-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00103819-00103820។ រខៀវសំ្ន៖ រច្ញពីកនុងនក្ព (ទសសនាវដតី Time Magazine) ឯកសា  E3/4424 នងៃទី ២៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00858673-00858675។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេ

ខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័ ១៤០-១៤២ ERN (ភាសាខខម )00232138-00232140។ រសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 

ទំព័  ១៦៤-១៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00380398-00380405។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier 

du Vietnam ឯកសា  E3/111 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00711436-00711437។  

1085
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) 

ទំព័  ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៣១, ៣៤-៣៥។ បទសមាភ សន៍ បស់

 វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/581 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00424230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប ់ 

ឯកសា  E3/18 ទំព័  ២៣-២៥, ២៧, ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00103819-00103820, 00103821, 

00103822-00103823។ 

1086
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ២៧, ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00103821, 00103823។    

1087
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦០-៦១, ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៨២-៨៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង       

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00103828។ កំណត់រហត ននកា 

សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156614-

00156615។   

01006604



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅរពេរនាះជាសមាជិកបកសក មមយុនីសតកមពជុា ួច្រៅរហើយកតី
1088

 

ប៉ា ខនត ភ័សតតុ្តង បស់ជនជាប់រោទទាងំពី រនះមិនស ីសង្វា ក់ោន  និងមិនបានរធាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះមាន

សំអាងរហត ក្គប់ក្ោន់រេើសពី វិមតិសងស័យរៅរេើសកេីកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន ោត់មិន

បានចូ្េបកសក មមយុនីសតកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩រឡើយ
1089

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានទំនាក់ទំនងរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយសមាជិកជាន់ខពស់ននបកសក មមនុីសតកមពជុា 

ត្តងំពីយូ មករហើយ ជាពិរសស ោត់ “រៅរកៀក” ជាមួយគណៈកមាម ធិកា បកសក្កុងភនំរពញ ខដេ

ជាអងគកា មួយ ខដេវិវតតជាបនតបនាទ ប់រៅជាគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមនុីសតកមពជុារៅរដើម

ទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៦០
1090
។ 

363> រខៀវ សំ្ន ទទួេសាគ េ់ថ្នោត់បានកាៃ យជាសមាជិករក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម-

បកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ និងជាសមាជិករពញសិទធិរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦
1091

។  សមាជិកភាព 

 បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមក្តូវបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយសាកសី និងអនកជំនាញនានា

ខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងរពេសវនាកា 
1092

។  

                                                 
1088

 បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  

៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00062491-00062492 (រដ្ឋយបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេបកសក មមយុនីសតកមពជុារៅ

ឆ្ន ំ១៩៥៥)។ បទសមាភ សន៍ បស់ ខខម ង ន ជាមួយ នួន ជា ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00078196 (រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន ច្ូេបកសក មមសុនីសតកមពជុាកនុងឆ្ន ំ១៩៦៣)។ 

1089
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៦។ 

1090
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៧-១៨, ២០-២១។ ពិោ ណាអំពី

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/16 ទំព័  

១២៣-១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-59។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៤ ។   

1091
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦២-៦៣។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន 

ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ រសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៦៦-

១៦៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103891។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥, ១២៧, ១៣៣-

១៣៤, ១៤២។ ខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២ ។  

1092
 សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំព័  ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥៧-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

01006605
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299 

 

 ៨.១.៣  ឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេឆ់្ន ំ ១៩៧៥ 

364> រៅខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ រក្កាយពីោជ ដ្ឋា ភិបាេ បស់សរមតច្ក្តូវបាន្តួេ ំេំរដ្ឋយ      
េន់ នេ់ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានក្បកាសបរងកើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា

1093
។ ប៉ា េ ពត 

បានរ្ាើសា ោកំ្ទរៅកាន់សរមតច្កនុងនាម រខៀវ សំ្ន, ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់
1094
។ រៅ យៈកាេ

 វាងខខ មីនា និង ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន, ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ បានោករច្ញពីមូេដ្ឋា ន 

 បស់ ត្តម៉ា ក រៅភនំឱោ៉ា េ់ រៅកាន់ទីសាន ក់កា កណាត េ បស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា

រៅមនទី  ស-៧១ សាិតរៅជិតសទឹងជីនិត
1095
។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រៅទីរនាះរហើយខដេ

ោត់បានជួប នួន ជា និង ប៉ា េ ពត ជារេើកដំបូង
1096

។ ប៉ា ខនត នួន ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់

បានជួប រខៀវ សំ្ន ខណៈខដេ រខៀវ សំ្ន រៅភនំឱោ៉ា េ់រៅរឡើយ រហើយរទាះបីជាខៃួន មិនបាន

សាគ េ់អតតសញ្ញា ណពិតក្បាកដ បស់ ប៉ា េ ពត  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧០ កតី ក៏ រខៀវ សំ្ន សាគ េ់      

ប៉ា េ ពត ត្តំងពីរពេរ ៀនរៅសាលាជាមួយោន រៅកំពង់ោម មកម៉ាៃះ
1097

។ 

365> រៅឆ្ន ំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីជា អន ក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងជា

                                                                                                                                            

ទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ២-៣។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៧៧-៧៨, ៨៤-៨៥។ 

1093
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៧ ។   

1094
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៧ ។   

1095
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103829-00103830 (រដ្ឋយបង្វា ញថ្ន ពួកោត់បានោករច្ញពីភនំឱោ៉ាេ ់

“រក្កាយពី ដាក្បហា  ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧០ ភាៃ ម”)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី 

១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156614-00156615 (រដ្ឋយខងៃងថ្នពួកោត់រៅតំបនស់ទឹង  

ជីនិត “ក្បខហេខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧០”) ។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១១ រជើង

ទំព័ ៦៤៩ ។   

1096
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103829-00103830។ 

1097
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ៣៤។ បទសមាភ សន៍ បស់វិទយុអាស ីរស ីជាមួយ  

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/713 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN 00177979-00177980។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី 

និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៩ ។ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥១ ។   

01006606
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អគគរមបញ្ញជ កា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា
1098

។ ត្តមពិត រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្រោធា

រដ្ឋយផ្ទទ េ់រឡើយ រហើយ ប៉ា េ ពត ឯរណាះរទ ខដេទទួេបនទកុកងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា

រនាះ
1099
។  រខៀវ សំ្ន បានកាន់តំខណងជាឧបនាយក ដាម្នតី និង ដាម្នតីកា   ជាតិននោជ ដ្ឋា -  

ភិបាេ ួប ួមជាតិ
1100

។ រទាះបីជាោត់បានជក្មាបអងគជំន ំជក្មះថ្ន តួនាទីទាងំរនះោម នន័យអាីទាងំ

អស់កតី ក៏ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានរដើ តួនាទី “សំខ្ន់ របើទ កជាមិនខមនមិនអាច្

ខាះបានកតី” កនុងទំនាក់ទំនង វាងបកសក មមយុនីសតកមពជុា និងសរមតច្ នរោតតម សីហន 
1101

។ ហ ូ នឹម 

និង ហ ូ យន់ ក៏មានរ ម្ ះជា ដាម្នតីននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាខដ 
1102

។ រខៀវ សំ្ន   

ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ បានកាៃ យរៅជាតំណាងច្េនាក្បឆំ្ងរៅរដើមទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៧០
1103

។ 

                                                 
1098

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៥-៦៦។ ក្បតោិ ឹក នងៃទី ០១ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧៧-៧៨។  

1099
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦១-៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៣៤-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៤០-៤១, 

៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ១៨៦-១៨៧ ERN (ភាសាខខម ) 00232184-00232185។ សូម

រមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ក្បសិទធ ឯកសា  E3/96 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00348329-00348331 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន ប៉ា េ ពត គឺជារមបញ្ញជ កា កងទ័ពពិត

ក្បាកដរៅម នឆ្ន ំ១៩៧៥)។ 

1100
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៨ ។   

1101
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័ ៤៥-៤៦ ERN(ភាសាខខម ) 00103831-00103832។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១(រខៀវ សំ្ន) 

ទំព័  ៦២-៦៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៨ ។    

1102
  បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា សមាសភាព បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារៅអងគកា   

សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/28 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00290197។ ខ្នកទី ៤ សតីពី

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១-៧៣៤ ។  

1103
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥៤-៥៥។ ស នទ កថ្ន 

 បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00224459-00224460។ ឯកសា  បស់ S. Heder៖ ប៉ា េ ពត និង រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3169 ឆ្ន ំ ១៩៩១ 

ទំព័  ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00711372-00711374។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ  

01006607
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រដ្ឋយ ួមោន ទាងំបីនាក់ ពួកោត់ក្តូវបានរគរៅថ្ន “រខ្ម ច្ទាងំបី”។ រនះជាកា និោយរោងដេ់

 កយច្ោមអាោ៉ាមថ្នអនកទាងំបីបានសាៃ ប់ ខដេឮេបីតៗោន កនុងអំឡុងរពេខដេពួកោត់កំព ងលាក់

ខៃួន
1104

។ 

366> ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងតំបន់ជាប់ជាមួយ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា 
រហើយអនកទាងំបីជួបោន  រធាើកា ជាមួយោន  និងប ិរភាគជាមួយោន ជាញឹកញាប់

1105
។ 

367> រៅរដើមទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន បានជួយរ ៀបចំ្សមាភ  ៈរោសនា បស់ ណសិ ស- 

 ួប ួមជាតិកមពជុា និង ជួយបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយ
1106

។  វាងឆ្ន ំ ១៩៧០ និង ១៩៧៥ 

 វិទយុសំរឡង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបាន្ាយរសច្កតីអំ វនាវ បស់ រខៀវ សំ្ន (ជួនកាេ

មាន សំរឡង ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់ ្ងខដ ) រដ្ឋយជំ  ញឲ្យក្បជាពេ ដាចូ្េ ួម ឬោកំ្ទច្េនា

តស ូ ក្បឆំ្ងនឹង បប េន់ នេ់
1107

។ កនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានកា អំ វនាវឲ្យក្បជាជន   

                                                                                                                                            

ភី ភួន ឯកសា  E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204067-00204068។    

បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ១៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00711437។  

1104
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD)ទំព័  ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ    

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ១៥ (Please check date again)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ១២-១៣។   

1105
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥២-

៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ២៥។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ឡុង ន ិនទ) 

ទំព័  ៧៣-៧៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744។    

1106
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៦៨-៦៩, ៧១-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៥៤-៥៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព័  ៦៥-

៦៦។ 

1107
 សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខ បស់សាា នទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍សាា នភាពក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/3292 ច្ ះខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00726578-00726579។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតអារម ិក    

01006608
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

302 

 

“្តួេ ំេំ និងកំោត់” និង “ខប កាណ ងការំភៃើងដ្ឋក់” បន “កបត់ េន់ នេ់”  វិញ
1108

។ ស នទ កថ្ន

រ្សងៗរទៀត បស់ រខៀវ សំ្ន បញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីក្បតិបតតិកា រោធា បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះ

ជាតិកមពជុា
1109

។  

368> រខៀវ សំ្ន អមដំរណើ  ប៉ា េ ពត និង នួន ជា កនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចត្តមជនបទ និង 

តំបន់ “ ំរដ្ឋះ”  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅឆ្ន ំ ១៩៧១ និង ១៩៧២
1110

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ 

រខៀវ សំ្ន បានទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅកនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ក្ពះអងគមកកាន់

កមពជុា
1111

។ មួយឆ្ន ំរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានទទួេគណៈក្បតិភូ ដ្ឋា ភិបាេក្បជាជនបដិវតត 

                                                                                                                                            

កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍សាា នភាពក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3294 ច្ ះខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧១ ERN (ភាសាខខម ) 

00790037។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និង ក្ពះរងោន រតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន 

រៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00783131-00783134។    

រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តស ូក្បយ ទធ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/120 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700233-00700238។ រលាក រខៀវ សំ្ន រច្ញ្ាយរសច្កត ី    

ខងៃងកា ណ៍សតីពីសាា នភាពបច្ចបុបនន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ   

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700269។ 

1108
 ក្បធានគណៈកមាម ធិកា  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាអំ វនាវដេ់ក្បជាពេ ដារៅកនុងក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង     

ឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/488 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 
00973737-00973739 ។   

1109
 សូមរមើេ ឧទា. រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និងក្ពះរងោន រតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00783131-00783134។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តស ូក្បយ ទធ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) 

ឯកសា  E3/120 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700233-00700238។   

1110
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៥៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103835។ បទយកកា ណ៍ពិរសស ឯកសា  E3/637 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ERN (ភាសាខខម ) 00442333។ 

1111
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥១-៥២។ ភាពយនតឯកសា  បស់រលាក      

D. Aronowitsch and S. Lindberg ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន: Facing Genocide - Khieu Samphan and Pol Pot 

E109/2.3R, 2010, 00.20.25-00.21.07 (រដ្ឋយបានពពិណ៌នាអពំ ី រខៀវ សំ្ន ជួបជាមួយក្ពះអងគមាច ស់ សីហន )។ 

 បាយកា ណ៍ បស់ Henri Locard៖ ឦសាន៖ ភូមិភាគឦសាន ឯកសា  E3/3255 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00747507-00747508 (ខដេស រស កាេប ិរច្ទិ បស់ក្ពះអងគមាច ស់ សីហន  ខខមីនា ឆ្ន ំ

១៩៩៣ ប៉ា ខនតខ្អករេើប ិបទជាក់ខសតងជាកា ច្ាស់ណាស់ ថ្នវាគឺជាកំហ សបរច្ចករទស រហើយកាេប ិរច្ទិពិត

01006609



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

303 

 

ននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបូង
1112

។ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ក៏បានដឹកនាគំណៈក្បតិភូ

រៅកាន់ប រទសរដើមបីខសាង កកា ោកំ្ទ ណសិ ស ួប មួជាតិកមពជុា និងកា ទទួេសាគ េ់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ 

 ួប ួមជាតិកមពជុា្ងខដ 
1113

។ 

369> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧២ ឬ រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៣ រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយ    
សូ ស ជាតិ ខដេជាច្ ងរៅរៅមនទី  ស-៧១

1114
។ អនកទាំងពី បរងកើតបានកូនដំបូងរៅឆ្ន ំ 

១៩៧៤
1115

។ 

370> រៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបាន  

ស រស ថ្ន “សមាជជាតិ” នន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតតរៅ

រៅនងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ ក មភៈ និងមាន រខៀវ សំ្ន រធាើជាគណៈអធិបតីរនាះ បានសរក្មច្ថ្ន      

                                                                                                                                            

ក្បាកដគឺខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៣)។ រខៀវ សំ្ន និោយកា   អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយកា រធាើមិនដងឹ (កាខសត 

Le Monde រដ្ឋយ Jean-Clau Pomnti)   ឯកសា  E3/4603 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00002733-00002734។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំព័  ៥១-៥២។. 

1112
 គណៈក្បតិភូ ដ្ឋា ភិបាេបដវិតតន៍បរណាត ះអាសននននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបូង និង ណសិ សជាតិ ំរដ្ឋះរវៀត-

ណាមខ្ងតបូង រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ចពីនងៃទី ២៥-២៩ ខខ ធនូ (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស)     

ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701456-00701461។    

1113
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៧៤-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥០-៥១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នឹម ខសម ឯកសា  E3/43 ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00357222-00357223។ AKI សាា គមន៍សមាគមមិតតភាព 

និងទំនាក់ទំនង វាងសាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយរវៀតណាម និងោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/488 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00663976-

00663977។ ក្ពឹតតិបក្តសា ព័ត៌មាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/1242 ច្ ះនងៃទី ១-២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ ។ ក្ពឹតតិបក្តសា ព័ត៌មាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/113 ច្ ះនងៃទី ២-៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ។ 

ទូ រេខសាា នទូតអារម ិក កមមវតាុ៖ ដំរណើទសសនៈកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3315 ច្ ះខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤។  

1114
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៦, ៥០។   

1115
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៣-៤ ។ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៩ ។   

01006610



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

304 

 

“បនកបត់ទាងំ៧នាក់”នន បប េន់ នេ់ ក្តូវខតសមាៃ ប់រោេ
1116

។ រទាះបីជាភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះ

ម ខអងគជំន ំជក្មះព ំបានបញ្ញជ ក់ថ្នមានកិច្ចក្បជ ំខបបរនះកតី ក៏ រខៀវ សំ្ន បាននិោយរោងដេ់  

សននិបាតឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ និងរសច្កតីសរក្មច្នានាខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានរច្ញរៅទីរនាះ 

ត្តម យៈស នទ កថ្នមួយខដេ រខៀវ សំ្ន រធាើរឡើងរៅឆ្ន ំបនាទ ប់
1117

។ 

371> ម នរពេភនំរពញដួេ េំបនតិច្ រខៀវ សំ្ន បានផ្ទៃ ស់រៅមនទី  ប-៥ រដើមបី “ត្តមដ្ឋនកា 

វាយេ កច្ ងរក្កាយមករេើ ដាធានីឲ្យបានកាន់ខតដិតដេ់”
1118

។ ខណៈខដេកងទ័ពបកសក មមយុនីសត

កមពជុា/ ណស ិស ួប ួមជាតិកមពជុា/កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា ហ  ៊ុំព័ទធភនំរពញជិតរៅរហើយរនាះ 

រខៀវ សំ្ន បានបនតអំ វនាវដេ់ក្បជាជនឲ្យរងើបឈ្ រឡើងក្បឆំ្ងនឹង បប េន់ នេ់
1119

។ 

372> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ខដេជាប គគេមាន ក់មានកា រោ ពខពស់រនាះ 
រដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់រៅកនុងកា ទាញកា ោកំ្ទដេ់ច្េនាក្បឆំ្ង ពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

កា ទទួេយកតំខណងនានារៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា តួនាទី បស់ោត់កនុងកា ធានាចំ្រ ះ

សាធា ណៈជនអំពីខ្នកា ណ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា  កា បំរពញភា កិច្ចខ្នកកា ទូតកនុងឋានៈ

ជាឧបនាយក ដាម្នតីននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា តួនាទីកនុងកា ទាក់ទងជាមួយសរមតច្ 

នរោតតម សីហន  កិច្ចកា រ ៀបចំ្ និង្សពា្ ាយឯកសា រោសនាកា  និងកា ឯកភាព បស ់   

                                                 
1116

 រលាក រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតីននសមាជ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេបានរច្ញរសច្កតីក្បកាស ួមមួយ 

(កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/488 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00663978-00663984។ អំព ី “ជនកបត់ទាងំ ៧ ” សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត    

កថ្នខណឌ  ១២០ រជើងទំព័  ៣៤៣។   

1117
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦៦-៦៧ (រដ្ឋយសងស័យថ្នព ំមានសននិបាត

រនាះរឡើយ)។  បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 

ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657438-00657440។  

1118
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00103838។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃ

ទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២      

( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៤៦-៤៧។ សូមរមើេបខនាម  ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៧។   

1119
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៣។ រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជា

ពេ ដាទីក្កងុភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា រៅនងៃទី ១៤ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700275-00700278។ 

01006611
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រខៀវ សំ្ន រៅរេើកា តស ូរដ្ឋយហឹងាក្បឆំ្ងនឹង បប េន់ នេ់ រៅកនុងស នទ កថ្ននានា ខដេ

្សពា្ ាយជាសាធា ណៈ ស ទធខតបាន ួមចំ្ខណកបរក្មើដេ់កា ោំក្ទ និង្តេ់ភាពក្សបច្ាប់ឲ្យ

ច្េនាតស ូខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា
1120

។ 

៨.២  កខនៃងសាន ករ់ៅ កា រធើាកា ង្វ  នងិទតី្តងំរធើាដរំណើ កនុងអឡំងុរពេនន បបកមពជុាក្បជាធបិ- 

រតយយ 

373> រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពីក្តឡប់មកភនំរពញវិញ រខៀវ សំ្ន សាន ក់រៅ យៈរពេខៃីជាមួយ
រមដឹកនាបំកសក មមនីុសតកមពជុាដនទរទៀត រៅសាា នីយ ងរភៃើងភនំរពញ ម នរពេផ្ទៃ ស់រៅរៅអោ  

អតីតក្កសួងរសដាកិច្ចក្បខហេជា ២ សបាត ហ៍ រហើយបនាទ ប់មកបានរៅរៅ វិហា ក្ពះខកវម កត

កនុងក្ពះប មោជវាងំមួយ យៈរពេខៃី
1121

។ រខៀវ សំ្ន បាន ស់រៅ និងរធាើកា រៅមនទី  ក-១ អស់

 យៈរពេប៉ា នាម នខខ
1122

 ម នរពេផ្ទៃ ស់រៅមនទី  ក-៣ ខដេអមរដ្ឋយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀត

ននបកសក មមយុនីសតកមពជុាដូច្រេើកម នៗខដ 
1123

។ កនុងអំឡុងរពេសាន ក់រៅមនទី  ក-៣ ជារ ឿយៗ 

                                                 
1120

 សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ២៣។ 

1121
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៤-៥៦ (ខដេជាកា 

បញ្ញជ ក់ថ្ន រក្កាយពីវិេក្តឡប់មកភនំរពញ ម នដំបូងោត់សាន ក់រៅសាា នីយ ងរភៃើង  ួច្មកសាន ក់រៅវិហា ក្ពះខកវម កត 

ប៉ា ខនតមិនសាន ក់រៅជាមួយរខៀវ សំ្ន រទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  

E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070។   

1122
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៥៥-៥៧។ 

1123
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ៨-៩, ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ខ រ ឿន) ទំព័  ៦០-

៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៥-៣៦។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ  

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00204742-00204743។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/57 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស ្ង់ 

ឯកសា  E3/67 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00294538។ 

01006612
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រខៀវ សំ្ន រៅរេងមនទី  ក-១ ខដេ ប៉ា េ ពត រៅខតបនតសាន ក់រៅទីរនាះរៅរឡើយ
1124

។ សាកសី 

សូ ស ជាតិ អះអាងថ្ន ប៉ា េ ពត, នួន ជា, រអៀង សា ី, ស ន រសន និង វន រវ៉ាត ក៏ ស់រៅ មនទី  ក-៣ 

ខដ  ប៉ា ខនត រក្កាយពីបានសាន ក់រៅអស់ យៈរពេ ៤ រៅ ៥ ខខ ពួកោត់ទាងំអស់ោន ក៏ោករច្ញអស់

រៅ
1125

។ ក៏ប៉ា ខនត សាកសីដនទរទៀត ខដេ មៃឹកថ្នពួកោត់បានរឃើញ រខៀវ សំ្ន  ស់រៅជាមួយ 

រមដឹកនាជំាន់ខពស់រៅមនទី  ក-៣ រនាះ ព ំបានរេើករឡើងអំពីកា ោករច្ញខដេបានអះអាងរនះ

រឡើយ រហើយអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់សាកសី សូ ស ជាតិ ខដេជាសហព័ទធ បស ់

រខៀវ សំ្ន មានេកេណៈមិនគួ ឲ្យរជឿទ កចិ្តតរឡើយ
1126

។ ជាងរនះរៅរទៀត រៅកនុងកិច្ចសមាភ សន៍

មួយកាេពីឆ្ន ំ ២០០៧ រខៀវ សំ្ន ខៃួនឯងក៏បានខងៃងថ្ន ោត់ “ខតងខត ស់រៅជិតៗថ្នន ក់ដឹកនាំ

កមពជុាជានិច្ច”
1127

។ 

374> រខៀវ សំ្ន បានរធាើដំរណើ រៅកាន់ក្បរទសចិ្ន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង រដើមបីបំរពញទសសនកិច្ច

្ៃូវកា រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងរោេបំណង (ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មួយខ្នក) ពិភាកាេកេខណឌ ននកា 

                                                 
1124

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស វិ) ទំព័  ១០-១១, ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១៥, ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៥-៣៦, 

៣៧-៤០។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១៣ ។  

1125
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦១-៦៣។ 

1126
 សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹកនងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៣៩-៤០ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន មនទី  ក-៣ 

គឺជាមនទី  ួម ខដេប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង ស ន រសន រធាើកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១១-១៣ (ខដេជាកា បញ្ញជ ក់ថ្នរខៀវ សំ្ន នួន ជា និង រអៀង សា ី មាន្ទះរៅមនទី  

ក-៣)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៥-៣៦ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន និង 

នួន ជា សាន ក់រៅ ក៣ ច្ំខណកឯ ប៉ា េ ពត រៅមនទី  ក-១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំព័  ៥៩ (ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន, វន រវ៉ាត និង នួន ជា  ស់រៅជាមួយោន រៅ “អោ ជិតក្ោំង” ជាប់

មាត់ទរនៃ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/57 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704 (រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ក៣ គឺជាកខនៃងរធាើកា  បស់ រខៀវ សំ្ន និង      

នួន ជា)។ សកេីកមម បស់ សាកសី សូ ស ជាតិ មានភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន មួយច្ំនួនអពំីកិច្ចកា ន្ទកនុង ក្ពមទាងំមានកា 

រ ៃ្ើយពង្វា ងសំណួ ខងមរទៀត្ង ខដេអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្នវាបានកាត់បនាយភាពគួ ឲ្យរជឿទ កច្ិតតជាទូរៅ

 បស់ោត់។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៩ ។   

1127
 បទសមាភ សន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយវិទយុបាោំង France Culture ឯកសា  E289.1.1 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។ 
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E313 
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ោងវិេក្តឡប់មកភនំរពញវិញ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន 
1128

។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦  រខៀវ សំ្ន 

បានចូ្េ ួមជាតំណាងឲ្យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកំពូេននបណាត ក្បរទសមិនចូ្េ

បកសសមព័នធរៅក្បរទសក្សីេង្វក
1129

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើដំរណើ រៅជនបទននក្បរទសកមពជុា 

រដើមបីពិនិតយរមើេកា ដ្ឋា ននានារៅកនុង យៈកាេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1130

។ 

៨.៣  តនួាទកីនុងអឡំងុរពេនន បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

375> រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទី្ៃូវកា មួយចំ្នួនកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រោង 

ត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា ជាសមាជិកថ្នន ក់ដឹកនា ំ

មាន ក់ននមនទី ៨៧០ មានកា ទទួេខ សក្តូវខ្នក ណិជជកមម និង (រៅកនុង យៈកាេននោជ ដ្ឋា ភិបាេ

 ួប ួមជាតិកមពជុា) មានតួនាទីជាឧបនាយក ដាម្នតី  ដាម្នតីកា   ជាតិ និងអគគរមបញ្ញជ កា កងទ័ព 

 ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា
1131

។ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន ជាសមាជិក

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមនុីសតកមពជុា និងមានវតតមាន ក្ពមទាំងបានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ     

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ជារក្ច្ើនរេើក្ងខដ 
1132

។ 

 ៨.៣.១  ឧបនាយក ដាម្នត ី ដាម្នតកីា   ជាត ិនងិអគគរមបញ្ញជ កា  

376> រក្កាយពីកា ដួេ េំននទីក្កុងភនំរពញកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិ

កមពជុា បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ក៏បានកាន់អំណាច្ជា្ៃូវកា រៅកនុងក្បរទសកមពជុា រទាះបីជា

                                                 
1128

 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រច្ញដំរណើ រៅ កូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  

E3/3350 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00740886-00740887។ កា ោកំ្ទជានិមិតត ូប

 បស់ច្ិនច្ំរ ះក្ពះអងគមាច ស់សីហន  (សា ព័ត៌មាន The Times រដ្ឋយ David Bonavia) ឯកសា  E3/3727 ច្ ះនងៃទី 

២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  

៤៧-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00191352-00191353។ រសៀវរៅនពិនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនត

អាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ទំព័  ៣២៩ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396537។ សូមរមើេខ្នកទី ១៤ សតីពីសហឧក្កិដា 

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៦-៧៦២ ។  

1129
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័  ១១៥៤ ។  

1130
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័  ១១៤៤ ។ 

1131
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១១៣៥-១១៤៦។ 

1132
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១១៣១-១១៣៤។ 
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សរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្ពះអងគមិនទាន់ោងក្តឡប់មកមាត ក្បរទស ហូតដេ់ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ កតី
1133

។ រខៀវ សំ្ន  កាតួនាទី បស់ខៃួនជាឧបនាយក ដាម្នតី  ដាម្នតីកា   ជាតិ និង

ជាអគគរមបញ្ញជ កា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា
1134

 រហើយក៏បានបនតម ខង្វ កា ទូតជាក់លាក់

 បស់ខៃួនមួយចំ្នួនរទៀត ដូច្ជាជួបជាមួយគណៈក្បតិភូប រទសខដេមករធាើទសសនកិច្ចរៅកមពជុា 

និងដឹកនាគំណៈក្បតិភូកមពជុារៅរធាើទសសនកិច្ចរៅប រទស
1135

។ រខៀវ សំ្ន រៅខតបនតរធាើរសច្កតី

ខងៃងកា ណជ៍ាសាធា ណៈោកំ្ទដេ់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា និង បបងមី រដ្ឋយបកអាក្កាត

 បប េន់ នេ់ និងជំ  ញឲ្យក្បជាជនកមពជុាទាងំអស់ខិតខំកសាងក្បរទសរឡើងវិញ
1136

។ 

                                                 
1133 បដិសណាា  កិច្ចទទួេសាា គមន៍សរមតច្សីហន ៖ សនទ កថ្នរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន និងសរមតច្ សីហន  (កនុង

កក្មង SWB/FE/5006/B) ឯកសា  E3/711 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម )        
S 00743935 ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣១ ។  

1134
 “សមាជជាតិពិរសស” រក្ជើសត្តងំសរមតច្ សីហន  និងសរមតច្ ខប៉ាន ន ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00700284-00700288។ ទូ រេខពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  ឯកសា  E3/1106 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ 

1135
 សូមរមើេ ឧទា. ជំនួបជាមួយសរមតច្ សីហន  (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)    ឯកសា  E3/274 

ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700116។ ក្បតិភូដកឹនារំដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រធាើដំរណើ រៅកាន់

សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/119 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00681237-00681241។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ 

ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន  ឯកសា  E3/619 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ កិច្ចក្បជ ំ វាង នរោតតម សីហន , រខៀវ សំ្ន និង គីម អ ីេស  ង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) 

ឯកសា  E3/119 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00681247-00681248។  

1136
 សូមរមើេ ឧទា. សា អបអ សាទ ជយ័ជមនះ រធាើរឡើងនានងៃទី ២១ ខខ រមសា  បស់ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុទីក្កងុ

ភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00846160-00846164។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី 

០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00172081 ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោ ំខកក 

ឯកសា  E3/433 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00363538-00363539 ។  បាយ-

កា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436-00657440។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ជា សាយ) ទំព័  ៣៥-៣៦។  
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377> រសច្កតីោយកា ណ៍ត្តមវិទយុ្ាយសំរឡងអះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ក៏រធាើជាគណៈអធិបតី 

“សមាជជាតិពិរសស” ្ងខដ  ខដេរធាើរឡើងោប់ពីនងៃទី ២៥ ដេ់នងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ  

១៩៧៥ ដូច្ោន រៅនឹងសមាជ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតតរៅ

កនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ្ងខដ ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន វាព ំមានភាពច្ាស់លាស់រទ ថ្នរតើ

កិច្ចក្បជ ំ កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពិតជាបានក្បក្ពឹតតរឡើងខមន ឬោ៉ា ងណារនាះ ប៉ា ខនតកិច្ចក្បជ ំរនាះ

ក្តូវបានសា ព័ត៌មានអនត ជាតិោយកា ណ៍ោ៉ា ងទូេំទូលាយ
1137

។ សមាជជាតិរេើកទីបីក្តូវរគ

អះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតតរៅរៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពី រខៀវ សំ្ន ក្បកាសអំពីកា អន ម័តនូវ

រសច្កតីក្ ង ដាធមមន ញ្ាងមី បស់កមពជុា
1138

។ 

378> អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្កំណត់បានថ្នរតើ រខៀវ សំ្ន រៅ កាតួនាទីជាអគគរមបញ្ញជ កា 

ដខដេ រៅរពេខដេកងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុាក្តូវបានបញ្ចូេរៅកនុងកងទ័ពបដិវតតកមពជុារៅ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥
1139

 ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។ រៅកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន របើរទាះជាមានកា ទទួេខ សក្តូវខ្នករោធាកតី ក៏រខៀវ សំ្ន មិនខដេមានកា ទទួេ

ខ សក្តូវផ្ទទ េ់កនុងវិស័យរនះរទ
1140

។ ក៏ប៉ា ខនត រខៀវ សំ្ន ពិតជាបានចូ្េ ួមក្បជ ំជាមួយរមដឹកនាំ

                                                 
1137

 “សមាជជាតិពិរសស” រក្ជើសត្តងំសរមតច្ សីហន  និងសរមតច្ ខប៉ាន ន ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700284-00700286។      

សូមរមើេ ឧទា. កមពជុារ ៀបច្ំមហាសននិបាតពិរសស (កាខសត The Guardian) ឯកសា  E3/3722 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ   

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ដំរណើ ដ៏ខវងឆ្ៃ យោករច្ញពីភនំរពញ (កាខសត The Time) ឯកសា  E3/4430 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00645764-00645765។  

1138
 សមាជជាតិក្តូវបានក្បា ពធរឡើង រហើយ ដាធមមន ញ្ាងមីក្តូវបានអន ម័ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) 

ឯកសា  E3/1356 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00663892-00663894។  

1139
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០-២៤៤ ។  

1140
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ២១។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  

E3/452 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00146550-00146552 (ខដេជាកា 

បញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានសិទធិអំណាច្រៅរេើ ស២១រឡើយ)។ នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  

៣៤, ៦៨-៦៩ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន ស ន រសន និង ប៉ា េ ពត ទទួេបនទកុរោធា)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា  E3/58 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239937 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន
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ជាន់ខពស់ និងរមបញ្ញជ កា រោធា ឬកមាម ភិបាេថ្នន ក់ភូមិភាគ ឬ តំបន់ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំ

រនាះគឺមានកា ពិភាកាអំពីបញ្ញា រោធា
1141

។ 

379> មិនក្តឹមខតរធាើស នទ កថ្នខតប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនត រខៀវ សំ្ន ខងមទាងំបានរដើ តួនាទី កនុងកា 
អប់ ំអនកទាងំឡាយខដេក្តឡប់ពីប រទសមកក្បរទសកមពជុាវិញ រដ្ឋយបានរបើកវគគអប់ ំនរោបាយ 

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មួយរេើកខដ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ សក្មាប់អនកខដេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុា

 វិញ
1142

។ សាកសីមួយចំ្នួនខដេ្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ បានអះអាងថ្ន ពួកោត់

បានចូ្េ ួមវគគអប់ ំនរោបាយក្ទង់ក្ទាយធំរៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេកនុងវគគ

រនាះ រខៀវ សំ្ន ជាអនករឡើងរធាើបាឋកថ្ន ឬជាអនកបរក្ងៀន
1143

។ 

380> រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានអមក្ពះោជដំរណើ  បស់សរមតច្ នរោតតម  សីហន  

រៅកនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ក្ពះអងគោងរៅកាន់ទីជនបទននក្បរទសកមពជុា។ រៅកនុងក្ពះោជ

                                                                                                                                            

 បាយកា ណ៍អំពី “បញ្ញា រក្ៅពីសនតិស ខ”ក្តូវបានរ្ាើរៅរខៀវ សំ្ន) ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និង 

ម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៥ ។   

1141
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៣-៥៤, ៥៥-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ   

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៤៥-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  

៥-៦។ 

1142
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  ៨៤-៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១២-១៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនត

អាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន ៍ អំណាច្ អំរពើ

ក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ២១៦-២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00637571-00637573។ 

1143
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័  ៦៧-៧៤, ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័  ២៤-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័  

៣៤-៤១, ៥៣-៥៤, ៦៦-៦៩, ៧៣-៧៥, ៧៦-៨៣។។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  

២៨-៣៣, ៦៤។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧៥-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) 

ទំព័  ៥៧-៥៨។  
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ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនាះ សរមតច្ និង រខៀវ សំ្ន បានោងទត និងពិនិតយកា ដ្ឋា ននានា  ក្ពមទាងំ

ពេក ោប់ ន់នាក់្ងខដ ខដេកំព ងរធាើកា ង្វ ខ្នកកសិកមម
1144

។ 

 ៨.៣.២  ក្បធានគណៈក្បធាន ដា 

381> រៅខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន   និងសមាជិកទាងំអស់ននោជ ដ្ឋា ភិបាេ 

 ួប ួមជាតិកមពជុា បានលាខេងពីតំខណង រដើមបីរបើក្ៃូវឲ្យមានកា បរងកើត ដ្ឋា ភិបាេងមីមួយក្សប

ត្តម ដាធមមន ញ្ាននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1145

។ ្ទយុពីោជាធិបរតយយ  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយខច្ងថ្ន គណៈក្បធាន ដាមានភា ៈតំណាងឲ្យ ដាកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅកនុងក្បរទស និង

រក្ៅក្បរទស
1146

។ គណៈក្បធាន ដាមានសមាសភាព៖ ក្បធាន អន ក្បធានទី១ និងអន ក្បធានទី

២។ រទាះបីជារោេកា ណ៍ តំខណងទាងំរនះក្តូវរក្ជើសរ ីសរដ្ឋយសភាតំណាងក្បជាជនកតី ក៏ប៉ា ខនត

ត្តមកា ជាក់ខសតង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធាន រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស-

ក មមយុនីសតកមពជុា ម នរពេសភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជ ំរៅរទៀត
1147

។ កា ខតងត្តំង  

                                                 
1144

 សរមតច្សីហន បំរពញក្ពះោជទសសនកិច្ច យៈរពេបីនងៃរៅភូមិភាគឧតត  (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657454-00657455។      
បទសមាភ សន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយវិទយុបាោំង France Culture ឯកសា  E289.1.1 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00934562-00934563 (ខដេខងៃងថ្នោត់បានរធាើទសសនកិច្ចរៅជនបទជាមួយ

សរមតច្ ប៉ា ខនត “បានរឃើញមន សសមាន នានាមិនខមនធាៃ ក់ខៃួនសគមខសបកដណត ប់ អ្ឹងរនាះរទ” រហើយ “បានរឃើញក្បជាជន

ទូរៅខដេរធាើកា រៅកា ដ្ឋា នមានសភាពធមមត្ត”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 

ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204741-00204742។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ  

ណាោ៉ា ន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា  E3/2376 ទំព័  ២៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191564។ 

1145
 សូមរមើេ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីព ីច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៦ ។    

1146
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១០ ជំពូក ៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00089848។ 

1147
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១០ ជំពូក ៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00089848។ រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិម ទាក់ទងនឹងបញ្ញា មួយច្ំនួន ឯកសា  E3/12 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00003140-00003141។ សូមរមើេបខនាម  ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមពន័ធ   

 ដាបាេ។ សមាជិករ្សងរទៀតននគណៈក្បធាន ដាគឺ រសា ភឹម (អន ក្បធានទីមួយ) និង  ស់ ញឹម    (អន ក្បធានទីពី ៖ 

សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១៩, ២៣៥, រជើងទំព័  ៦៩២, ៦៩៣។  

01006618
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រខៀវ សំ្ន រនះក្តូវបានអះអាងជា្ៃូវកា រៅកនុងពិធីរបើកសម័យក្បជ ំសភាតំណាងក្បជាជន
1148

។ 

ត្តមសាម  តី ដាធមមន ញ្ាក្បធានព ំមានអំណាច្ក្បតិបតតិរទ។ កនុងនាមជាក្បម ខ ដា តួនាទី បស់     

រខៀវ សំ្ន ជាទូរៅ គឺក្ោន់ខតជាតួនាទីនិមិតត ូបខតប៉ា រណាណ ះ
1149

។  

382> កនុងនាមជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន បនតបំរពញម ខង្វ កា ទូត និង ពិធីរ្សងៗ 

ដូច្ជា ទទួេសា ត្តងំពីអនកកា ទូត
1150

 សាា គមន៍គណៈក្បតិភូប រទស
1151

 រធាើជាមាច ស់្ទះ និង 

                                                 
1148

 កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ សូមរមើេបខនាម  ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៥-២៣៦ ។ រសា ភឹម ក្តូវបាន

ខតងត្តំងជា    អន ក្បធានទីមួយ និង  ស់ ញឹម ជាអន ក្បធានទីពី ៖កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាង

ក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00053634។ 

1149
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៩២-៩៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  

៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣៤-៣៥ ។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156618-00156619។ 

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00156677។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា  E3/446 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១០ ERN (ភាសាខខម ) 00492962-00492963។  

1150
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១៩, ៧៥-៧៧។ កំណត់រហត ននកា សួ 

ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156677។ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 

ទំព័  ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00103847-00103848។ រខៀវ សំ្ន និោយកា   អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

រដ្ឋយកា រធាើមិនដងឹ (កាខសត Le Monde រដ្ឋយ Jean Clau Pomonti) ឯកសា  E3/4603 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00002733-00002734។ ឯកអគគ ដាទូតសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន

ក្បគេ់សា ត្តំង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/276 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00658198។  រលាក រខៀវ សំ្ន ទទួេសាា គមន៍ឯកអគគ ដាទូតប រទស (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/277 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00663901។ ទូ រេខ

 បស់ COREU កមមវតា ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/480 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00583716។  

1151
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វ ន ឯកសា  E3/380 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00357201-00357202។ រលាក រខៀវ សំ្ន ទទួេសាា គមន៍គណៈក្បតិភូ្សតីឡាវខដេបានមក

ទសសនកិច្ចកមពជុាក្បជាធិបរតយយ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/286 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ     

01006619
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

313 

 

ចូ្េ ួមលាងសាយរភាជន៍ថ្នន ក់ ដា
1152

 រ្ាើ និងទទួេកំណត់ទូតកនុងនាមជាតំណាង បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ
1153

 ក្ពមទាងំដឹកនាគំណៈក្បតិភូកមពជុាក្បជាធិបរតយយកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅ

រក្ៅក្បរទស
1154

។ 

383> កនុងនាមជាក្បធាន រខៀវ សំ្ន ក៏បានបនតរធាើស នទ កថ្ន ស រសើ ក្បជាជនកមពជុា និង    
កងទ័ពបដិវតត ខដេបានរដើ តួនាទីរៅកនុង “កា  ំរដ្ឋះ” ទីក្កុងភនំរពញ

1155
 ោកំ្ទកា បរងកើត ដាកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយងមីមួយ និងសាា ប័ននានា បស់ខៃួន
1156

 យេ់ក្សបរៅនឹងរោេនរោបាយ បស់ 

បកសក មមយុនីសតកមពជុា ដូច្ជាកា រក្បើក្បាស់សហក ណ៍  បបហូបច្ ក ពេកមមក មា  និង

                                                                                                                                            

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00681223-00681224។ គណៈក្បតិភូភូមាជួបជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន 

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/143 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00658436-00658438។  

1152
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00103847-00103848។ រលាក រខៀវ សំ្ន រ ៀបច្ំពិធីជបរ់េៀងជូន (កនុង

កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/291 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00657475-00657476។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ Ne Win មកកានក់្បរទសកមពជុា (កនុងកក្មង SWB/FE/5678/A3) 

ឯកសា  E3/298 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) S 00725158-S 00725169។ ក្បធានាធិបតី

ឡាវកនុងក្បរទសកមពជុា (កនុងកក្មង SWB/FE/5700/A3) ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/301 ERN 

(ភាសាខខម ) S 00651225។ 

1153
 កា អបអ សាទ ម្នតី ដ្ឋា ភិបាេបដវិតតបរណាត ះអាសននននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបួង (PRGRSV) ច្ំរ ះ

ជយ័ជមនះនងៃទី ៣០ រមសា (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/276 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00658195-00658197។ វនទនាកា បខនាមរទៀតពី  រមដកឹនាបំ រទសកនុងទិវា

ប ណយជាតិ (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/286 ច្ ះនងៃទី២៥ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00681210-00681211។ រខៀវ សំ្ន សខមតងវនទនាកា  ច្ំរ ះរលាក Al-Qadhdhafi កនុង      

ទិវាប ណយជាតិននក្បរទសេីប ៊ី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧) ឯកសា  E3/143  

ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00168724។  

1154
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៥៨-៥៩ ។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន     

ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156677-00156678។ 

1155
 កា រោ ពពិធីខួបជយ័ជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/275 

ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896389-00896394។ 

1156
 កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00053610-00053617។ 

01006620
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កា ដ្ឋា ន
1157

 ស រសើ អំពីសមិទធ្េនានាខដេរគអះអាងថ្ន សរក្មច្បានកនុងកា កសាងជាតិ និង

កា ខកេមអជីវភាព ស់រៅ
1158

 និងបកអាក្កាតចំ្រ ះ “កា ៃ្ ន ន”ពីសំណាក់រវៀតណាម
1159

។ 

រខៀវ សំ្ន បានខងៃងក្បាប់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន អតាន័យននស នទ កថ្ន បស់ោត់ “ក្តូវបាន

បង្វគ ប់បញ្ញជ រដ្ឋយ” ប៉ា េ ពត រហើយខងៃងរទៀតថ្ន រទាះបីជាភាគរក្ច្ើនោត់យេ់ក្សបត្តមអាីខដេ

ោត់បាននិោយក៏ពិតខមន ក៏ប៉ា ខនតជាប គគេ ោត់បង្វា ញកា មិនយេ់ក្សបចំ្រ ះឯកសា មួយចំ្នួន 

ដូច្ជាឯកសា  ក់ព័នធនឹងកា េ បបំបាត់ ូបិយវតាជុារដើម
1160

។ 

 ៨.៣.៣  សមាជកិភាពរៅកនងុគណៈកមាម ធកិា មជឈមិ នងិគណៈកមាម ធកិា អច្និ្នតយ ៍

384> រខៀវ សំ្ន បានកាៃ យជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមនីុសតកមពជុា 

រៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រក្កាយពីបានរធាើជាសមាជិករក្តៀមោប់ត្តងំពីឆ្ន ំ ១៩៧១ មក
1161

។ រទាះបីជា 

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន គណៈកមាម ធិកា មជឈិមមិនខមនជា “អងគកា ក្បតិបតតិ” និងក្ោន់ខត

ពិភាកាអំពីកា អន វតតរោេនរោបាយ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ប៉ា រណាណ ះក៏រដ្ឋយ ក៏    

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានរច្ញរសច្កតីបង្វគ ប់នានាខដេមានបំណង

ខណនាដំេ់ “កា ក្បក្ពឹតតិហួសរហត ” និងខកេមអេកេខណឌ មួយចំ្នួនរៅត្តមជនបទរទៀត្ង
1162

។ 

                                                 
1157

 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង SWB/FE/5490/C) ឯកសា  E3/201 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292815។  

1158
 កា រោ ពពិធីខួបជយ័ជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/275 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896397-00896398។ ស នទ កថ្ន  បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯ

កិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង SWB/FE/5490/C) ឯកសា  E3/201 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ     រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00292804-00292814។ 

1159
 រសច្កតីខងៃង បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/1359 ច្ ះនងៃទី 

៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00169517-00169525។សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា  E3/385 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00357213។ 

1160
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156677-00156678។  

1161
 សូមរមើេ កថ្នខណឌ  ៣៦២ ខ្ងរេើ។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តនួាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៦៣ ។   

1162
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៦៤-៦៦ ERN (ភាសាខខម ) 00103840-00103841។ 

01006621
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385> រខៀវ សំ្ន មិនខដេធាៃ ប់ជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ជា្ៃូវកា មតងណា

រឡើយ
1163

។ រខៀវសំ្នបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមអាីខដេោត់រៅថ្នកិច្ចក្បជ ំ “របើក

ចំ្ហ” ឬកិច្ចក្បជ ំ “របើកទូលាយ” ននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ប៉ា ខនតោត់បានអះអាងរដ្ឋយស ីសង្វា ក់ 

ថ្ន ោត់មិនខដេមានមតិ ឬ ចូ្េ ួមកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ចិ្តតរៅអំឡុងកិច្ចក្បជ ំទាំងរនាះ

រទ
1164

។ សហក្ពះោជអាជាា បានរោទក្បកាន់ថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺ ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា -   

អចិ្ន្នតយ៍ត្តមក្ពឹតតរហត  រហើយថ្ន វតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះ បានរធាើឲ្យ 

រខៀវ សំ្ន កាៃ យជាសមាជកិកនុងក្កុមតូច្មួយ បស់មជឈិមបកស ខដេមានអំណាច្ និងទទួេបាន

ព័ត៌មានរពញរេញ
1165

។  

386> កំណត់រហត ក្បជ ំចំ្នួន២៣ច្ាប់ក្តូវបានដ្ឋក់ជូនអងគជំន ំជក្មះ។ កនុងចំ្រណាមកំណត់រហត  

ននកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះមាន ១៩ ច្ាប់ ខដេមានបញ្ជីរ ម្ ះអនកចូ្េ ួមក្បជ ំ រហើយ១៦ច្ាប់ននកំណត់

រហត កិច្ចក្បជ ំបានកត់ក្ត្តថ្ន “សមមិតតខហម” (រខៀវ សំ្ន) មានវតតមាន
1166

។ កំណត់រហត ជា  

ភ័សតតុ្តងរនះរធាើរឡើងរៅកនុងច្រនាៃ ះរពេពីខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា ខនត

                                                 
1163

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័  ១-២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៥៤-៥៥ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន),ទំព័  ៦-៧ ។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២(កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ៤០ ។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន 

ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ កំណតរ់ហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា  E3/446 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00492962-00492963។ 

1164
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៦៤-៦៦ ។ កំណត់រហត ននកិច្ចពភិាការដញ-

រដ្ឋេ ឯកសា  E3/557 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00153234-00153235។ 

េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ឯកសា  E3/112 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៣-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00157635-00157638។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 នងៃទី 
០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ រខៀវ សំ្ន និោយកា   អំរពើ

ក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយកា រធាើមិនដងឹ (កាខសត Le Monde) ឯកសា  E3/4603 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៤ 

ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00002735-00002736។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗ

រនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧០-៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00103843។ 

1165 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កចិ្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  

E295/6/1 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៦១, ៥២៧, ៥៣៧-៥៤១។ 

1166
 សូមរមើេ ខ្នកទី៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣ រជើងទំព័  ៦២៤ ។   

01006622
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មិនតំណាងឲ្យកិច្ចក្បជ ំទាងំអស់ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រៅអំឡុងរពេរនាះ ឬរពញមួយ  

 យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយរឡើយ
1167

។ ត្តម យៈវតតមានជាក្បោ ំបស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង

កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រៅច្រនាៃ ះ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៦ អងគជំន ំជក្មះ សននិដ្ឋា នថ្ន 

 យៈរពេរក្កាយមករទៀត រខៀវ សំ្ន ក៏រៅខតបនតចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ជា

ក្បោំក្សរដៀងោន នឹងអំឡុងរពេខ្ងរេើរនះខដ ។ ចំ្ណ ច្រនះស ីសង្វា ក់ោន ជាមួយភ័សតតុ្តងខដេ

បង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរច្ញចូ្េមនទី  ក-១ ជារក្ច្ើនដង
1168

 ខដេរៅទីរនាះោ៉ា ងរហាច្ណាស់ 

ក៏មានកា រ ៀបចំ្កិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដ 
1169

 រហើយ រខៀវ សំ្ន ក៏

បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ប៉ា េ ពត “មានកា ទ កចិ្តតមករេើោត់”
1170

។  

387>  កំណត់រហត ខដេរៅសេ់មកដេ់សពានងៃបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមម 

រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន រេើករឡើង្ទយុពី

រនះកតី។ រទាះបីជាកំណត់រហត ទាងំរនាះមិនបញ្ញជ ក់រសច្កតីសរងកត បស់អនកចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំកតី ក៏

ប៉ា ខនតវាបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានោយកា ណ៍រៅគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់

                                                 
1167

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ១៧-១៨។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី 

៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣ រជើងទំព័  ៦២៤ ។ ខ្នកទី ៦ សតីពី ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ  

២៧១ ។     

1168
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  វ)ិ ទំព័  ១០-១១, ១៨-១៩ (រដ្ឋយបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន         

រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង នួន ជា មក ក១ ជាញឹកញាប់កនុងច្រនាៃ ះឆ្ន ំ១៩៧៦ ដេ់១៩៧៩)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័  ១៦ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន ោត់បានរបើកឡានជូន រខៀវ សំ្ន រៅក១        

“មតងមាក េ”។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា  E3/385 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00357212 (ខដេជាកា បញ្ញជ ក់ថ្នោត់បានរបើកឡានជូនរខៀវ សំ្នរៅ ក១ ពី  

ឬ៣ ដងកនុងមួយសបាត ហ៍។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៣៦, ៣៦-៣៧, ៤៥ 

(រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមក្បជ ំរៅមនទី  ក-១ “ជារទៀងទាត់” ក្បខហេមួយខខមតង ឬ កនៃះខខមតង)។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៣-៦៤ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅក១ “យូ ៗ

មតង”)។ 

1169
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ 

1170
 បទសមាភ សន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយវិទយុបាោំង France Culture ឯកសា  E289.1.1 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។ 

01006623
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ពី រេើកខដ  អំពីកា ទាក់ទងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  និង “កា របាះរឆ្ន ត” រៅនងៃទី ២០ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
1171

។ 

388> ជាងរនះរៅរទៀត រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន អះអាងមតងរហើយមតងរទៀតថ្ន ោត់ព ំបានទទួេ 

ព័ត៌មានរពញរេញរៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1172

 និង បដិរសធអំពីកា ដឹងឮជាក់-

លាក់អំពីកា ោប់ខៃួនោ៉ា ងណាកតី
1173

 ក៏ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម -

ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេរៅអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជ ំនីមួយៗ ខតងខតមានកា ពិភាកាអំពីកា ោប់

ខៃួន
1174

 រោសនាកា 
1175

 ជីវភាព ស់រៅរៅត្តមទីជនបទ ( ួមមានជំងឺដង្វក ត់ កា សាៃ ប់ និងកា 

ខាះរសបៀងអាហា )
1176

 កា ង្វ ពេកមមក មា 
1177

 កិច្ចកា ប រទស
1178

 កា   ជាតិ
1179

   

ជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធជាមួយក្បរទសរវៀតណាម
1180

 និង ណិជជកមម
1181

 ។ 

                                                 
1171

 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-

២, ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00000744-00000745, 00000747-00000748 (រដ្ឋយបានពិភាកាអំពីបំណង បស់

ក្ពះអងគកនុងកា លាឈ្ប ់ និង េទធភាពននកា រ ៃ្ើយតបនានា)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍   

ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00017116 (រដ្ឋយបានពិភាកាអំពី

រោេកា ណ៍ រោេបំណង និង  វិធីសា្សត “របាះរឆ្ន ត” នារពេខ្ងម ខ និង  វិធីសា្សតអប់ ំ និង រោសនា)។ 

1172
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៦៤-៦៦។ បទសមាភ សន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន 

ជាមួយវិទយុបាោំង France Culture ឯកសា  E289.1.1 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦, ៩-១០ ERN (ភាសា

ខខម ) 00934560-00934561, 00934564-00934565។ រខៀវ សំ្ន និោយកា   អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយ

កា រធាើមិនដងឹ (កាខសត Le Monde រដ្ឋយ Jean Clau-Pomonti) ឯកសា  E3/4603 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៤ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00002733-00002734។  

1173
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៥-៦៦ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៥២-១៥៣, ១៦៧-១៦៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00103884, 00103891-00103892។ 

1174
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-

៥ ERN (ភាសាខខម ) 00017118-00017120។ 

1175
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/231 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

1176
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-

៤, ៤-៥, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00017118-00017119, 00017119-00017120, 00017121-00017122។ 
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389> រដើមបីបញ្ញជ ក់បខនាមអំពីកក្មិតននកា យេ់ដឹង បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន 
ោត់បាន ួមចំ្ខណកទទួេខ សក្តូវជាមួយ ប៉ា េ ពត កនុងកា រធាើឲ្យមានកា បាត់ខៃួនមិតតភកតិ និង 

សហកា ី បស់ខៃួន រៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ប៉ា ខនត “ខតងខតមានសងឃឹមជានិច្ចថ្ន នងៃ

ណាមួយ ប៉ា េ ពត នឹងក្តឡប់បករក្កាយ”
1182

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានទទួេសាគ េ់្ងខដ ថ្ន រៅ

 ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៨ ោត់ដឹងអំពី “កា ោប់ច្ង និង អំរពើរោ រៅ” រៅកនុងរខតតក្ពះវិហា  

ជាពិរសសអំពីកា ោប់ខៃួន និងកា រធាើបាបមករេើបងបអូន បស់សហព័ទធ បស់ោត់
1183

។ ស ីសង្វា ក់

ជាមួយនឹងចំ្ណ ច្រនះ្ងខដ  សាកសី មាស រវឿន ជាកមាម ភិបាេរោធា ខដេរធាើដំរណើ រៅភូមិភាគ 

ឧតត ងមី កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
1184

 បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ជូនទូ រេខមួយច្ាប់មកឲ្យ

ោត់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយផ្ទត ំរ្ាើកា សាកសួ ស ខទ កេបងបអូនោត់ និងបញ្ញជ ឲ្យរគបញ្ជូនបងបអូនោត់

មកភនំរពញ របើពួករគជួបកា េំបាក
1185

។ ជាេទធ្េ សាកស ីមាស រវឿន បានសួ ដំណឹង រហើយក៏

បានធានាឲ្យមានកា រដ្ឋះខេងបអូន/បងនងៃក្សី បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេជាប់ឃ ំរៅមនទី សនតិស ខរៅ

                                                                                                                                            
1177

 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/226 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-

៣, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00017148-00017149, 00017152-00017153។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ-     

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/230 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00000711។ 

1178
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/219 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/223 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

1179
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/229 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/224 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000773។ 

1180
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/218 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-

៤, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00000751-00000753, 00000756-00000757។ 

1181
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/233 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/220 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

1182
 បទសមាភ សន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយវិទយុបាោំង France Culture ឯកសា  E289.1.1 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។ 

1183
 សំប ក្តច្ំហ បស់ រខៀវ សំ្ន ជនូបងបអូន ួមជាតិទាងំអស់ ឯកសា  E3/205 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00002796 ទំព័  ៣។  
1184

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥៤-៥៥។ 

1185
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥៧- ៥៩។ 
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រសៀមោប
1186

។ សាកសី កាងំ រហកកអា វ បានខងៃងថ្ន កង ោប ខដេជារេខ្ភូមិភាគឧតត ងមី ក្តូវ

បាន ប៉ា េ ពត ្តនាទ រទាស ក់ព័នធនឹងតួនាទី បស់ោត់កនុងរហត កា ណ៍រនះ
1187

។ រៅកនុងេិខិត

ចំ្ហមួយច្ាប់ខដេច្ ះ្ាយរៅកនុងសា ព័ត៌មានជាតិរៅឆ្ន ំ ២០០១ រខៀវ សំ្ន ទំនងជាទទួេ

សាគ េ់ថ្ន កា ឃ ំខៃួនបងបអូន បស់ោត់បាននាដំេ់កា ោប់ខៃួន “រេខ្បកសភូមិភាគ” មួយចំ្នួន
1188

។  

 ៨.៣.៤  សមាជកិភាពមនទ ី ៨៧០ 

390> មនទី  ៨៧០ គឺជាមនទី ខដេក្តួតពិនិតយរៅរេើកា អន វតតរសច្កតីសរក្មច្នានា បស់គណៈ- 

កមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍។ មនទី រនះមានសមាជិកពី  ូបគឺ រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន ខដេក្តូវបានខតងត្តំង

ជាក្បធានមនទី រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង រខៀវ សំ្ន ខដេចូ្េ ួមក្បខហេជាក្សបរពេ

ជាមួយោន ខដ 
1189

។ មនទី  ស-៧១ ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ឈ្ឹម សំរអាក រៅ ប៉ាង់ អាច្សាិតរៅរក្កាម

មនទី  ៨៧០។ ទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ វាងមនទី ទាងំពី រនះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់រទ
1190

។  

391> សហក្ពះោជអាជាា រោទថ្ន រខៀវ សំ្ន បនតតំខណងពី រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០ រៅឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ឬ ១៩៧៧
1191

។ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធមតងរហើយមតងរទៀតថ្ន ខៃួនមិនខដេបានរធាើជា 

ក្បធានមនទី  ៨៧០ រឡើយ រហើយបានអះអាងថ្ន ខៃួនទទួេខ សក្តូវខតរៅរេើកា  កាទំនាក់ទំនង

ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  កា កំណត់តនមៃ្ េិត្េខដេសហក ណ៍រ្សងៗបរងកើតបាន 

និង អងគភាពរសដាកិច្ចដនទរទៀត អន វតតរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ទាក់ទិននឹង

                                                 
1186

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥៨-៥។ 

1187
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៨២-៨៣ ។សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៥ សតីពី

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២០ ។   

1188
 សំប ក្តច្ំហ បស់ រខៀវ សំ្ន ជនូបងបអូន ួមជាតិទាងំអស់ ឯកសា  E3/205 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ 

ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00002796។ 

1189
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00019108។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156676។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង    

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧៣-៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។   

សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៧-២១០ ។   

1190
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១១-២១២។  

1191 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កថ្នខណឌ  ៥៥៧-៥៥៨។ 

01006626
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កា ខបងខច្ក្េិត្េរ្សងៗរៅកាន់បណាត ភូមិភាគ និងរធាើកា ជាមួយក្កុមហ  នខខម សក្មាប់

 ណិជជកមមរក្ៅក្បរទសននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ (“FORTRA”) រេើខ្នកនាចូំ្េខតប៉ា រណាណ ះ
1192

។ 

ត្តមកា ជាក់ខសតង ដូច្ខដេ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់រហើយថ្ន ព មំានកា ផ្ទៃ ស់បត ូទំនិញ វាង

សហក ណ៍រឡើយ រហត ដូច្រនះកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ខៃួនរៅរេើកា រ ៀបចំ្តនមៃ្ េិត្េគឺក្ោន់

ខតមានជាក្ទឹសតីខតប៉ា រណាណ ះ
1193

។ 

392> រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ខៃួនព ំបានដឹងអំពីតួនាទីជាក់លាក់ បស់ រឌឿន ជាក្បធានមនទី  

៨៧០ រឡើយ រទាះបីជាខៃួនបានទទួេសាគ េ់ថ្ន រឌឿន ទទួេ បាយកា ណ៍ពីបណាត ភូមិភាគ និង 

“ទទួេកិច្ចកា នរោបាយ”កតី
1194

។ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខៃួន និង នាមំកមនទី  ស-២១ រៅខខ ក មភៈ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧
1195

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី មនទី ៨៧០ រៅខតបនតបំរពញម ខនាទី បស់ខៃួនោ៉ា ងរហាច្

                                                 
1192

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៧៣-៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន    
ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ កំណត់រហត 

ននកិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា  E3/557 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00153232-00153233។ បទសមាភ សន៍ បស់ វីអូរអ ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/204 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00424211-00424212។ េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កម   

រស ើបអរងកត ឯកសា  E3/112 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-៣ 00157633-00157635។ សូមរមើេ 

្ងខដ   វិកកយបក្ត FORTRA ឯកសា  E3/2056 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00663866 

(ស រស រ ម្ ះរពញសក្មាប់ កយ FORTRA)។  

1193
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156677។ េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ឯកសា  E3/112 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00157633-00157635។  

1194
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156676។ កំណត់ក្ត្តននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន SOAS/HRW ឯកសា  E3/198 ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00078213-00078214។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុា ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ទំព័  ២២៤-២២៦ 

រជើងទំព័  ១៩៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380458-00380460។  

1195
 បញ្ជីអនករទាសរៅ ស-២១ ខដេបានពិនិតយរឡើងវិញ ឯកសា  E3/342 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៤១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00330011។ ច្រមៃើយ បស់ រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន រៅមនទី  ស-២១ ឯកសា  E3/1625 ច្ ះ

នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

01006627
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ណាស ់ហូតឆ្ន ំ ១៩៧៨។ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងថ្ន ោត់បានរធាើកា រៅមនទី ៨៧០  ហូតដេ់ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ រហើយទូ រេខនានាខដេបានរ្ាើរៅ “មនទី  ម-៨៧០” ឬ ច្មៃងជូន “មនទី ” គឺបានរ្ាើរច្ញ

រពញអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨
1196

។  

393> រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន ប៉ាង់ អាច្រឡើងជំនួស រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០។ ប៉ា ខនត 
រខៀវ សំ្ន បានក្តឹមខតខងៃងថ្នវាជា “កា សនមត” ខតប៉ា រណាណ ះ

1197
។ សាកសី សាឡុត បាន និង      

ភី ភួន (អនកទាងំពី រធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទសកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ)  បាន្តេ់ 

សកេីកមមថ្ន ប៉ាង់គឺជាក្បធានមនទី ៨៧០ ប៉ា ខនតកាេប ិរច្ទិខដេសាកសីទាងំពី  ូបបាន្តេ់ទាក់ទិននឹង

តួនាទីជាក្បធាន រនះមានេកេណៈ្ទយុោន រៅនឹងកំណត់រហត ននកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

ខដេកំណត់រហត ទាងំរនាះ បង្វា ញថ្ន រឌឿន ទទួេបនទកុមនទី ៨៧០ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥
1198

។ សាកសី

ដនទរទៀតក៏បានខងៃងថ្ន ប៉ាង់ គឺជាក្បធានមនទី ៨៧០ ប៉ា ខនតមិនបាននិោយដេ់ រឌឿន រឡើយ។ កា 

និោយខាះភាពស ីសង្វា ក់ោន ខបបរនះរធាើឲ្យអងគជំន ំជក្មះសននិដ្ឋា នថ្ន សាកសីទាំងរនាះមានកា       

                                                 
1196

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103845។ សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/1200 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/890 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/902 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/908 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/916 

ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/913 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/932 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជុា- 

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/247 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1197
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156675។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជា

បនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៨១-១៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00103898-00103899។ 

1198
 សាកសី សាឡុត បាន ខងៃងថ្ន ប៉ាង់ ទទួេបនទកុមនទី ៨៧០ ោប់ពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ឬ ម នឆ្ន ំ១៩៧៥: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន), ទំព័  ៥-៦, ៨-៩។ សាកសី  ៉ាោម ត ន ខងៃងថ្ន ប៉ាង់ ទទួេបនទកុមនទី ៨៧០ 

 ហូតដេ់ោត់បាត់ខៃួនខតមតង រហើយ រឌឿន ជំនួសោត់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ៧៥-៧៦ 

ប៉ា ខនត កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ បង្វា ញថ្ន រឌឿន ទទួេបនទកុមនទី  ៨៧០ រៅឆ្ន ំ១៩៧៥។  

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00019108។ ក៏ប៉ា ខនត រៅរពេខដេប៉ាង់ បាត់ខៃួនរៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៨ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខៃួន និង 

បញ្ជូនរៅស២១ រក្សច្រៅរហើយ។សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១៤ ។   
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ភ័នតក្ច្ឡំ វាងមនទី ៨៧០ និង មនទី  ស-៧១
1199

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ប៉ាង់ ព ំធាៃ ប់រធាើជា

ក្បធានមនទី  ៨៧០ មតងណារឡើយ។  

394> សាកសី និងអនកជំនាញមួយចំ្នួនរទៀតខដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅម ខអងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូង បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជាអនករឡើងជំនួស រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០។ 

395> សាកសី  ៉ាោម ត ន អះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេបនទកុមនទី ៨៧០ រក្កាយរពេ រឌឿន ក្តូវ

បានោប់ខៃួន រទាះបីជាកា យេ់រឃើញ បស់សាកសី ូបរនះអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយរពេរវលាននក្ពឹតតិ- 

កា ណ៍ (ដូច្រេើករឡើងខ្ងរេើ) មានភាព្ទយុោន រៅនឹងភ័សតតុ្តងឯកសា ខដេមានចំ្រ ះម ខ  

អងគជំន ំជក្មះក៏រដ្ឋយ
1200

។ កា ទាក់ទង បស់សាកសី  ៉ាោម ត ន ជាមួយ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធជា

ច្មបងរៅនឹងកា ទទួេរភាៀវ រហើយកា យេ់រឃើញ បស់ោត់ចំ្រ ះតំខណង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅ

កនុងមនទី ៨៧០ គឺខ្អករេើ កយច្ោមអាោ៉ាមខតប៉ា រណាណ ះ
1201

។ 

396> រៅកនុងសកេីកមម បស់ខៃួនរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ា សាកសី កាងំ រហកកអា វ បាន 

រៅមនទី ខដេមាន រឌឿន ជាក្បធានថ្នជា “មនទី មជឈិម”
1202

។ ក៏ប៉ា ខនត រៅកនុងកំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយម នៗ បស់ខៃួនខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយសហរៅក្កមរស ើបអរងកត កាងំ រហកកអា វ រៅ  

អងគភាពដខដេរនះថ្ន “មនទី ៨៧០”
1203

។ កាងំ រហកកអា វ ខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីរៅមនទី 

                                                 
1199

 សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន), ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័  ៣៩-៤០។សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  

២១២ ។    

1200
 សូមរមើេ ជាឧទា. ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៧ ។  

1201
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៧៨ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រអៀង សា ី បានក្បាប់រលាក ថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺក្តូវជនំួសតួនាទី បស់ 

រឌឿន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៦៤-៦៥ (“សាធា ណជនទូរៅដឹងអំពី រខៀវ 

សំ្ន រហើយពួករគនិោយថ្នរពេ រឌឿន បាត់ខៃួន ោត់ទទួេបនទកុមនទី ៨៧០”) ។ 

1202
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៧។  

1203
 សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/107 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00197975-00197976។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ   

ឯកសា  E3/456 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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៨៧០ ធំជាង រឌឿន រៅរទៀត រហើយរក្កាយរពេ រឌឿន រច្ញរៅ រខៀវ សំ្ន ក៏កានតំ់ខណង 

រនះ
1204

។ សាកសី កាងំ រហកកអា វ បានសា ភាពថ្ន ោត់ដឹងតិច្តួច្ណាស់អំពីកិច្ចកា រៅមនទី  

៨៧០
1205

 រហើយថ្ន រសច្កតីខងៃង បស់ោត់អំពីតួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន រៅមនទី រនាះហាក់ដូច្ជា 

កា សននិដ្ឋា នរច្ញពីតួនាទីជាន់ខពស់ជាទូរៅ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិប-  

រតយយ
1206

 ពីអតាបទសិកាក្សាវក្ជាវ
1207

 និងពី កយច្ោមអាោ៉ាម
1208

។  

397> កិច្ចសមាភ សន៍ចំ្នួនពី  បស់សាកសី Steve HEDER បង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានកាៃ យជា 

ក្បធានមនទី ៨៧០ បនាទ ប់ពី រឌឿន។ កិច្ចសមាភ សន៍ទីមួយគឺជាកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ វា៉ា ន់  ិត  ដាម្នតី 

ក្កសួង ណិជជកមមរៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ សពានងៃ វា៉ា ន់  ិត បានទទួេម ណភាព 

                                                                                                                                            

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអា វ ឯកសា  E3/355 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00239832។ 

1204
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ), ទំព័  ៧-៩, ១០។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/456 ច្ ះ

នងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874។ 

1205
 ច្រមៃើយ បស់ កាងំ រហកកអា វ ជាលាយេកេណ៍អកស  ឯកសា  E3/15 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00234074។  

1206
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៧-៩ (ខដេបង្វា ញថ្ន រឌឿន មនិអាច្រធាើជា

ក្បធានមនទី ៨៧០រឡើយ ពរីក្ ះោត់ “មានឥទធិពេតិច្” “រកមង” និង “មានឋានៈតូច្”ជាងរខៀវ សំ្ន)។ កំណត់រហត 

ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/456 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00198873-00198874 (រដ្ឋយនិោយរោងដេ់តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងគណៈក្បធាន ដា ខណៈខដេ

ពិភាកាអំពីមនទី ៨៧០) ។ 

1207
 សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/456 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874 (រដ្ឋយរោងដេ់សាន នដនិពនធ បស់)។ កំណត់រហត នន

កា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/355 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00239832 (រដ្ឋយរោងដេ់រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ David Chandler) ។ 

1208
 សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/107 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00197975-00197976 (“រគក្បាប់ខាុំថ្ន [រខៀវ សំ្ន] ក្តូវបានខតងត្តំងជា

ក្បធានមនទី ៨៧០”)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/448 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00154927 (ខដេជាកា បង្វា ញថ្ន ោត់ឮពីប៉ាង់ អំពីតួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន) ។ 
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រៅរហើយ
1209

។ របើរទាះបីជា រលាក Steve HEDER គឺជាសាកសីខដេអងគជំន ំជក្មះយេ់ថ្ន អាច្

រជឿទ កចិ្តតបានជាទូរៅកតី រហើយបាន្តេ់សកេីកមមទាក់ទិននឹងកាេៈរទសៈននកា រធាើកិច្ចសមាភ សន៍រនះក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្រជឿថ្ន កំណត់សមាគ េ់ បស់ោត់រៅរេើកិច្ចសមាភ សន៍រនាះមានតនមៃ

ជាភ័សតតុ្តងសំខ្ន់រឡើយ
1210

។ កិច្ចសមាភ សន៍ទីពី គឺជាកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី
1211

។ 

ប៉ា ខនត រដ្ឋយរហត ថ្ន ោម នកំណត់រហត រពញរេញ ឬជា្ៃូវកា ននកិច្ចសមាភ សន៍រនាះ រហើយបនាទ ប់

មក រអៀង សា ី បដិរសធថ្នមិនបាននិោយថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធានមនទី  

៨៧០ រទរនាះ រសច្កតីសរងេបននកិច្ចសមាភ សន៍រនះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង មិនអាច្មានទមៃន់ជាភ័សតតុ្តង

រទរៅក្តង់ចំ្ណ ច្រនះ
1212

។ 

398> រៅកនុងដំរណើ កា ននកា ក្សាវក្ជាវក្បវតតិសា្សត បស់ខៃួន អនកជំនាញរលាក Philip 

SHORT និងរលាក David CHANDLER ស ទធខតព ំបានរឃើញនូវឯកសា ណាមួយខដេបញ្ញជ ក់

ថ្ន រខៀវ សំ្ន ជំនួសតំខណង បស់ រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០ រឡើយ
1213

។ ឯកសា ខបបរនះក៏ព ំ

បានដ្ឋក់ជូនអងគជំន ំជក្មះខដ ។ ក៏ប៉ា ខនត រលាក Philip SHORT បានខងៃងក្បាប់អងគជំន ំជក្មះថ្ន 

                                                 
1209

 បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ វា៉ា ន់  ិទធ ឯកសា  E3/5699 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  

១ ERN (ភាសាខខម ) 00742277។ 

1210
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៥-៦។ អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ពីជំហ 

 បស់ខៃួនពមី ន ួច្រហើយរៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបាន និង តនមៃជាភ័សតតុ្តងននកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយប គគេខដេ

ទទួេម ណភាព: សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជីំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយ

 បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើស ំរដ្ឋយសហក្ពះ-

ោជអាជាា  និងសហរមធាវីនាមំ ខតណំាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E299 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

កថ្នខណឌ  ២៩។  ក់ព័នធនឹង ឯកសា  E3/5699, អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារៅរេើអងគរហត ខដេថ្នព ំមានក្បតិោ ឹក 

ឬកំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយរពញរេញរឡើយ។ រសច្កតីសរងេបននកចិ្ចសមាភ សន៍ព ំមានហតារេខ្ បស់ វា៉ា ន ់   ិត រហើយ

កិច្ចសមាភ សន៍រនាះ រធាើរឡើងរក្ៅ្ៃូវកា  ។  

1211
 បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/190 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00172248។ បទសមាភ សន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/573 ច្ ះនងៃទី 

០៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ ERN (ភាសាខខម ) 00640499-00640500។ សូមរមើេ្ងខដ    ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ 
កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័  ៣។ 

1212
 រសច្កតីក្បកាស បស់ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/515 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩។ 

1213
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៨ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៧៤-៧៥។ 
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ខ្អករេើឯកសា នានាខដេរលាកបានអាន រលាកមានរហត ្េខដេនាឲំ្យសននិដ្ឋា នបានថ្ន     

រខៀវ សំ្ន “មានតួនាទីសំខ្ន់” រៅកនុងមនទី រនាះ រក្កាយពី រឌឿន រច្ញរៅ
1214

។ រលាក David 

CHANDLER ក៏បានសននិដ្ឋា នថ្ន រខៀវ សំ្ន ជំនួសតំខណង រឌឿន រក្កាយរពេ រឌឿន ក្តូវបាន

ោប់ខៃួន
1215

។  

399> រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភ័សតតុ្តងនានា អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខដេធាៃ ប់ 

បានរធាើជាក្បធានមនទី  ៨៧០ រឡើយ។ រហត ដូច្រនះ អងគជំន ំជក្មះសននិដ្ឋា នថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនអាច្ 

បានរឃើញទូ រេខ និងឯកសា ទាងំអស់ខដេ ៃ្ងកាត់ ឬច្មៃងជូនមនទី ៨៧០ រនាះរទ ជាពិរសស 

ទូ រេខ និងឯកសា ទាងំឡាយ ខដេមិន ក់ព័នធរៅនឹងខ្នកជាក់លាក់ននកា ទទួេខ សក្តូវ  បស់

ោត់។  

 ៨.៣.៥  កា ក្គបក់្គងគណៈកមាម ធកិា  ណិជជកមម (ក្កសួង ណិជជកមម) 

400> រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមនុីសតកមពជុាបានខតងត្តងំ 

រខៀវ សំ្ន ឲ្យទទួេខ សក្តូវខ្នក “ ណសិ ស និង ោជ ដ្ឋា ភិបាេ និង  ណិជជកមម ខ្ងបញ្ជី និង 

តនមៃ”
1216

។ ក យ ធួន រៅ ធ ច្ ក្តូវបានក្បគេ់តួនាទីទទួេខ សក្តូវខ្នក “ ណិជជកមមកនុង

ក្បរទសនិងរក្ៅក្បរទស”។ វន រវ៉ាត ទទួេខ សក្តូវខ្នក “ឧសាហកមម អយសម័យោន និង

រនសាទ”
1217

។ រៅខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានខតងត្តងំ រខៀវ សំ្ន រៅ

កនុងគណៈកមាម ធិកា សក្មាប់ “ពិនិតយរ ៀបចំ្ទំនិញខដេក្តូវទិញ”។ សមាជិកដនទរទៀតននគណៈ-  

                                                 
1214

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៨-១៩ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៦៦-៦៧។ 

1215
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័  ៨១-៨៣, ៨៩-៩០។ ក្បខហេជាពតិ

ខមនរហើយថ្នអនកជំនាញ David CHANDLER សននិដ្ឋា នខបបរនះរដ្ឋយខ្អករេើកា ក្សាវក្ជាវ បស់សាកសី Stephen 

HEDER: សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពីមនទី  ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ និងក្បវតតិកនុងគ ក

សមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  ៧៣-៧៤, ២០៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00191901-00191902, 

00192049-00192050។  

1216
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00019108។ 

1217
 សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣២ ។  

01006632
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កមាម ធិកា រនាះ ួមមាន ក យ ធួន (ក្បធាន) រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន
1218

។ 

ក្សបរពេរនាះខដ      រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តងំជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា មួយបរងកើតរឡើងរដើមបី

ពិនិតយបញ្ញា ធនាោ ។ សមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាម ធិកា រនាះ ួមមាន ក យ ធួន, រអៀង សា ី និង 

រឌឿន
1219

។ 

401> ឋានាន ក្កមននកា ទទួេខ សក្តូវកិច្ចកា រសដាកិច្ច និង ណិជជកមមរៅកនុង យៈកាេកមពជុា 

ក្បជាធិបរតយយមានេកេណៈសមគុសាម ញ រដ្ឋយសា មានកា ោប់ខៃួនកមាម ភិបាេថ្នន ក់រេើននបកស 

ក មមយុនីសតកមពជុាជាញឹកញាប់។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបានរធាើឲ្យ

អងគជំន ំជក្មះយេ់ដឹងអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយដ៏សមក្សបននក្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះ។ 

402> រក្កាយរពេខខម ក្កហមកាន់អំណាច្ ប គគេទីមួយខដេទទួេបនទកុរសដាកិច្ចគឺ ក យ ធួន។ 

ក យ ធួន ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និង យករៅមនទី  ស-២១ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧
1220

។ 

403> រៅអំឡុងរពេោប់ខៃួន ក យ ធួន សភាតំណាងក្បជាជនននកមពជុាក្បជាធិបរតយយបាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន វន រវ៉ាត គឺជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទកុរសដាកិច្ច ខដេមានគណៈកមាម ធិកា ចំ្នួន

                                                 
1218

 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/233 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00000749។ ‘សមមិតត ទូច្’ ក្តូវបានោត់ត្តំងកនុងគណៈកមាម ធិកា ជា “សមាជិកកត់ក្ត្ត” ខដេ

ត្តមសនមតជាអនកកតក់ំណត់រហត ។ 

1219
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/233 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-

២ ERN (ភាសាខខម ) 00000749-00000750។ ជាងមីមតងរទៀត ‘សមមិតតទូច្’ ក្តូវបានោត់ត្តំងជា “សមាជិកកត់ក្ត្ត” ។ 

1220
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស ឹម រហា), ទំព័  ៥៦-៥៧។ ច្រមៃើយ បស់ ក យ ធួន រៅ ធ ច្ រៅមនទី  ស-២១ ឯកសា  E3/1604 ច្ ះនងៃទី 

០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យិន រអង ឯកសា  E3/473 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00205040 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់

រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៤៣-២៤៤, ២៩០-២៩២, ៣៥២-៣៥៣ERN (ភាសាខខម ) 00232241-00232242, 

00232288-00232290, 00232350-00232351។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖   សរមៃងពីមនទី  ស-២១៖ 

ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ និងក្បវតតិកនុងគ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  ៦៧, ៦៩-៧០ ERN (ភាសាខខម ) 

00191882, 00191897-00191898។  
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ក្បាំមួយរៅរក្កាមចំ្ណ ះ  ួមទាំងគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម្ ងខដ 
1221

។ គណៈកមាម ធិកា 

 ណិជជកមម (ឬក្កសួង ណិជជកមម
1222

) ទទួេខ សក្តូវខ្ងកា ្ទកុ កា នាចូំ្េ និងនារំច្ញទំនិញ 

រៅកនុង យៈកាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ក្បតិបតតិកា  បស់គណៈកមាម ធិកា រនះ ួមមានោៃ ងំ ដា

ខដេ្ទកុទំនិញមកពីបណាត ភូមិភាគ និងរ ៀបចំ្សក្មាប់នារំច្ញ
1223

 រៅខ្កំពង់រសាម
1224

 និង

ក្កុមហ  ន    ឹនហាងុ (Ren Fung) ខដេជាក្កុមហ  នមានកា ិោេ័យរៅទីក្កុង ហ ងក ង បរងកើតរឡើង

រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម។ ក្កុមហ  ន  ឹនហាងុ និង ហា ក្ត្ត (FORTRA)
1225

 រធាើឲ្យកមពជុា

                                                 
1221

 កំណត់រហត អងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា ឯកសា  E3/165 ច្ ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៨-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00053635។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២             

(សគឹម េមតុ) ទំព័  ១៣-១៥។ 

1222
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ១២-១៣។ 

1223
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) ទំព័  ៦៩-៧០, ទំព័  ៧៩-៨០។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ 

ច្រមៃើយសាកសី ស ឹម រហា ឯកសា  E3/472 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00170626-00170627។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យ ិន គ ជ ឯកសា  E3/437 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373523-00373524។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា

ជាមួយ សួន   ី ឯកសា  E3/4624 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ២៣-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00055300-

0005530។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ប ិត ណា ឯកសា  E3/5647 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00054410។ រទាះបីជាត្តម្ៃូវកា  ោៃ ំង ដារៅភនំរពញក្បតិបតតិកា 

រដ្ឋយ   គណៈកមាម ធិកា មួយខដេដឹកនារំដ្ឋយ “សមមិតតរ ឿង” ោៃ ងំ ដាទាំងរនាះទំនង ជាសាិតរៅរក្កាមសិទធិអំណាច្

 បស់   គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ( ស់ ស  យ) ទំព័  ២០-២១, ៥៤-

៥៥។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/235 ច្ ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00019143។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ  ស់ ស  យ ឯកសា  

E3/4594 ទំព័  ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00008345-00008347 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រឌឿន រធាើទសសនិកច្ចរៅោៃ ងំនានា

ជាញឹកញាប់)។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៦ ។  

1224
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) ទំព័  ៦៩-៧០។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េ      

ឯកសា កមពជុាជាមួយ សួន   ី ឯកសា  E3/4624 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ២១-២៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00055298-00055300 (រដ្ឋយខងៃងថ្នកំពង់ខ្កំពង់រសាមសាិតរៅរក្កាមសិទធិអំណាច្ បស់គណៈកមាម ធិ

កា     ណិជជកមម  ហូតដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៦)។ 

1225
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ), ទំព័  ៥៧-៥៨។  វិកកយបក្តេក់សខណត កបាយឲ្យ

រៅច្ិន ឯកសា  E3/2056 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00663869 ។ េិខិត បស់ 

FORTRA រ្ាើជូនក្កុមហ  ន  ៉ឺនហា ងុ ហ ងក ង ឯកសា  E3/1619 (also ឯកសា  E3/1620, ឯកសា  E3/1735 និង 

ឯកសា  E3/2517) ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00278325-00278326។ 

01006634
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ក្បជាធិបរតយយរធាើ ណិជជកមមរៅរេើទី្ា អនត ជាតិ
1226

។ វន រវ៉ាត  កាតួនាទីក្តួតពិនិតយ ហូត

ដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប៉ា ខនតោត់មិនក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ជាក្បោំរៅរេើ

គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមរនះរទ
1227

។  

404> រក្កាយពី វន រវ៉ាត ក្តូវបានខតងត្តងំជាឧបនាយក ដាម្នតីភាៃ ម គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

ននបកសក មមនីុសតកមពជុាបានខតងត្តំង វា៉ា ន់  ិត, ក្ពំ ខញ៉ាម រៅ ទិត, ស  ន រៅ ខញ៉ាម និង “សមមិតត 

រឈ្ឿន” ជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម
1228

។ ប៉ា នាម នសបាត ហ៍រក្កាយមក រ េគឺរៅ

នងៃ ទី០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានោត់ត្តំង នង សួន រៅ ជ័យ 

                                                 
1226

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៥០-៦០។ 

1227
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៣០-៣១។(រដ្ឋយបានខងៃងថ្ន វន រវ៉ាត “រមើេ 

ខ សក្តូវ”ខ្ង ណិជជកមមនិងឧសាហកមម ប៉ា ខនតមិនខមនជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ),ទំព័  ២០-២១ (ខដេបង្វា ញថ្នោត់មិនរឃើញ វន រវ៉ាត រៅកខនៃងគណៈកមាម ធិកា  ណិជជ-

កមមរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ)  ទំព័  ២២-២៣ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន វន រវ៉ាត 

ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម

 េត់រៅ ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៤២៩-៤៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232427-00232428 (រដ្ឋយបញ្ញជ ក់អំពីកា ោប់

ខៃួន វន រវ៉ាត រៅខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៨)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពីមនទី  ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃ ច្ នងិ

ក្បវតតិកនុងគ កសមាៃ ត់ បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1684 ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00191853-00191854 

(រដ្ឋយរោងដេ់កា សមាៃ ប ់វន រវ៉ាត រៅ មនទី  ស-២១ រៅឆ្ន ំ១៩៧៨)។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និង

ម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៦ ។  

1228
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/235 ច្ ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00019142។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ធឹង លាប ឯកសា  

E3/5224 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00236038-00236039។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អួង ធា ឯកសា  E3/5223 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00236043-00236044។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ឹម រហា ឯកសា  E3/363 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00236033។ Timothy Carney “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជុា 

ច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹងម ណៈ ឯកសា  E3/49 ទំព័  ១០១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00105150 (ខដេទាងំអស់រនះស ទធខតបញ្ញជ ក់ថ្ន ‘ខញ៉ាម’ រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម គឺជា ក្ព ំ ខញ៉ាម រៅ     

ទិត ស  ន ខដេក្គប់ក្គងកំពង់ខ្កំពង់រសាម)។ ខញ៉ាម ច្ ងរក្កាយក្តូវបានោប់ខៃួន និងយករៅដ្ឋក់ ស-២១: បញ្ជ ី     

អនករទាសរៅ ស-២១ ខដេបានពនិិតយរឡើងវិញ ឯកសា  E3/342 ទំព័  ៤៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00330065។ 

01006635
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ខដេទទួេបនទកុកសិកមម
1229

 “ឲ្យមកកាន់កាប់ ណិជជកមម”។ រសឿ វា៉ាស ី រៅ រឌឿន ក៏ក្តូវបាន

បញ្ញជ ឲ្យ “ច្ ះរៅកាន់ខ្នក ណិជជកមម”  ហូតដេ់ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរធាើកា រៅមនទី  

៨៧០ ្ង និងរធាើកា រៅខ្នក ណិជជកមមរនះ្ង
1230

។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្កំណត់បានថ្នរតើ 

នង សួន មានតួនាទីភា កិច្ចអាីទាក់ទិននឹងគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ក្បសិនរបើមាន។ សាកសី   

កាងំ រហកកអា វ បានក្បាប់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតថ្ន រឌឿន គឺជាអនកកាន់កាប់គណៈកមាម ធិកា 

រនាះរក្កាយពី ក យ ធួន ក្តូវបានោប់ខៃួន
1231

។ រទាះោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម 

បានោប់រ្តើមោយកា ណ៍រៅ រឌឿន ក្តឹមខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
1232

 រហើយរៅក្តឹមខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ នង សួន ក្តូវបានោប់ខៃួនយករៅមនទី  ស-២១
1233

។  

405> រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមឈ្ប់រធាើ បាយកា ណ៍ជូន រឌឿន
1234

។ 

រក្កាយពីរពេរនាះមក វា៉ា ន់  ិត បានកាៃ យរៅជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ( ដាម្នតី

ក្កសួង ណិជជកមម) ជាតំខណងមួយខដេោត់កាន់កាប់ ហូតដេ់ច្ ងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1235

។ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧
1236

។  

                                                 
1229

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ), ទំព័  ១៨-១៩ (ខដេបំភៃឺបញ្ញជ ក់ថ្ន ‘សមមិតតជ័យ’ 

គឺ នង សួន)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stepen HEDER), ទំព័  ២៣-២៤។ 

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00019109-00019110។ 

1230
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/220 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00000827។ 

1231
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/355 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00239832។ 

1232
  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2036 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2037 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  បាយ-

កា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3568 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  បាយកា ណ៍ បស់

គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2038 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៨-៩។ 

1233
 ច្រមៃើយ បស់ ជ័យ សួន រៅមនទី  ស-២១ ឯកសា  E190.1.14 ច្ ះនងៃទី ១៧-២០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

1234
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័  ១២៣៨ ។  

1235
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) ទំព័  ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន), ទំព័  ៨០។ 
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406> រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន មិនខដេបានរធាើជា ដាម្នតីក្កសួង ណិជជកមមក៏រដ្ឋយ ក៏ឯកសា ខដេ

រៅរសសសេ់បង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីសំខ្ន់ទាក់ទិននឹងរសដាកិច្ច បស់កមពជុាក្បជា-   

ធិបរតយយខដេក្សបនឹងកា សា ភាព បស់ោត់ថ្ន   ោត់ជាសមាជិកមនទី  ៨៧០  ទទួេបនទកុ 

 ណិជជកមម
1237

។ រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមបានោប់រ្តើមោយកា ណ៍

ជូន រខៀវ សំ្ន មិនខមនោយកា ណ៍ជូន រឌឿន រឡើយ
1238

។ ឯកសា នានាខដេរ្ាើជូន ឬច្មៃងជូន 

រខៀវ សំ្ន  ួមមាន  បាយកា ណ៍ននកា ពិភាកាជាមួយគណៈក្បតិភូ ណិជជកមមប រទស និង 

ទំនាក់ទំំនងរ្សងៗរទៀត ទាក់ទិននឹង ណិជជកមមអនត ជាតិ
1239

  បាយកា ណ៍សតីពីប ិមាណក្សវូ 

អងក  ខដេបញ្ជូនរៅោៃ ងំ ដាពីសំណាក់ភូមិភាគនានា និង បាយកា ណ៍សតីពីកា នារំច្ញក្សូវ អងក  

                                                                                                                                            

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យិន រអង ឯកសា  E3/473 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00205040 ។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ សួន   ី ឯកសា  E3/4624 ច្ ះនងៃទី 

០២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00055303-00055304 ។ បទសមាភ សន៍ បស់

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុាជាមួយ ប ិត ណា ឯកសា  E3/5647 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០២ ទំព័  ១១-១២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00054381-00054382 ។  បាយកា ណ៍មួយច្ំនួន បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមមានហតារេខ្

 បស់ វា៉ា ន់   ិត។ សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2507 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2527 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2510 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

េិខិត បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/1640 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍ បស់

គណៈកមាម ធកិា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/319 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1236
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៩២ រជើងទំព័  ១១៩។   

1237
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន  កថ្នខណឌ  ៣៩១ ។  

1238
 សូមរមើេ  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2038 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៨៦ 

( បាយកា ណ៍ច្ ងរក្កាយបងអស់ជូនច្ំរ ះ“បងរឌឿនជាទីរោ ពរសនហា”)។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា -

 ណិជជកមម ឯកសា  E3/2040 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ( បាយកា ណ៍ដំបូងបងអស់ជូនច្ំរ ះ “បង ខហម 

ជាទីរោ ពរសនហា”)។  

1239
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2040 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/304 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/1616 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។         

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3510 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ េិខិត បស់

គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/1640 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 
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និងទំនិញរ្សងៗរទៀត
1240

 សំរណើស ំទិញពីក្កសួងនានា និងបញ្ជីសមាភ  ៈនាចូំ្េពីក្បរទសចិ្ន
1241

 

 បាយកា ណ៍សតីពីកា រក្បើក្បាស់ឥណទាន បស់ចិ្នពីសំណាក់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
1242

 និងសា 

រ្ាើរៅមក វាងហ ាក្ត្ត (FORTRA) និង    ឹនហាងុ (REN FUNG)
1243

។ គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម 

ជាញឹកញាប់បានរសនើស ំ រសច្កតីខណនា ំនិងរោបេ់ពី រខៀវ សំ្ន
1244

។  បាយកា ណ៍ទាងំរនាះគឺ

                                                 
1240

 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3511 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ សាិតិនាចំ្ូេ (ពីខខ មកោ ដេ់ខខ កញ្ញា ) និងសាិតិនារំច្ញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ (ពី

ខខ មកោ ដេ់ខខ កញ្ញា ) ឯកសា  E3/2059 ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ សាិតិនារំច្ញ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  

E3/3533 ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1241
 សូមរមើេ ឧទា. បញ្ជីសំរណើទិញ ឯកសា  E3/3516 ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា  

 ណិជជកមម៖ បញ្ជ ីសមាភ  ៈនាចំ្ូេពីក្បរទសច្ិន ត្តមកបា៉ាេ់ រសៀង សាន ឯកសា  E3/3413 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ បញ្ជីសមាភ  ៈនាចំ្ូេ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3518 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ បញ្ជីសមាភ  ៈនាចំ្ូេ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3528 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ បញ្ជីសមាភ  ៈនាចំ្ូេ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3534 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1242
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/325 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/329 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/311 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។      
 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/317 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍ 

 បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/319 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1243
 សូមរមើេ ឧទា. េិខិត បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/324 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

េិខិត FORTRA ឯកសា  E3/2525 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា  E3/2521 ច្ ះ

នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា  E3/2520 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

1244
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/1615 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00067709។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3514 

ច្ ះនងៃទី០១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN(ភាសាខខម ) 00002856-00002857។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា 

 ណិជជកមម ឯកសា  E3/3455 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ េិខិត បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  

E3/334 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00069092។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម - 

ធកិា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3461 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00188538។ 

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/1637 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00278399-00278400។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ)  ទំព័  

៨-១០ (ខដេជាកា បញ្ញជ ក់ថ្ន វា៉ា ន ់   ិត ព ំអាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្មួយច្ំនួន រហើយក្តូវរោ ពត្តម វន រវ៉ាត និង      

រខៀវ សំ្ន) ។ 

01006638
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រក្ច្ើនខតច្មៃងជូន ប៉ា ខនតមិនរ្ាើជូនចំ្រ ម្ ះ វន រវ៉ាត រឡើយ។ រ ម្ ះ វន រវ៉ាត ជាទូរៅស រស បនាទ ប់

ពីរ ម្ ះ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងបញ្ជីរ ម្ ះអនកទទួេ
1245

។ មានខត បាយកា ណ៍តិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះខដេ

ក្តូវបានរ្ាើរច្ញ ឬច្មៃងជូន វន រវ៉ាត ខតមាន ក់
1246

។ រខៀវ សំ្ ន បនតទទួេ បាយកា ណ៍ និងេិខិត

អំពីបញ្ញា  ណិជជកមម រក្កាយពី វន រវ៉ាត ក្តូវបានោប់ខៃួន
1247

។  

407> រខៀវ សំ្ន បានរៅរមើេោៃ ងំ ដាជាមួយ វា៉ា ន់  ិត ខដេរៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន បានពិនិតយ 
្េិត្េខដេក្តូវនារំច្ញ និង ជំ  ញឲ្យកមមក ក្បុងក្បយ័តន និង យកចិ្តតទ កដ្ឋក់

1248
។ ត្តម យៈ 

កា សា ភាព បស់ខៃួន រខៀវ សំ្ន មានកា ទទួេខ សក្តូវខ្នកខច្កោយទំនិញរៅបណាត         

ភូមិភាគ
1249

។ សាកសី រខៀវ រៅ និង រៅ សា  ន  មៃឹកថ្នខៃួនបានរធាើសំរណើរៅ រខៀវ សំ្ន ស ំ

                                                 
1245

 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/2054 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧។  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម៖ បញ្ជ ីសមាភ  ៈនាចំ្ូេពីក្បរទសច្ិន ត្តមកបា៉ាេ់ រសៀង សាន    

ឯកសា  E3/3413 ច្ ះនងៃទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា 

E3/1613 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/327   
ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ បញ្ជីសំរណើទិញ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3516 ខខ ក មភៈ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3460 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 

 បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3566 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ បញ្ជីសមាភ  ៈ

 បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម នាចំ្ូេ ឯកសា  E3/4548 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  

1246
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/3453 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦។  

1247
 សូមរមើេ ឧទា.  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ឯកសា  E3/829 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា  E3/2520 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។  

1248
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ឹម រហា) ទំព័  ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ( ស់ ស  យ), ទំព័  ២៧-២៨។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ស់ ស  យ ឯកសា  E3/469 ច្ ះនងៃទី 

១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00172051-00172052។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី យ ិន គ ជ ឯកសា  E3/437 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373523-

00373524។  

1249
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៩-៧០ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុា ងមីៗ រនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១៦៨-១៦៩, ១៨១-១៨២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00103892, 00103898-00103899។ 

01006639
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ខបងខច្កសមាភ  ៈមួយចំ្នួនរៅកាន់ភូមិភាគ បស់ខៃួន
1250

។ សាកសី នង ស ្ង់ និង ផ្ទន វា៉ា ន 

ស ទធខតជាអនកស រស  និងបកខក្បទូ រេខ។ សាកសីទាំងពី  ូបបានរឃើញសំរណើស ំសមាភ  ៈខដេ 

រ្ាើរៅ និងបញ្ញជ ឲ្យខច្កោយរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន
1251

។  

៨.៤  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

408> រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន ឋានៈ បស់ខៃួនជាបញ្ាវនតបានរធាើឲ្យខៃួនខេងរៅរកៀកជាមួយនឹង
ក្កុមន្ទកនុង បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា

1252
។ ប៉ា ខនត ត្តមកា ពិត តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង   

 យៈកាេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានជំរនឿចិ្តត និងទំន កចិ្តតពី

សំណាក់សមាជិកមជឈិមបកសដនទរទៀត
1253

។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរគរជឿទ កចិ្តតឲ្យចូ្េ ួមរៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេរៅកនុងរនាះ ព័ត៌មាន

ក្តូវ្សពា្ ាយ រហើយរសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើរឡើង។ រខៀវ សំ្ន ក៏ក្តូវបានរគរជឿ

ទ កចិ្តតឲ្យ ស់រៅ និងរធាើកា រកៀកជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត បស់បកសក មមនុីសតកមពជុា

ទាងំរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនាទ ប់មក រៅមនទី  ក-៣ និងមនទី  ក-១។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរគរជឿ

                                                 
1250

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័  ៣៧-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រៅ សា  ន), ទំព័  ៤៨-៤៩ ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា  ន ឯកសា  E3/367 ច្ ះនងៃ

ទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00251439-00251440។ 

1251
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១២(នង ស ្ង់) ទំព័ ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ៣៥ ។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  

៨-៩។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៣-៦៤ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន

សំរណើស ំ “សមាភ  ៈខច្កោយរៅមូេដ្ឋា ន”ក៏ក្តូវបានរសនើរៅ រខៀវ សំ្ន ្ងខដ ត្តម យៈទូ ស័ពទ) ។ 

1252
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦២-៦៣, ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៥១-៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃ ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ៥៣-៥៩។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក   ីន) ទំព័  ៦៨-៧៤ (រដ្ឋយពនយេ់ថ្ន បកក បានខបងខច្កដ្ឋច្ព់ី

ោន ជាសមាៃ ត ់វាងសមាជិកបកស និង “ ណសិ ស” រហើយ សមាជិក ណសិ ស ក្តូវបានរក្បើជាអនកកាទូតសក្មាប់ទំនាក់

ទំនងជាមួយប រទស។)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក   ីន ឯកសា  E3/362 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00210211-00210212។  

1253
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៣៣-៣៥ ។ (Philip SHORT) ទំព័  

២២។ 

01006640
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

334 

 

ទ កចិ្តតឲ្យរធាើជាតំណាង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និង បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយជាសាធា ណៈ មិនក្តឹមខតរៅកនុងក្បរទសកមពជុាប៉ា រណាណ ះរទ ខតខងមទាងំរៅកនុង

ដំរណើ រៅរក្ៅក្បរទសរទៀត្ង។ 

409> របើរទាះបីជា រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទីជារក្ច្ើនកតី ប៉ា ខនតភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន 
មានសិទធិរធាើរសច្កតីសរក្មច្ខតរៅរេើបញ្ញា រសដាកិច្ច និង ណិជជកមម មួយចំ្នួនប៉ា រណាណ ះ។ រទាះជា

ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន មានសិទធិអំណាច្ធំជាងរនះ ត្តម យៈតំខណងជាន់ខពស់ បស់ោត់ 

ដូច្ខដេបានខសតងរច្ញត្តម យៈសមតាភាពកនុងកា ធានាស វតាិភាពននសមាជិកក្គួសា មួយចំ្នួន

 បស់ោត់រៅជនបទ។ ត្តម យៈវតតមាន បស់ខៃួនរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និង     

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រៅកនុងមនទី ៨៧០ កា ក្គប់ក្គងគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម និងអតាន័យ 

ននស នទ កថ្ននានាខដេខៃួនបានរ ៀបរ ៀង រខៀវ សំ្ន ពិតជាបានដឹងឮអំពីរោេនរោបាយ និង

មានសិទធិទទួេព័ត៌មានអំពីសភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុងក្បរទសកមពជុា  ួមទាងំកា ដឹងអំពីកា ោប់

ខៃួនកមាម ភិបាេជាន់ខពស់ជារក្ច្ើន ដូច្ជា ក យ ធួន, រឌឿន និង វន រវ៉ាត។ 

 ៩.  ចាបជ់ាធ មាន្ៈ ឧក្រដិ្ឋរមមក្បឆ្ងំន្ឹងមន្ សសជាត ិ

៩.១  កា រធាើមន សសោត 

410>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទកា 

រធាើមន សសោត ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) និងកា សមាៃ ប់មន សសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
1254

។ 

411> ព ំមានកា ជំទាស់រទខដេថ្ន កា រធាើមន សសោតក្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្នជាឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិ នាឆ្ន ំ ១៩៧៥
1255

។  ក់ព័នធ
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 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣, ១៣៧៥, ១៣៧៧, ១៣៧៩-១៣៨០។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ 

បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបងូ រៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/ ០១ ខដេក្តូវបានខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពសីមបទា បស់ 

រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់

សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

(E163)  ឯកសា  E124/7.3 ទំព័  ២។  

01006641
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នឹងកា  វិវតតននបទឧក្កិដារនះបនាទ ប់ពីស្ង្វគ មរលាករេើកទី ២ ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេបាន

ថ្ន កនុងនាមជាសមាជិកននអាជាា ធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជុា ជនជាប់រោទអាច្

នឹងក្តូវរោទក្បកាន់ពីបទកា រធាើមន សសោតខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ពីឆ្ន ំ១៩៧៥។ 

រេើសពីរនះរទៀត និយមន័យននកា រធាើមន សសោត ខដេបាន វិវតតនរ៍ៅរក្កាយយ តតិសា្សតខដេមាន

បនាទ ប់ពីស្ង្វគ មរលាករេើកទី២ ក៏អាច្ឲ្យជនជាប់រោទដឹងច្ាស់នារពេរនាះ្ងខដ ។ 

412> យ តតិសា្សតនានា ខដេបានបញ្ញជ ក់អំពីភាពខ សោន  វាងសំរៅជាភាសាអង់រគៃស និង

ភាសាបាោំងននឯកសា ខដេ ក់ព័នធនាសម័យរនាះ បានកំណត់ថ្ន វាគឺជាកា រធាើមន សសោត

(“meurtre”) និងមិនខមនជាោតកមមគិតទ កជាម ន (“assassinat”) រនាះរទ ខដេកំណត់ជា   

បទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរនាះ
1256

។ ធាត ្ស ំបស់បទរេមើសកា រធាើ 

មន សសោតមានដូច្ខ្ងរក្កាម៖ 
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 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣១។ សូមរមើេ្ងខដ  មាក្ត្ត ៦(គ) ននធមមន ញ្ា បស់

ត លាកា  Nuremberg (ភាជ ប់រៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀងឆ្ន ំ ១៩៤៥ សក្មាប់កា រោទក្បកាន់ និងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើ

ឧក្កិដាជន    សំខ្ន់ៗននឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម បស់ក្កុមសមព័នធមិតតអឺ ៉ា ប) ខដេោត់ទ កកា រធាើមន សសោតថ្នជាបទរេមើស

ជាក់លាក់ ខដេសាិតរៅកនុងនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ។ កា រធាើមន សសោត (ឬ “កា រធាើមន សស

ោតគិតទ កជាម ន” កនុងសំរៅឯកសា បាោំង) ក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុងនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ្ងខដ កនុងមាក្ត្ត II (គ) ននច្ាប់រេខ ១០  បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង ឆ្ន ំ ១៩៤៥ និង មាក្ត្ត ៥(គ) ននធមមន ញ្ា 

Tokyo និងរសច្កតសីរក្មច្ បស់មហាសននិបាតរេខ ៩៥(ឈ្) (ឯកភាពរេើរោេកា ណ៍ បស់ត លាកា  Nuremberg 

និងោត់ទ កកា រធាើមន សសោតជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ)។ សូមរមើេ្ងខដ   បាយកា ណ៍ ILC ១៩៥០, 

រោេកា ណ៍ VI(គ) (ឯកភាពថ្ន កា រធាើមន សសោតគឺជាបទរេមើសមួយខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុងច្ាបទំ់រនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិទូរៅ) (ឬ “កា រធាើមន សសោតគិតទ កជាម ន” កនុងសំរៅឯកសា បាោំង) និងសាេក្កម បស់

ត លាកា Nuremberg,ទំព័  ២៩១-២៩៣, ៣០១ (្តនាទ រទាសជនជាប់រោទ Kaltenbrunner និងFrickពបីទឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ួមទាងំកា រធាើមន សសោតមួយ្ង)។ សូមរមើេបខនាមរទៀត សាេក្កមខ្នករវជជសា្សត ទំព័  

១៩៨, ២០៧, ២៤០-២៤១, ២៤៨, ២៦៣, ២៧១, ២៩០ (អន រលាមត្តមច្ាបរ់េខ ១០  បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង    

្តនាទ រទាសជនជាប់រោទ Karl Brandt, Handloser, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Sievers, Rose និង Hoven ពី

បទរធាើមន សសោតខដេជាខ្នកននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ក់ព័នធនឹងតនួាទី បស់ពួករគរៅកនុងកា រធាើ

ពិរសាធន៍ខ្នករវជជសា្សត និងកមមវិធីសមាៃ ប់អនកជំងឺ (euthanasia)។  

1256
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ  ៥៥៨។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ២១៦។  
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(១) អំរពើសកមម ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ  បស់ជនណាមាន ក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេ   

ជនជាប់រោទជាអនកទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះអំរពើសកមម ឬ អកមមខដេបណាត េឱយ

ជន ងរក្ោះសាៃ ប់ និង 

(២) រច្តនា បសជ់នជាប់រោទ ឬ ជនណាមាន ក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេជនជាប់រោទជាអនក

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា សមាៃ បរ់នះ ឬ កា បងកឱយមានពយសនកមមរេើ ូបោង

កាយធៃន់ធៃ  រដ្ឋយមានរហត ្េដឹងថ្នអំរពើសកមម ឬ អកមមរនាះម ខជាបងកឱយមានកា បាត់

បង់ជីវិតមន សស
1257

។ 

413> ធាត ្សនំនកា រធាើមន សសោតអាច្នឹងក្តូវបំរពញ រទាះបីជាសាកសព បស់ជន ងរក្ោះ

ក្តូវបាន ករឃើញ ឬ មិនក្តូវបាន ករឃើញកតី។ អងគរហត ននកា បាត់បង់ជីវិត បស់ជន ងរក្ោះអាច្

ក្តូវបានសននិដ្ឋា នត្តម យៈកា បង្វា ញភ័សតតុ្តងនានា ។ អាីខដេតក្មូវឲ្យរធាើកា សននិដ្ឋា នពីភ័សតតុ្តង

រនាះ គឺកា ទាញរសច្កតីសននិដ្ឋា នដ៏សមរហត ្េខតមួយគត់ខដេថ្ន ជន ងរក្ោះសាៃ ប់រដ្ឋយសា 

អំរពើសកមម ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ ជនណាមាន ក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេជនជាប់រោទជាអនក

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះអំរពើរនាះ
1258

។ 

៩.២  កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

414>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទ

សមាៃ ប ់ង្វគ េខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងកា សមាៃ ប់មន សសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
1259

។     

                                                 
1257

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣១, ៣៣៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez 

កថ្នខណឌ  ៣៧។ 

1258
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣២។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត      

កថ្នខណឌ  ២៦០។ 

1259
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៨១, ១៣៨៧-១៣៨៩។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជកីថ្នខណឌ  និង 

ខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេ

បានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានរច្ញរសច្កតសីរក្មច្អំពសីមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា 

ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុង
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ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ថ្ន “មន សសជារក្ច្ើន” បានសាៃ ប់ខដេជាេទធ្េននេកេខណឌ

ខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ជាពិរសស 

រដ្ឋយសា កា ទទួេបាន បបអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ ោម នជក្មក ោម នកា ខងទារំវជជសា្សត និង       

អនាម័យ
1260

។ 

415> ព ំមានកា ជំទាស់រទខដេថ្ន កា សមាៃ ប់ ង្វគ េក្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ង 

នឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិនាឆ្ន ំ ១៩៧៥
1261

។ រហត ដូច្រនះ 

ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេដឹងថ្ន កនុងនាមជាសមាជិកននអាជាា ធ ក្គប់ក្គងក្បរទសកមពជុា 

ជនជាប់រោទអាច្នឹងក្តូវរោទក្បកាន់ពីបទកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ពីឆ្ន ំ១៩៧៥ រហើយពួកោត់ក៏អាច្យេ់ដឹងពីនិយមន័យននកា រធាើមន សស 

ោតរៅរពេខដេឧក្កិដាកមមដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់រនាះ ក្តូវបានក្បក្ពឹតត។ 

416> ធាត ្សសំតាន ម័ត (អំរពើឧក្កិដា) ននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ ួមមាន អំរពើសកមម អំរពើអកមម ឬ
កា  ួមបញ្ចូេោន ននអំរពើទាងំពី រនះ ខដេនាឲំ្យមានកា បាត់បង់ជីវិតមន សសកនុងក្ទងក់្ទាយធំ

1262
។ 

កា កំណត់រៅរេើកា សមាៃ ប់ ង្វគ េមិនោបំាច់្ក្តូវបង្វា ញនូវចំ្នួនននជន ងរក្ោះកនុងកំ ិតអបបប មា

ណាមួយរនាះរទ
1263

។ េកេខណឌ តក្មូវននក្ទង់ក្ទាយធំ ក្តូវវាយតនមៃរៅត្តមក ណីនីមួយៗរដ្ឋយ

                                                                                                                                            

កា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា 

E124/7.3 ទំព័  ២។  

1260
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  កថ្នខណឌ  ១៣៨៧ (រោងរៅសាា នភាពកនុងមនទី សនតិស ខ្ងខដ )។  

1261
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៤។សូមរមើេ្ងខដ  មាក្ត្ត ៦(គ) ននធមមន ញ្ា បស់

ត លាកា  Nuremberg  (ភាជ ប់រៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀងឆ្ន ំ  ១៩៤៥  សក្មាប់កា រោទក្បកាន់ និង កា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើ

ឧក្កិដាជនសំខ្ន់ៗននឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម បស់ក្កុមសមព័នធមិតតអឺ ៉ា ប) ោត់ទ កកា សមាៃ ប់ ង្វគ េជាបទរេមើសជាក់លាក ់

ខដេសាិតរៅរក្កាមនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិ។ សាេក្កម បស់ត លាកា  Nuremberg, ទំព័  ២៨៧-

២៨៨, ២៩១-២៩៣, ២៩៥-២៩៦, ៣០០-៣០១ (្តនាទ រទាសជនជាប់រោទ Von Ribbentrop, Kaltenbrunner, 

Rosenberg, Frank និង Frick ពបីទសមាៃ ប់ ង្វគ េ ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ)។  

1262
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ  ១៨៩។  

1263
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ២៦០។      

សា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី NUON Chea ខដេថ្ន ជន ងរក្ោះ “ក្តូវខតក្កុមមួយខដេមានច្ំនួនជាតួរេខ

សមក្សប" ក្តូវបានបដិរសធ រដ្ឋយសា សា ណារនាះរេើករឡើងថ្ន ជន ងរក្ោះក្តូវខតមានច្ំនួនអបបប មាមួយជា

ោបំាច្់។ សូមរមើេ រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់ក្កុមរមធាវី     
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ខ្អករេើកត្តត ននរពេរវលា និងទីកខនៃងននកា សមាៃ ប់ កា សក្មិតសក្មំាងជន ងរក្ោះ និងវិធីកំណត់

រោេរៅជន ងរក្ោះ និងអំពីកា សមាៃ ប់ខដេមានរច្តនាសំរៅរេើក្កុម ួមណាមួយ ជាជាង

សរំៅខតរៅរេើជន ងរក្ោះមាន ក់ៗ
1264

។ ោ ីអាច្ចូ្េ ួមក្បក្ពឹតតពីច្មាៃ យ ឬ រដ្ឋយក្បរោេ
1265

 

និងអាច្ ួមបញ្ចូេទាងំកា បរងកើតនូវេកេខណឌ ននកា  ស់រៅ ខដេមានរោេបំណងកំរទច្ក្បជាជន 

ដូច្ជាកា មិន្គត់្គង់មាបូអាហា  ឬ ថ្នន ំរពទយជារដើម
1266

។ 

417> ធាត ្សអំតតរនាម័ត (រច្តនាឧក្កិដាកនុងកា ក្បក្ពឹតតអំរពើឧក្កិដា) ននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ួមមាន 
រច្តនា៖  

(១) សមាៃ ប់មន សសជាក្ទងក់្ទាយធំ ឬ  

(២) បងក បួសរេើ ូបោងកាយធៃន់ធៃ  ឬ បរងកើតេកេខណឌ ននកា  ស់រៅខដេនាឲំ្យមាន      

កា សាៃ ប់រដ្ឋយមានរហត ្េដឹងថ្ន អំរពើសកមម ឬ អកមមរនាះម ខជាបងកឲ្យមានកា 

បាត់បង់ជីវិតមន សសជារក្ច្ើន (រច្តនារដ្ឋយមិនចំ្រ ះ)
1267

។  

រទាះបីជាធាត ្សអំតតរនាម័ត ចំ្រ ះបទឧក្កិដាននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េព ំក្តូវបានកំណត់និយមន័យោ៉ា ង

ស សីង្វា ក់ោន រៅកនុងយ តតិសា្សតននត លាកា  ICTY និងត លាកា  ICTR ក៏រដ្ឋយ ក៏យ តតិសា្សត

 បស់ត លាកា កំពូេននត លាកា ទាងំរនះ ហាក់ដូច្្នរៅេ បរោេរច្តនារដ្ឋយមិនចំ្រ ះ 

                                                                                                                                            

កា   កតី នួន ជា ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១៥។ សា ណា បស់ក្កុមរមធាវី

កា   កតី រអៀង សា ី ខដេថ្ន“កា សមាៃ ប់មន សសមាន ក់ ឬ កា សមាៃ ប់មន សសកនុងច្ំនួនកំណតម់ួយ មិនអាច្ោត់ទ កថ្ន

ជាកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ” ខដេមិនោំបាច្់ោត់ទ កថ្នជារសណា  ីយ៉ាូមួយ គឺមិន ក់ព័នធនឹងអងគរហត ននក ណីរនះរនាះរទ។ 

សូមរមើេឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពចី្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតតបានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ឯកសា  E163/5/10.2 នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១៦។  

1264
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić កថ្នខណឌ  

៥៣៨។ 

1265
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ  ១៨៩។ 

1266
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ៣៨៩។ 

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krstic កថ្នខណឌ  ៤៩៨។  

1267
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៨។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krstić  កថ្នខណឌ  ៤៩៥។ 
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រច្ញពីនិយមន័យននធាត ្សអំតតរនាម័តចំ្រ ះកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ
1268

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

មិនមានមូេដ្ឋា នណាមួយអាច្ឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ង្វករច្ញពី វិធីសា្សតដំបូងខដេបាន

អន វតតរៅកនុងសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krstic ខដេរកាត ប ួមទាងំ រច្តនារដ្ឋយមិនចំ្រ ះ និង        

យ តតិសា្សតខដេមានរៅម នឆ្ន ំ១៩៧៥ រនាះរទ។ 

418> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានដ្ឋក់សា ណាចំ្នួនពី   ក់ព័នធនឹងធាត ្សអំតតរនាម័តនន

កា សមាៃ ប ់ង្វគ េរនះ។ សា ណាទីមួយ គឺបានខ្អករេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Vasiljević ខដេ

រេើករឡើងថ្ន ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ តក្មូវឲ្យជនជាប់រោទបានដឹងថ្ន អំរពើ

 បស់ខៃួនគឺជាខ្នកមួយនន “កា សមាៃ ប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំមួយ” ខដេកនុងរនាះ មានមន សសមួយចំ្នួន

ធំក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា សមាៃ ប់។ សា ណាទពីី  គឺបានខ្អករេើសាេក្កមកនុង

រ ឿងកតី Bagosora ខដេរេើករឡើងថ្នបទដ្ឋា នក្តឹមក្តូវននធាត ្សអំតតរនាម័ត តក្មូវឲ្យជនជាប់រោទ

មានរច្តនាសមាៃ បម់ន សសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ បរងកើតេកេខណឌ ននកា  ស់រៅខដេនាឲំ្យមានកា 

សាៃ ប់មន សសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ មានេកេណៈជាក្បព័នធ (មានគូសបញ្ញជ ក់បខនាម)
1269

។ 

419> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić បានបដិរសធមិនោត់ទ ក 

“កា ដឹងអំពីខ្នកា ននកា សមាៃ ប់ ួម” ថ្នជាេកេខណឌ តក្មូវសក្មាប់ធាត ្សអំតតរនាម័តននកា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េរឡើយ ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោម នកា ោកំ្ទចំ្រ ះធាត ្សខំដេបានរោទ 

ក្បកានរ់ៅកនុងយ តតិសា្សត បសត់ លាកា រនាះរទ
1270

។ ចំ្រ ះថ្នរតើកា ដឹងរនះគឺជាធាត ្សមំួយរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ខដ  ឬ ោ៉ា ងណារនាះ ត្តមកា ពិនិតយរេើសាេក្កម

កនុងរ ឿងកតី Vasiljević បង្វា ញថ្ន អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរនាះបានសននិដ្ឋា នថ្ន េកេខណឌ តក្មូវ

ខបបរនះមានអតាិភាព រដ្ឋយខ្អករេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Eichmann និងកា ្តនាទ រទាស         

ជនជាប់រោទ Sauckel និង Fritzsche រៅត លាកា  Nuremberg
1271

។  ក់ព័នធនឹងកា ណខ៍ដេ

ត លាកា  Nuremberg កំណត់យកកា ដឹង បស់ជនជាបរ់ោទអំពីខ្នកា ទាងំឡាយ ខដេក្តូវបាន

រោទក្បកាន់ថ្ន ជនជាបរ់ោទបានចូ្េ ួមរនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា រេើក

                                                 
1268

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić កថ្នខណឌ  ៥៣៦ (ខដេរក្បើក្បាស់ោៃ  “នឹងនាឲំ្យ”)។     

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ  ៥២២ (“នាឲំ្យ...រដ្ឋយរជៀសមិន ួច្”)។ 

1269
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់ នួន ជា ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី 

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១៦-២១៩។ 

1270
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ២៥៨។ 

1271
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ  ២២៤ និង ២២៨ (រេខច្ ងទំព័  ៥៨៨)។ 

01006646
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រឡើងទាងំរនាះ បស់ត លាកា  Nuremberg មិនបរងកើតបានជាេកេខណឌ តក្មូវននធាត ្សអំតតរនាម័ត

ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ រដ្ឋយកា រេើករឡើង បស់ត លាកា រនះក្ោន់ខតជាកា ៃ្ះុបញ្ញច ងំអំពីអងគរហត នន

ក ណីនីមួយៗខតប៉ា រណាណ ះ
1272

។ រហត ដូច្រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បស់

ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ។ 

420> រៅកនុងសា ណារ្សងរទៀត បស់ខៃួន ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានរោងរៅរេើ

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora ខដេសរក្មច្ថ្ន “ធាត ្សអំតតរនាម័ត ននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ តក្មូវ

                                                 
1272

 សាេក្កម បស់សាលាកតី Nuremberg ភាគ ១ ទំព័  ២៨៧ (យេ់រឃើញថ្ន “កិច្ចខកំ្បឹងខក្បងខ្នកកា ទូត បស់ 

Von Ribbentrop មានភាព ក់ព័នធោន ោ៉ា ងជិតសនិទធរៅនឹងស្ង្វគ ម ខដេោត់មិនអាច្ថ្ន មិនដឹងអំពអីំរពើហិងានន

សកមមភាព បស់ Hitler រឡើយ”), ទំព័  ២៩៣ (យេ់រឃើញថ្ន Kaltenbrunner កនុងឋានៈជាក្បធាន RSHA បាន

ទទួេព័ត៌មានអំពសីកមមភាព បស់ RSHA កនុងកា  ក្តួសក្ត្តយខដនដខីដេខៃួនកាន់កាប់ និងតំបន់ ណបដនទរទៀត បស់

ក្កុមសមព័នធមិតត រដើមបីរ ៀបច្ំសក្មាប់កា និ រទសជនជាតិជាីហា (Jews) រៅកាន់កខនៃងសក្មាប់សមាៃ ប ់ង្វគ េទាងំរនះ), 

ទំព័  ២៩៥ (Rosenberg បានដឹងអំពកីា ក្បក្ពឹតតិយង់ឃន ង និងភាពភ័យខ្ៃ ច្ខដេក្បជាជនរៅភាគខ្ងរកើតបានទទួេ

 ង...។ ោត់បានដឹង និងបានច្ូេ ួមោ៉ា ងសកមមកនុងកា ដកហូតវតាធុាត រដើម និងច្ំណីអាហា ពខីដនដីភាគខ្ងរកើត”), 

ទំព័ ២៩៨ (យេ់រឃើញថ្ន “Frank គឺជាអនកច្ូេ ួមមាន ក់រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត និងដឹងម ន” រៅកនុងកមមវិធីខដេមានេកេណៈ

ទូេំទូលាយ ឧទាហ ណ៍ កា រក្បើអំរពើរភ វកមម កា រកងក្បវ័ញ្ចខ្នករសដាកិច្ច បស់ក្បរទសប៉ាូឡូញ ខដេនារំៅ កកា 

សាៃ ប់មន សសច្ំនួនរក្ច្ើន រដ្ឋយសា អត់អាហា  និងកា និ រទសជនជាតិ ប៉ាូឡូញជាងមួយលាននាក់រៅកាន់ក្បរទស      

អាេៃឺម៉ាង់ រៅឲ្យរធាើជាទាសក ) ទំព័  ៣០១ (យេ់រឃើញថ្ន កនុងឋានៈជាអាជាា ធ ជាតិជាន់ខពស់រៅ Bohemia និង 

Moravia “Frick បានដឹងោ៉ា ងច្ាស់អំពរីោេនរោបាយក្តួតក្ត្តអឺ ៉ា ប បស់ពួក Nazi ជាពិរសស ក់ព័នធនឹងពួក   

ជនជាតិជីាហា (Jews)”) ទំព័  ៣១៩ (យេ់រឃើញថ្ន Von Schirach បានច្ូេ ួមកនុងកា និ រទសជនជាតិជីាហា (Jews) 

រច្ញពទីីក្កុង វីខយន (Vienna) បនាទ ប់ពោីត់បានកាៃ យជាក្បធានបកសននទីក្កុង វីខយន (Vienna) និង “បានដឹងថ្ន   

ជនជាតិជាីហា(Jews) ដឹងខៃួនថ្នរច្ៀសមិន្ តពសីាា នភាពរវទនារៅកនុងតំបនខ់ដេមានកា រ ីសរអើងរៅភាគខ្ងរកើត។ 

រៅកនុងកា ិោេ័យ បស់ោត់ មានក្ពឹតតប័ក្តព័តម៌ានខដេពិពណ៌នាអំពកីា សមាៃ ប់ ង្វគ េជនជាតិជាីហា (Jews)”) ទំព័  

៣២០-៣២១ (កនុងឋានៈជាឧតតមរសនីយ៍រពញសមតាភាព Sauckel មានកា ទទួេខ សក្តូវ ួមរេើកមមវធិីពេកមមរដ្ឋយ

បងេំ និងបានដឹងអំព ីវិធីសា្សតោម នធម៌រមត្តត  និង សាា នភាពអាក្កក់ខដេ ក់ព័នធកនុងកា អន វតតកមមវិធីរនះ) ទំព័  ៣៣៩-

៣៤០ (Bormann ច្ូេ ួមោ៉ា ងសកមមបំ្ តកនុងកា រធាើទ កេប ករមនញរេើជនជាតិជាីហា (Jews) និងបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច

ពិភាកាខដេនារំៅ កនិ រទសជនជាតិជាីហា (Jews) ០៦ ម ឺននាក់រច្ញពីទីក្កុងវីខយន រៅកាន់ក្បរទស ប៉ាូឡូញ និងបាន

ច្ ះហតារេខ្រេើក្កឹតយច្ាប់ក្បកាសថ្ន កា បំបាត់ជនជាតជិាីហា (Jews) ជាអច្ិន្នតយរ៍ៅរេើទឹកដីធំទូលាយននក្បរទស

អាេៃឺម៉ាង់ អាច្រធាើរៅបានទាេ់ខតរក្បើក្បាស់ “កមាៃ ំងោម នធម៌រមត្តត ” និង បទបញ្ញជ មួយបង្វគ ប់ឲ្យដកហូតច្ាបក់ា   

ត្តម្ៃូវត លាកា រច្ញពីជនជាតជិាីហា (Jews) និងដ្ឋក់ពួករគឲ្យសាិតរក្កាមយ ត្តត ធិកា ផ្ទត ច្់ម ខ បស់ប៉ាូេិសសមាៃ ត់

 បស់ ដា Himmler)។  
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ឲ្យជនជាប់រោទមានរច្តនាសមាៃ បម់ន សសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ បរងកើតេកេខណឌ ននកា  ស់រៅខដេ     

នាឲំ្យមានកា សាៃ បម់ន សសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ មានេកេណៈជាក្បព័នធ”
1273

 ។ រហត ដូរច្នះ            

រសច្កតីសននិដ្ឋា នរនះមានបំណងច្ង់ ៃ្ះុបញ្ញច ងំឲ្យរឃើញនូវប ិបទននធាត ្ស ំ ចំ្រ ះោេ់បទរេមើស

ជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ (ខដេតក្មូវថ្នបទរេមើសទាងំរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រឡើងជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ជាេកេណៈទូរៅ ឬ មានេកេណៈជាក្បព័នធ) រៅកនុងនិយមន័យ

ននបទរេមើសកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ។ វាច្ាស់ណាស់ខដេថ្ន យ តតិសា្សតអនត ជាតិព ំតក្មូវឲ្យមាននូវ 

ធាត ្សអំតតរនាម័តរនះបខនាមចំ្រ ះបទរេមើសកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរនាះរទ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា រនះ។  

421> ក្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន រៅមានធាត ្សបំខនាមមួយរទៀត  

 ក់ព័នធនឹងធាត ្សសំតាន ម័តននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ រនាះគឺថ្ន ជន ងរក្ោះ “ក្បាកដជាក្តូវក្បឈ្ម

នឹងេកេខណឌ  ខដេរច្ៀសមិន ួច្ពី រសច្កតីសាៃ បរ់នាះរឡើយ”
1274

 ។ រៅកនុងខ្នកខដេ ក់ព័នធនន   

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana ខដេក្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង សា ី យកមករធាើជា

សំអាង អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេននត លាកា  ICTR បានយេ់រឃើញថ្ន៖ 

បទរេមើសននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ តក្មូវឲ្យមានភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញថ្ន ជនជាប់រោទបានចូ្េ

 ួមកនុងកា សមាៃ ប់មន សសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ បរងកើតនូវេកេខណឌ ននកា  ស់រៅខដេក្តូវក្បឈ្ម

នឹងេកេខណឌ  ខដេរច្ៀសមិន ួច្ ពីរសច្កតីសាៃ ប់មន សសចំ្នួនរក្ច្ើន និងថ្ន ជនជាប់រោទមាន

រច្តនាច្ង់បានេទធ្េខបបរនះត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ អកមម បសខ់ៃួន
1275

។ 

422> រទាះបជីាសាេដីការនះបញ្ញជ ក់ច្ាស់អំពីេកេខណឌ តក្មូវខដេថ្ន េកេខណឌ  ស់រៅ “រច្ៀស

មិន ួច្ពីរសច្កតីសាៃ ប់” ោ៉ា ងណាកតី ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ទំនាក់ទំនង

 វាងកា ក្បក្ពឹតតិ និងេទធ្េ ព ំខមនជាបញ្ញា រោទរៅកនុងក ណីរនះរទ រហើយអងគជំន ំជក្មះ

ត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana មិនបានរេើករឡើងរដ្ឋយផ្ទទ េ់អំពីធាត ្សនំនបទរេមើស

រនះរៅកនុងសំអាងរហត  បសខ់ៃួនរឡើយ។ មិនខតប៉ា រណាណ ះ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេក៏មិនបាន

                                                 
1273

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora កថ្នខណឌ  ២១៩១ (មានគូសបញ្ញជ ក់បខនាម)។   

1274
 ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតតបានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E163/5/10.2 កថ្នខណឌ  ១៦ (គូសបញ្ញជ ក់បខនាមត្តមច្ាប់រដើម)។ 

1275
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ  ៥២២ (មានគូសបញ្ញជ ក់បខនាម)។ 
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កំណត់អំពីក្បភពណាមួយននបទដ្ឋា នខដេអងគជំន ំជក្មះរនះយកមករធាើជាមូេដ្ឋា នខដ 
1276

។ ដូច្ោន

រនះខដ  រទាះបីជាសាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរ្សងៗរទៀត រក្បើក្បាស់និយមន័យននធាត ្សអំតតរនាម័ត

ននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េដូច្កនុងក ណី Ntakirutimana ក៏រដ្ឋយ ក៏សញ្ញា ណនន កយថ្ន “រច្ៀសមិន ួច្

ពីរសច្កតីសាៃ ប់” រនះ មិនក្តូវបានរេើកយកមកបកក្សាយរៅកនុងសាេក្កមណាមួយរឡើយ
1277

។ 

423> សាេដីកាបនតបនាទ ប់ជារក្ច្ើនរទៀតពីត លាកា មិនអចិ្ន្នតយ៍នានា បានពឹងខ្អករេើសាេ-

ដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić និង Ntakirutimana ខដេត្តំងពីរពេរនាះមក បានកំណត់និយមន័យ     

ននធាត ្សសំតាន ម័តននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ ក្តឹមខតជាអំរពើននកា សមាៃ ប់មន សស ជាក្ទង់ក្ទាយធំ

ប៉ា រណាណ ះ
1278

។  

424> ត្តមទសសនៈ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនារពេរនះ សញ្ញា ណនន កយថ្ន “រច្ៀសមិន

 ួច្ពីរសច្កតីសាៃ ប់” ខដេក្តូវបានរេើករឡើងកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana  ក់ព័នធនឹង

ធាត ្សសំតាន ម័តននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរនាះគឺមិនមានមូេដ្ឋា នោកំ្ទរទ។រហត ដូច្រនះ អងគជំន ំជក្មះ 

សាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បសក់្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង សា ី។  

៩.៣  កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយសា មេូរហត នរោបាយ 

425>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទរធាើ

ទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កនុងអំឡុងរពេនន

                                                 
1276

 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ  ៥១២-៥២១។ 

1277
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ២៥៩ ( ក់ព័នធនឹងថ្នរតើកា ដឹងអំពី “គរក្មាងធំននកា សមាៃ ប់មន សស ួម” 

ជាេកេខណឌ តក្មូវសក្មាប់កា សមាៃ ប់ ង្វគ េឬោ៉ា ងដូច្រមតច្)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Gacumbitsi កថ្នខណឌ  ៨៦ 

( ក់ព័នធនឹងថ្នរតើអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានអន វតតេកេខណឌ តក្មូវក្តឹមក្តូវននធាត ្សអំតតរនាមត័ ួច្រហើយឬរៅ 

រៅរពេអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន អំរពើ បស់មាច ស់បណត ឹងឧទធ ណ៍បង្វា ញនូវ “រច្តនាច្ូេ ួមកនុងកា សមាៃ ប់មន សស

ជាក្ទង់ក្ទាយធំ រៅ Nyarubuye”)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ  ៦២ (បង្វា ញអំពចី្ាប់ជាធ មានសតីពី

កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kanyarukiga កថ្នខណឌ  ៦៥៨ (បង្វា ញអំពចី្ាប់ជាធ មានសតីពីកា 

សមាៃ ប់ ង្វគ េ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Rukundo កថ្នខណឌ  ៥៨៦ (បង្វា ញអំពចី្ាបជ់ាធ មានសតីពកីា សមាៃ ប់

 ង្វគ េ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Gatete កថ្នខណឌ  ៦៣៦ (បង្វា ញអរំពើជាធ មានសតីពកីា សមាៃ ប់ ង្វគ េ)។ 

1278
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić កថ្នខណឌ  ៥៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Bagosora និង Nsengiyumva 

កថ្នខណឌ  ៣៩៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Rukundo កថ្នខណឌ  ១៨៥។ 
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កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងកា សមាៃ ប់មន សសរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ។ 

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អាជាា ធ ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំជនជាប់រោទ្ង

បានកំណត់ក្កុមមន សសជារក្ច្ើនថ្នជា “ខ្ម ងំ” រដ្ឋយខ្អករេើទសសនៈនរោបាយជាក់ខសតង ឬ    

សនមត ឬ រដ្ឋយសា មូេរហត ននកា ក្បឆំ្ងខ្នកនរោបាយ បស់ពួករគ រៅនឹងអនកកានអ់ំណាច្

កនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា  និងក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យពួករគសាិតរក្កាមរោេនរោបាយខបបរ ីសរអើង          

រ្សងៗ
1279

។ 

426> អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេនន អ.វ.ត.ក កនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ បានតមកេ់រសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងខដេថ្ន កា រធាើទ កេប ករមនញ គឺជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទំលាបអ់នត ជាតិនាឆ្ន ំ ១៩៧៥
1280

។  ក់ព័នធនឹងកា  

 វិវតតននបទឧក្កិដារនះបនាទ ប់ពីស្ង្វគ មរលាករេើកទី២ ជនជាបរ់ោទអាច្ក្បរមើេរមើេបានថ្ន កនុង

នាមជាសមាជិកននអាជាា ធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជុា ជនជាប់រោទអាច្នឹងក្តូវ

រោទក្បកាន់ពីបទឧក្កិដាក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាកា រធាើទ កេប ករមនញ ពីឆ្ន ំ១៩៧៥។ 

រេើសពីរនះរទៀត និយមន័យននកា រធាើទ កេប ករមនញ ខដេបាន វិវតតនរ៍ៅរក្កាយយ តតិសា្សតខដេមាន 

បនាទ ប់ពីស្ង្វគ មរលាករេើកទី២ ក៏អាច្ឲ្យជនជាប់រោទដឹងច្ាស់នារពេរនាះ្ងខដ ។ 

427> អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេក៏បានោកំ្ទនិយមន័យននកា រធាើទ កេប ករមនញ ដូច្ខ្ងរក្កាម

រនះខដ ៖ 

                                                 
1279

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤១៤-១៤១៨, ១៤២៣-១៤២៥។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  

និង ខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេ

បានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតសីរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុង

កា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  

កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា  

E124/7.3 ទំព័  ២។ 

1280
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ  កថ្នខណឌ  ២២៥ 

និង ២៨០ (បានកត់សមាគ េ់បខនាមថ្ន ជនជាប់រោទ កាងំ រហកកអា វ អាច្ក្បរមើេរមើេដឹងថ្នជាបទរេមើស និងអាច្

ដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ង កនុងឋានៈពួកោត់ជាសមាជិកមាន ក់ននអាជាា ធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជុានាឆ្ន ំ 

១៩៧៥)។  
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(១) អំរពើសកមម ឬ អកមមខដេ [...] ពិតជារ ីសរអើង រហើយដកហូត ឬ  ំរលាភរៅរេើសិទធជិា

មូេដ្ឋា នខដេមានខច្ងកនុងសនធិសញ្ញា អនត ជាតិ ឬ ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ
1281

 និង  

(២) កា ក្បក្ពឹតតិអំរពើសកមម ឬ អកមមរដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ 

ពូជសាសន៍ ឬ សាសនា
1282

។  

428>  ក់ព័នធនឹងធាត ្សសំតាន ម័តននកា រ ីសរអើងរនះ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេយេ់

រឃើញថ្ន “កា រ ីសរអើងជាក់ខសតង” រកើតមានរឡើងរៅរពេខដេជន ងរក្ោះណាមាន ក់ក្តូវបានរគ

កំណត់ជារោេរៅ រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះរនាះជាសមាជិករៅកនុងក្កុមណាមួយ ខដេោ ីបាន

កំណត់ រដ្ឋយខ្អករេើមូេរហត ជាក់លាកម់ួយចំ្ននួ រ េគឺ មូេរហត នរោបាយ ពូជសាសន៍ 

ឬ សាសនា
1283

 រហើយជន ងរក្ោះរនាះក្តូវខតខសតងឲ្យរឃើញច្ាស់លាស់ក្គប់ក្ោនថ់្ន ោត់បាន

សាិតកនុងក្កុមនរោបាយ ពូជសាសន៍ ឬ សាសនាណាមួយ
1284

 ខដេ្េវិបាកននកា រធាើ          

ទ កេប ករមនញខដេជាេកេខណឌ តក្មូវរនាះ ក្តូវខតរកើតមានរៅរេើក្កុមរនាះ
1285

។ 

429>  ក់ព័នធនឹងធាត ្សអំតតរនាម័ត រទាះបីជារច្តនាជាក់លាកម់ិនអាច្ទាញរច្ញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ពី 

េកេណៈននកា រ ីសរអើងជាទូរៅននកា វាយក្បហា រនាះក៏រដ្ឋយ ប៉ា ខនតអាច្ទាញរច្ញពីប ិបទរនះ

បាន ក្បសិនរបើកា ពិោ ណារៅរេើអងគរហត ននរ ឿងកតី កាេៈរទសៈជ ំ វិញកា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើស

ខដេបានរោទក្បកាន់ បញ្ញជ ក់អំពីអតាិភាពននរច្តនាដូរោន ះ ។ កាេៈរទសៈខដេអាច្យកមក

ពិោ ណា  ួមមាន េកេណៈជាក្បព័នធននឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរៅរេើក្កុមមួយ និងច្ ិត  

                                                 
1281

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វកថ្នខណឌ  ៣៧៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ  កថ្នខណឌ  ២៥៧, 

២៦១-២៦២, ២៧១-២៧៨។ 

1282
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៣៦-

២៤០។ 

1283
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  

២៧២។ 

1284
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៧៤, ២៧៧។ 

1285
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ  កថ្នខណឌ  

២៧៦។ 

01006651
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េកេណៈទូរៅននោ ីខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ ខដេខសតងរឡើងត្តម យៈកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ោ ី

រនាះ
1286

។ 

430> ្ទយុពីទសសនៈ បសអ់ងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកក-

អា វ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា រេើករឡើងថ្ន និយមន័យនន “ក្កុមនរោបាយ” តក្មូវឲ្យប គគេ

ទាងំរនាះក្បកានយ់កទសសនៈនរោបាយឬជាសមាជិក បសក់្កុមនរោបាយ ឬ បកសណាមួយ
1287

។ 

អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ប គគេទាងំឡាយខដេក្បកាន់យកទសសនៈនរោបាយ ឬ ជា

សមាជិកននក្កុមនរោបាយ ឬ បកសណាមួយ គឺជាឧទាហ ណ៍ជាក់ខសតងបំ្ តមួយននអនកខដេអាច្ 

ជាជន ងរក្ោះននកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ
1288

។ ប៉ា ខនត រទាះបយី តតិសា្សត

អនត ជាតិមួយចំ្នួនបានបកក្សាយ កយថ្ន “មូេរហត នរោបាយ” កនុងន័យច្រងអៀត
1289

 ក៏រដ្ឋយ ខត 

យ តតិសា្សតអនត ជាតិដនទរទៀតបានយេ់រឃើញថ្ន កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ 

រកើតមានរឡើងរៅកនុងក ណីខដេមានកា រ ីសរអើងក្តូវបានរកើតមានរឡើង ក្សបរៅត្តម្នទៈ

នរោបាយ ឬ កមមវិធីនរោបាយមួយ ក្បឆំ្ងរៅនឹងក្កុមណាមួយ របើរទាះបីជាក្កុមរនាះមិនបាន

ក្បកាន់យកទសសនៈនរោបាយណាមួយក៍រដ្ឋយ
1290

 ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

                                                 
1286

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៨០។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ  ១៨៤។ 

1287
 រសច្កដីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១  បស់ នួន ជា ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី 

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២២៣-២២៥។ រទាះបីរសច្កតសីននិដ្ឋា ន បស់ នួន ជា រោងរៅកថ្នខណឌ  ២១៥-

២២៥ ននសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ ោ៉ា ងណាកតី អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តមពិតរសច្កតីសននិដ្ឋា នមាន

បំណងរោងរៅកថ្នខណឌ  ២៧២។ 

1288
 សូមរមើេ រ ឿងកតី Simić និងអនករ្សងរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ  ៦៨៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Naletelić និង 

Martinović កថ្នខណឌ  ៦៨១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora កថ្នខណឌ  ២១៧៨, ២២១២។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី 

Hategikimana កថ្នខណឌ  ៧១១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Hategikimana កថ្នខណឌ  ៦៣។ សូមរមើេ្ងខដ        

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ២៣៥។ 

1289
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកត ី Krnojelac កថ្នខណឌ  ៤៥៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Semanza កថ្នខណឌ  ៤៧១។ ប៉ា ខនត 

្ទយុរៅនឹងសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី បស់ នួន ជា អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Nahimana មិន

បានបញ្ញជ ក់ឲ្យបានច្ាស់ថ្ន មជឈនតិកជន Hutu មិនអាច្បរងកើតបានជា“ក្កុមនរោបាយ”មួយរនាះរទ៖ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន

បញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  បស់ នួន ជា ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ២២៤។ 

1290
 សូមរមើេ រ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត។ សាេដីកា កថ្នខណឌ  ៤៥៦ (យេ់រឃើញថ្ន ក្បសិនរបើបំណង

រធាើទ កេប ករមនញរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb បានឈ្ រេើក ណីខដេថ្ន ពួករគបានោកំ្ទកា ខបកបកសពួក

01006652
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បដិរសធកា បកក្សាយ កយថ្ន “ក្កុមនរោបាយ” កនុងន័យច្រងអៀតដូច្ខដេក្កុមរមធាវីកា   កតី 

នួន ជា បានរេើករឡើង។ 

431> អំរពើជាក់លាក់ខដេនាឲំ្យមានកា រធាើទ កេប ករមនញ ក្តូវខតរធាើកា រោទក្បកាន់ឲ្យបានច្ាស់

លាស់
1291

។  ក់ព័នធនឹងចំ្ណ ច្រនះ ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន ក្តូវខតមានកា 

                                                                                                                                            

អងគរហត ខដេបានរោទក្បកាន់ក្តូវខតខ្អករេើមូេរហត នរោបាយ រហត ដូច្រនះ បំណងមានេកេណៈក្គប់ក្ោន ់

រដើមបីោកំ្ទកា រធាើទ កេប ករមនញ)។ សាេក្កម កនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ៧១៤ (យេ់រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទបាន

ក្បក្ពឹតតអំរពើសកមមមួយច្ំនួនក្បឆំ្ងរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb រដ្ឋយមានរច្តនាពរនៃឿនកា បរងកើតក្បរទស 

Serbia ឲ្យកាន់ខតធំមួយ និងយេ់រឃើញថ្ន ោត់មានទសសនៈ ួមមួយថ្ន អនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb គួ ខត

និ រទសរច្ញរដ្ឋយបងេំពទឹីកដីរនាះ។ រដ្ឋយរហត រនះ អំរពើសកមមទាងំរនះបង្វា ញឲ្យរឃើញនូវមូេដ្ឋា នននកា រ ីសរអើង 

រហើយកា រ ីសរអើងរនះរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហត សាសនា និង នរោបាយ) ទំព័  ៧១៧-៧១៨។ សាេក្កមកនុង

រ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៥២០, ៨២៧ (យេ់រឃើញថ្ន មានយ ទធនាកា រធាើទ កេប ករមនញមួយរៅទូទាំង   

 យៈកាេននកា រោទក្បកាន់ រៅខ្នកកណាត េននក្បរទសបូសន ៊ី (និងរេើសពីរនះ) រធាើរឡើងសំរៅរេើជនជាតិ Bosnian 

Muslims រទាះបីមូេរហត ននកា រ ីសរអើងជាក់លាក់ មិនក្តូវបានបញ្ញជ ក់ក៏រដ្ឋយ), ទំព័  ៨២៩ (យេ់រឃើញថ្ន 

Kordić គឺជារមដឹកនានំរោបាយ បស់ Bosnian Croats រៅតំបនក់ណាត េបូសន ៊ី ខដេបានច្ូេ ួមរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតតរៅ

កនុងខ្នកា ននកា រធាើទ កេប ករមនញ ួម) ទំព័  ៣០៦ (្តនាទ រទាស Kordić ច្ំរ ះកា រធាើទ កេរមនញរដ្ឋយសា មូេរហត 

នរោបាយ ពូជសាសន៍ ឬ សាសនា)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៦៧៩, ៧១៨, ៧២១-

៧២៣ (បានយេ់ក្សបថ្នកា ្តនាទ រទាស Kordić ច្ំរ ះកា រធាើទ កេប ករមនញ គឺមានភាព ក់ព័នធោន រៅនឹងសកមមភាព 

និងបំណងនរោបាយ បស់ Kordić និងជំហ ជាតិនិយម និងជាតិពនធខុ្ៃ ងំកាៃ  បស់ោត់ និងរសច្កតីក្បាថ្នន ច្ង់បាន ដា 

ក្កូអាតមួយខដេមានអធិបរតយយរៅកនុងទឹកដីបូសន ៊ី និង Herzegovina រទាះជាក្តូវេះបង់អាីក៏រដ្ឋយ)។ សាេក្កម     

កនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ  ៦២៩, ៦២១ (យេ់រឃើញថ្ន មាន“យ ទធនាកា រធាើទ កេប ករមនញមករេើ

ក្បជាជន Bosnian Muslim” រដ្ឋយសា មូេរហត ពូជសាសន៍ សាសនា ឬ នរោបាយ រដ្ឋយសំអាងរៅរេើ      

អងគរហត ខដេថ្ន“ទាហាន VRS ជារក្ច្ើនបានក្បរទច្ផ្ទត សាដ្ឋក់ជនជាតិ Bosnian Muslims និងរដៀេរ ម្ ះពួករគ។ 

ទាហាន VRS បានក្បាប់រៅជនរភៀសខៃួនឲ្យោករច្ញពតីំបន់រនាះ រដ្ឋយពួករគោតទ់ កវាថ្នជា “ក្បរទស Serb” និង 

ខ្នក “ធំទូលាយជាងរនះ បស់ក្បរទស Serbia” [និង] រៅរពេអនករទាស Bosnian Muslim បានមកដេ់មនទី       

ឃ ំោងំ ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យអានត្តមោៃ ខដេោកំ្ទជនជាតិ Serb ថ្ន“តំបន់រនះជាក្បរទស Serbia”)។ សាេក្កម

កនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ៨១៩ (យេ់រឃើញថ្ន មានយ ទធនាកា រធាើទ កេប ករមនញមួយ រដ្ឋយខ្អករេើរច្តនា

រ ីសរអើងរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serbs ឬ អនកខដេមិនោំក្ទខ្នកា បក្ងួបបក្ងួមកា ក្តួតក្ត្ត និងអំណាច្

ខ្ៃ ងំរៅកនុងក្កុង Prijedor  បស់ពួក Serbian)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić ទំព័  ១៤២ (បានយេ់ក្សបត្តមកា     

្តនាទ រទាសច្ំរ ះកា រធាើទ កេប ករមនញ)។ 

1291
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១៣៩។ រ ឿងកតី Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត។ សាេដីកា កថ្នខណឌ  

៩៨។ 

01006653
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 ក់ព័នធោន  វាងអំរពើ ននកា រធាើទ កេប ករមនញ និងបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងៗរទៀតរៅកនុងយ ត្តត ធិកា 

 បស់ អ.វ.ត.ក ។ ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងបខនាមរទៀតថ្ន រដ្ឋយ

អន រលាមត្តមមាក្ត្ត ៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវមានកាតពាកិច្ច

អន វតតនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ដូច្ខដេមានខច្ងកនុងេកេនតិកៈទីក្កុង ៉ាូម ឆ្ន ំ 

១៩៩៨
1292

។ 

432> ្ទយុរៅនឹងសា ណារនះ និងអន រលាមត្តមរោេកា ណន៍ីតាន កូេភាព អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងក្តូវខតអន វតតនិយមន័យននកា រធាើទ កេប ករមនញ ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ង    

នឹងមន សសជាតិ ត្តមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិកនុង ឆ្ន ំ ១៩៧៥
1293

។ អងគជំន ំជក្មះត លាកា 

កំពូេកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ត លាកា  Nuremberg និងត លាកា រោធា

រក្កាយៗរទៀត បាន្តនាទ រទាសជនជាប់រោទចំ្រ ះអំរពើននកា រធាើទ កេប ករមនញជារក្ច្ើនក្បរភទខដេ 

មានទមៃនរ់សមើោន រៅនឹងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅ

កនុងេកេនតិកៈនីមួយៗ បស់ត លាកា ទាងំរនះ ។ កា រធាើទ កេប ករមនញរនះក្គបដណត ប់រៅរេើអំរពើទាងំ

ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតត ក់ព័នធរៅនឹងបទរេមើសដនទរទៀត ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឬ 

ឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម ក៏ដូច្ជាអំរពើទាងំឡាយខដេមិនក្តូវបានរ ៀបោបរ់ៅកនុងេិខិត បក ណ៍គតិយ តត

រ្សងរទៀត រហើយខដេមិនខមនជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅកនុងេិខិត បក ណ៍ទាងំ

រនាះ
1294

។  រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានសននិដ្ឋា នថ្ន៖ 

 ហូតដេ់ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ យ តតិសា្សត បស់ត លាកា រក្កាយស្ង្វគ មរលាករេើកទី ២ បាន

បង្វា ញោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន រក្ៅពីបទរេមើសជាក់លាកដ់នទរទៀតរៅកនុងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ ឬ ឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម កា រធាើទ កេប ករមនញអាច្ក្គបដណត ប់ “អំរពើរ្សងៗរទៀត” ខដេមិន

                                                 
1292

 សា ណា បស់ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតតបាន ឯកសា  E163/5/9 នងៃទី ១៨ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤-២៦, ៦៨។ 

1293
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៦-២៨, ៣០-៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ 

កថ្នខណឌ  ៨៩-៩៧ ។ អងគជំន ំជក្មះកតស់មាគ េ់ថ្ន ច្ាប ់ អ.វ.ត.ក ខដេអន វតតកិច្ចក្ពមរក្ពៀង ព ំមានខច្ងអំពី

េកេខណឌ តក្មូវខដេថ្ន កា រធាើទ កេប ករមនញក្តូវខតមានទំនាក់ទំនងោន ជាមួយនឹងបទរេមើសរ្សងមយួរទៀត កនុង             

យ ត្តត ធិកា បស់ត លាកា រនះរនាះរទ។ សូមរមើេខ្នកទី២ បញ្ញា បឋម កថ្នខណឌ  ១៩។ 

1294
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៥៣-

២៥៤។ សូមរមើេ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៤៤-២៤៥, ២៥២។ 

01006654



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

348 

 

មានខច្ងកនុងធមមន ញ្ាត លាកា ទាងំរនះ និងរក្ៅពីេទធិច្ាប់សតីពីក្បរភទអំរពើដូច្ោន  (ejusdem 

generis)ខដេអំរពើរនះបាន្នដេ់កក្មិតននភាពធៃន់ធៃ  និងសាា នទមៃន់ននបទរេមើសជាក់លាក់

ដនទរទៀត រៅកនុងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេបណាត េឲ្យមានកា  ំរលាភបំ នរេើ

សិទធជិាសា វនត បសម់ន សស
1295

។  

433> រហត ដូច្រនះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធសា ណា បសក់្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ ន  ក់ព័នធ 

នឹងបញ្ញា រនះ ។ អំរពើរធាើទ កេប ករមនញអាច្ក្គបដណត បប់ទរេមើសជាក់លាក់ដនទរទៀតននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ (មានដូច្ជា កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើឲ្យរៅជាទាសក  

កា ដ្ឋក់កនុងមនទី ឃ ំោងំ និងកា រធាើទា  ណឌ កមម) ក្ពមទាងំអំរពើដនទរទៀត ខដេមានសាា នទមៃន់ ឬ 

ភាពធៃនធ់ៃ រសមើោន   ួមបញ្ចូេទាងំអំរពើទាងំឡាយខដេមិនក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ
1296

។ កនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើេកេខណឌ តក្មូវរនះក្តូវបានបំរពញរហើយ ឬ ោ៉ា ងណារនាះ 

រគមិនក្តូវពិោ ណារៅរេើខតកា ក្បក្ពឹតតិខតឯកឯងរនាះរទ រ េគឺ គបបីពិនិតយរមើេប ិបទ និង

អាន ភាពននអំរពើទាងំរនះទាងំមូេ
1297

។ 

៩.៤  អរំពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត 

434>  ក់ព័នធនឹងសំណ រំ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកានជ់នជាបរ់ោទពីបទ

ក្បក្ពឹតត “អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត” ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្ជាកា បាត់

ខៃួនរដ្ឋយបងេំ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សសជាតិ
1298

។ 

                                                 
1295

 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៦១។  

1296
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ២៩៦។ 

1297
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ១៣៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ  ១៩៩, ២២១។ 

1298
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨ (កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ), កថ្នខណឌ  ១៤៤៨-១៤៦៩ (កា 

ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ), កថ្នខណឌ  ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០ (កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងនូ បស់មន សស

ជាតិ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា          

ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូងបានរច្ញរសច្កតសីរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតី

សរក្មច្រៅរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តងំឧក្កិដាកមមបខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា      

ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3 ទំព័  ២-៣។ បទរេមើសទាងំរនះក្តូវបានកំណត់
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435> “អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត” ក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ

រៅរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហត ដូរច្នះ ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេ

រមើេដឹងថ្នជាបទរេមើស និងអាច្ដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ង
1299

។ 

436> រមធាវីកា   កតី  នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍នីតាន កូេភាពរនាះ

សញ្ញា ណទាងំឡាយខដេជាទក្មង់ននកា ក្បក្ពឹតតិ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះ-

ក្សាយ មិនក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរឡើយ រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ។ 

ជាបច្ច័យនាឲំ្យជនជាប់រោទមិនទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ រឡើយ
1300

 ។ ្ទយុរៅនឹងទសសនៈរនះ 

អំរពើខដេកំណត់ថ្នជាបទរេមើសជាក់លាកន់ន “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” មិនោំបាច់្មាន     

ឋានៈជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរនាះរទ ។ អងគប រ ជំន ំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីម ន ួច្

រហើយថ្ន “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” គឺជាឧក្កិដាកមមខដេសាិតរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ។  

រហត ដូរច្នះ មិនោបំាច់្ក្តូវបង្វា ញថ្ន ក្បរភទនីមួយៗននអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេក្តូវ

បានោត់ទ កថ្ន សាិតរៅកនុង វិសាេភាពននបទរេមើសរនះ គឺជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ រនាះរទ
1301

។ 

្ទយុរៅវិញ រោេកា ណ៍នីតាន កូេភាព គឺភាជ ប់រៅនឹងក្បរភទនន “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗ

រទៀត” ទាងំមូេ មិនខមនភាជ ប់រៅនឹងក្បរភទនីមួយៗននបទរេមើសរនះរនាះរទ
1302

។ អងគជំន ំជក្មះ

                                                                                                                                            

ថ្នជា “អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត” ជាជាងក្តូវបានរោទក្បកាន់ជាបទរេមើសដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិរដ្ឋយរោងរៅត្តមសិទធិ បស់វាផ្ទទ េ់។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី 

ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៣៧៧។ 

1299
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ង

នឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសារេខ D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៨៥, ៣៩៥-៣៩៦, 

៣៩៨។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា 

រេខ D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៣០-១៣១, ១៥៧, ១៦៥។ សូមរមើេ្ងខដ   

សាេដីការេើកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ៣១៥។ 

1300
  រសច្កតសីននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា   ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨-៩។ 

1301
  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ ះនងៃ

ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៧១, ៣៧៨។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង 

រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៥៦។ 

1302
  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ ះនងៃ

ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៧៨។ 
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សាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយសំអាងរហត  បសអ់ងគប រ ជំន ំជក្មះ រហត ដូរច្នះរហើយ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងសរក្មច្បដិរសធរោេសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ។ 

437> “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” បំរពញម ខង្វ ជាក្បរភទបទរេមើសរៅរសសសេ់
1303

 

ខដេក្តូវ្តនាទ រទាសក្ពហមទណឌ  ចំ្រ ះអំរពើខដេបំរពញេកេខណឌ តក្មូវននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ ប៉ា ខនតមិនបំរពញេកេខណឌ ននបទរេមើសណាមួយ កនុងចំ្រណាមបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងៗ

រទៀតរនាះរឡើយ
1304

។ ធាត ្សនំនបទរេមើសជា “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” គឺជាអំរពើសកមម 

ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ អនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ បស់ខៃួន៖ 

(១) ខដេបណាត េឲ្យមានពយសនកមមធៃន់ធៃ មករេើោងកាយ ឬ ្ៃូវច្ិតត ឬ បងកឲ្យមានកា  

ប៉ាះ េ់ធៃន់ធៃ ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សសជាតិ
1305

 និង 

(២) ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយមានរច្តនាបងកកា ឈ្ោឺប់ោ៉ា ងធៃន់ធៃ  មករេើ ូបោង-

កាយ ឬ ្ៃូវចិ្តត ឬ ក្បក្ពឹតតអំរពើហឹងាោ៉ា ងធៃន់ធៃ  មករេើជន ងរក្ោះខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់

ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូជាមន សសជាតិ  រៅរពេខដេបានក្បក្ពឹតតអំរពើសកមម ឬ អកមមរនាះ
1306

។ 

438> អំរពើសកមម ឬ អកមម ក្តូវខតមានេកេណៈ និងមានសាា នទមៃន់ក្សរដៀងោន រៅនឹងឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិជាក់លាក់រ្សងរទៀត
1307

។ ភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនះ គឺក្តូវបានវាយតនមៃ

រដ្ឋយខ្អកត្តមក ណីនីមួយៗ រដ្ឋយពិោ ណារេើកាេៈរទសៈ បស់ប គគេនីមួយៗរៅកនុងរ ឿងកតី

                                                 
1303

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ៣១៥-៣១៦ 

ខដេសមាអ ង រេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kupreškić និងជនជាប់រោទរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៥៦៣។ 

1304
  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  

១១៧។  

1305
  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ  

១០៨។  

1306
  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ  

១០៨។  

1307
  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី 

ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៩៥-៣៩៦។ 

សូមរមើេ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ៣៣១។  
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រនាះ
1308

 ។   កាេៈរទសៈទាងំរនះអាច្ ួមបញ្ចូេនូវក្បរភទននអំរពើសកមម ឬអកមម ប ិបទខដេវា

បានរកើតរឡើង កាេៈរទសៈផ្ទទ េ់ខៃួន បសជ់ន ងរក្ោះ ក្ពមទាងំ្េប៉ាះ េ់ននអំរពើរនាះ មករេើ 

ជន ងរក្ោះ្ង
1309

។ សា ណា បស់រមធាវីកា   កតី នួន ជា ខដេរេើករឡើងថ្ន “កា ខកខ្នរៅ

កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធរដើមបីកំណត់េកេណៈ ឬ រោទក្បកានអ់ំរពើជាក់លាក់ណាមួយថ្នជាឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិទំនងជាច្ង់បង្វា ញថ្ន អំរពើរនះមិនក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នមានសាា នទមៃន់

ក្គប់ក្ោន់ដេ់កក្មិតមួយ ខដេអាច្ជា “អំរពើអមន សសធម៌មួយរ្សងរទៀត”
1310

 រនាះរទ ។ ប៉ា ខនត 

កា រេើករឡើងរនះមិនបានគិតពីេកេខណឌ ខដេតក្មូវថ្ន ភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនះ គឺក្តូវវាយតនមៃ

រដ្ឋយខ្អកត្តមក ណីនីមួយៗ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈ បស់ប គគេនីមួយៗរៅកនុង

រ ឿងកតីរនាះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ របើរទាះជាកា កំណត់េកេណៈ ឬកា រោទក្បកាន់អំរពើណាមួយពី

ម នថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេបង្វា ញឲ្យរឃើញជាទូរៅនូវភាពធៃន់ធៃ ណាមួយក៏

រដ្ឋយ ក៏ប៉ា ខនត ភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនះមិនខមនជាេកេខណឌ កំណត់ដ្ឋច់្ខ្តរៅកនុងរ ឿងកតីជាក់លាក់

ណាមួយរនាះរទ។  អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្បដិរសធសា ណារនះរោេ។ 

439> មិនមានេកេខណឌ តក្មូវថ្ន កា ឈ្ឺោបរ់នាះមាន្េប៉ាះ េ់ យៈរពេយូ អខងាងរនាះ

រឡើយ រទាះបវីាអាច្ក្តូវបានយកមកពិោ ណា វាយតនមៃអំពីភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនាះក៏រដ្ឋយ
1311

។ 

440> រនះមានន័យថ្ន រដើមបីឲ្យអំរពើរនាះសាិតរៅកនុង វិសាេភាពនន “អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗ

រទៀត” ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ អងគជំន ំជក្មះក្ោន់ខតពិោ ណា អំពីថ្នរតើកា 

បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សសជាតិ

មានភាពធៃន់ធៃ  និងមានេកេណៈក្សរដៀងោន រៅនឹងបទរេមើសជាក់លាក់ដនទរទៀតខដេមានខច្ង

រៅកនុងេកេនតិកៈរនះខដ ឬរទ។ 

                                                 
1308

 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៩។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez    កថ្នខណឌ  

១១៧។  

1309
  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ  ១៦៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brima និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  

១៨៤។ សូមរមើេ ្ងខដ  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៦៩។  

1310
  រសច្កតសីននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន ឯកសា  E163/5/11ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៩ រេខរោងរជើងទំព័  ១៩។  

1311
 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៩ រេខរោងរជើងទំព័  ១៩។  
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 ៩.៤.១  កា បាតខ់ៃួនរដ្ឋយបងេ ំ

441>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទ

ចំ្រ ះកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជន (រៅដំណាក់កាេទី២)
1312

។ 

442> អងគប រ ជំន ំជក្មះមិនបានរដ្ឋះក្សាយ អំពីថ្នរតើកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំគឺជា “អំរពើអមន សស-

ធម៌រ្សងៗរទៀត”ខដ ឬអត់រនាះរទ រដ្ឋយអងគប រ ជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ចំ្ណ ច្រនះ គឺជាបញ្ញា

លាយឡំោន  វាងអងគច្ាប់ និងអងគរហត  ខដេបញ្ញា រនះអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងគបបីក្តូវសរក្មច្

រៅកនុងសាេក្កម បស់ខៃួន
1313

។ 

443> រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំមិនអាច្
ជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ត្តម យៈកា កំណត់ថ្នជា “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” 

បានរទ រដ្ឋយរោងរៅរេើមូេដ្ឋា នថ្ន ឧក្កិដាកមមននកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំមិនខមនជាខ្នកមួយនន

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិកនុងអំឡុងរពេពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៩ រឡើយ
1314

។ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធសា ណារនះរោេ រដ្ឋយសំអាងរៅរេើមូេដ្ឋា នថ្ន អំរពើមួយអាច្ក្តូវបានោត់

ទ កថ្នជា “អំរពើអមន សសធម”៌ បាន រដ្ឋយមិនោបំាច់្តក្មូវថ្ន អំរពើរនាះគឺជាខ្នកមួយននបទរេមើស

ជាក់លាក់ ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើ ួច្មករហើយរនាះរទ
1315

។ រដ្ឋយរោងរៅរេើសំអាងរហត ដូច្

                                                 
1312

 ដីកាដរំណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានានន

ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខក

ខក្ប បនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតសីរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួម

សវនាកា  (E138) និងរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំដ្ឋក់

បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  

E124/7.3 ទំព័  ៣។ 

1313
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ ះនងៃ

ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣៩៧។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន 

ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១  កថ្នខណឌ  

៦១-៦២ និង ១៦៦។ 

1314
  រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន ឯកសា  E163/5/9 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៩-៣២, ៦៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ 

នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២២៨-២២៩។ 

1315
  សូមរមើេ ខ្នកទី៩ ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤៣៤-៤៤០ ។ 
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ោន រនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្បដិរសធសា ណា បសរ់មធាវីកា   កតី នួន ជា ខដេថ្នក្តូវខតមាន   

ភ័សតតុ្តងអំពីរច្តនាឧក្កិដានាសម័យរនាះ  ក់ព័នធនឹង “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” ជាពិរសស 

ចំ្រ ះកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំរនះ។ ្ទយុរៅវិញ រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ច្ាស់ថ្ន 

អំរពើននកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំទាងំរនះ មានភាពធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់ខដេអាច្កំណត់បានជា “អំរពើ

អមន សសធម៌” បាន។ 

444> កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានយេ់រឃើញកាេពីរពេម នថ្នជាអំរពើឧក្កិដា ។ រៅកនុង
សាេក្កម បសត់ លាកា  Nuremberg រៅក្កមបានសរក្មច្ថ្ន អនកក្គប់ក្គងខដនដី បស់ក្បរទស

អាេៃមឺ៉ាង់ ខដេរក្បើក្កឹតយច្ាប ់ “Nacht និង Nebel” (ោក្តី និងខ ក្ច្ច្ក)  បស់ពួក Nazi ខដេជា

រោេនរោបាយ ដាដ៏ជាក់លាកម់ួយ សក្មាប់បរងកើតឲ្យមានកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំកនុងរោេបំណង 

ពក្ងីកកា ភ័យខ្ៃ ច្រៅកនុងចំ្រណាមក្បជាជនទាងំអស់ និងរដើមបីប្ង្វក បក្កុមក្បឆំ្ង
1316

 រនាះគឺជា

កា  ំរលាភបំ នរៅរេើមាក្ត្ត ៤៦ ននបទបបញ្ាតតិទីក្កុងឡារអ ឆ្ន ំ ១៩០៧។ រហត ដូរច្នះ អំរពើរនះ

ក្តូវបានសរក្មច្ថ្នជាឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម
1317 ។ រសនាក្បម ខ Keitel ក្តូវបាន្តនាទ រទាសចំ្រ ះ       

តួនាទី បស់ោត់កនុងកា អន វតតរោេនរោបាយរនះ
1318 ។ រទាះជាមិនមានភាពច្ាស់លាសពី់

សាេក្កម បស់ត លាកា  Nuremberg ថ្នរតើអំរពើ បស់រសនាក្បម ខ ូបរនះខដេ ក់ព័នធនឹងកា 

បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដ  ឬ ោ៉ា ងណារនាះ 

អំរពើរនះក្តូវបានរមើេរឃើញោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន មានភាពធៃន់ធៃ បំ្ ត។ 

445> កា អន វតតក្កឹតយច្ាប់ោក្តី និងខ ក្ច្ច្ក ក៏ក្តូវបានសរក្មច្ថ្នជាឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម និង
ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ រៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌

1319 ។ ជាកា ជាប ់ក់ព័នធខ្ៃ ងំ

បំ្ តរនាះ រ ឿងកតីរនះបានរថ្នក េរទាសចំ្រ ះកមមវិធីនរោបាយ ោក្តី និងខ ក្ច្ច្ក រនះថ្នជាកា 

ក្បក្ពឹតតិរដ្ឋយអមន សសធម៌ រដ្ឋយរោងរៅរេើ្េប៉ាះ េ់ បស់រោេនរោបាយរនះ រដ្ឋយវា

មិនខមនប៉ាះ េ់ខតរៅរេើប គគេទាងំឡាយណាខដេបានបាត់ខៃួនប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនត វាក៏ប៉ាះ េ់រៅ

                                                 
1316

 សូមរមើេ សាេក្កមក្កសួងយ តតធិម៌ ទំព័  ៧៥។ សាេក្កមត លាកា  Nuremberg  ទំព័  ២៣២-២៣៣។ 

1317
 សាេក្កមត លាក  Nuremberg  ទំព័  ២៣២-២៣៣។ 

1318
 សាេក្កមត លាកា  Nuremberg  ទំព័  ២៩០-២៩១។ 

1319
  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ១០៧៥, ១០៥៨ (ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ), ១០៦១   

(ឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម)។ 
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រេើក្កុមក្គួសា  បស់អនកជាប់ឃ ំ ខដេពួករគក្តូវបានរគបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មានអំពីរជាគវាសនា

សាច់្ញាតិ បស់ពួករគខដេក្តូវបានជាប់ឃ ំរនាះ
1320

។ 

446> េិខិត បក ណ៍ និងយ តតិសា្សតរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏ទទេួសាគ េ់ថ្ន អំរពើខបបរនះអាច្ក្តូវ

បានោត់ទ កថ្នមានភាពធៃន់ធៃ បំ្ ត។ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ មហាសននិបាត អ.ស.ប និងត លាកា         

សិទធិមន សសបានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ គឺជាប ់ក់ព័នធជាមួយសិទធ ិស់ោនមានជីវិត 

រស ីភាព និងសនតិស ខ បសម់ន សស រស ីភាព ួច្្ តពីកា រធាើទា  ណកមម រស ីភាព ួច្្ តពីកា ោប់

ខៃួន និងកា ឃ ំខៃួនខ សច្ាប់ សិទធទិទួេបានកា ជំន ំជក្មះក្បកបរដ្ឋយយ តតិធម៌ និងជាសាធា ណៈ 

និងសិទធិក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅចំ្រ ះម ខច្ាប់
1321

។ គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សសបានយេ់រឃើញ

ដូច្ោន រនះថ្ន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំគឺជាកា ក្បក្ពឹតតិរដ្ឋយអមន សសធម៌ ឬ រដ្ឋយកា បនាទ បបរនាា ក

តនមៃជាមន សស
1322 ។ េិខិត បក ណ៍អនត ជាតិនារពេងមីៗបំ្ តរនះ ក៏បានសងកត់ធៃន់ថ្ន អំរពើនន

កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ មានភាពធៃន់ធៃ បំ្ តខដេក្សរដៀងោន នឹងបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមម
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  ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ៧៥, ១០៤២, ១០៥៧-១០៥៨ (ច្ ងរោទរ ម្ ះ von 

Ammon អនកជំនាញក្បោំក្កសួងយ តតិធមខ៌ដេក្គប់ក្គងកមមវិធីោក្តី និងខ ក្ច្ច្ក បានរធាើអត្តា ធិបាយថ្ន ច្ំណ ច្

សំខ្ន់ននកមមវិធីោក្តី និងខ ក្ច្ច្ក បានរធាើឲ្យបាត់ខៃួនអនករទាសពីខដនដខីដេខៃួនរកាត បកាត ប ់ និងមិនឲ្យសាច្់ញាត ិ     

មិតតភ័្កត ក្ពមទាងំក្បជាពេ ដាទាងំអស់ដឹងពរីជាគវាសនា បស់អនកទាងំរនាះ កនុងរោេបំណងបរងកើតឲ្យមាន

ប ិោកាសភ័យខ្ៃ ច្ និងខ្ា យខាេ់ជាប់ជានិច្ច។  

1321
 រសច្កតសីរក្មច្ បស់មហាសននិបាតរេខ ៣៣/១៧៣ សតីព ីកា បាត់ខៃួន ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប ពាកថ្ន 

និងរសច្កតកី្បកាសឆ្ន ំ ១៩៩២ មាក្ត្ត ១(២)។ សូមរមើេ្ងខដ  រ ឿងកតី វាង Velasquez-Rodriguez ទេ់នឹង 

ក្បរទសហ ងដួោ៉ាស, ត លាកា  IACtHR, សាេក្កម ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨៨, Inter-Am.Ct.H.R., (រស  ី 

C) រេខ ៤ (១៩៨៨) កថ្នខណឌ  ១៥៥-១៥៧។ រ ឿងកតី វាង Aslakhanova ទេ់នឹង ក្បរទស ូសសុី សំណ ំរ ឿងរេខ 

២៩៤៤/០៦ និង ៨៣០០/០៧, ៥០១៨៤/០៧, ៣៣២/០៨, ៤២៥០៩/១០, ត លាកា  ECtHR, សាេក្កម ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៣១-១៣៣។ រ ឿងកតី វាង Kurt ទេ់នឹង ក្បរទសតួគី សំណ ំរ ឿងរេខ ១៥/

១៩៩៧/៧៩៩/១០០២, ត លាកា  ECtHR, សាេក្កម ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ១២៤។ 

1322
 រ ឿងកតី វាង Mojica ទេ់នឹង សាធា ណ ដាដូមីនិកខខន, គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សស, សំណ ំរ ឿងរេខ ៤៤៩/

១៩៩១ ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៩៤ កថ្នខណឌ  ៥.៧។ រ ឿងកតី វាង Laureano ទេ់នឹង ក្បរទស រប៉ា ូ,          

គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សស, សំណ ំរ ឿងរេខ ៥៤០/១៩៩៣ ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ កថ្នខណឌ  ៨.៥។ 
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ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ។ េិខិត បក ណ៍អនត ជាតិខៃះបាន្តនាទ រទាសចំ្រ ះកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ 

ដូច្ោន នឹងបទរេមើសដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដ 
1323

។ 

447> យ តតិសា្សតននត លាកា អនត ជាតិ មិនអចិ្ន្នតយ៍ នានា ក៏បានទទួេសាគ េ់្ងខដ ថ្ន កា 

បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំអាច្មានេកេណៈធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់រដើមបបីរងកើតបានជា “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗ

រទៀត” ឬ កា រធាើទ កេប ករមនញ ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ឲ្យខតេកេខណឌ ទាងំឡាយ 

រ្សងរទៀតក្តូវបានបំរពញ
1324

 ។ េកេនតិកៈទីក្កុង ៉ាូមក៏ទទួេសាគ េ់កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំថ្នជា  

បទរេមើសដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកមួយ ខដេជាមូេដ្ឋា នកំណត់អំពីឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ្ង

ខដ 
1325

។ 

448> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន  កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំអាច្មានភាពធៃន់ធៃ 

ក្បហាក់ក្បខហេោន រៅនឹងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ង

រៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ រហត ដូរច្នះ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំរនះវាអាច្សាិតរៅកនុង

 វិសាេភាពនន “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” ។ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំរកើតមានរឡើងរៅរពេ

ខដេ៖ (i) ប គគេណាមាន ក់អាច្ក្តូវបានដកហូតរស ីភាព បស់ខៃួន (ii) កា ដកហូតរស ីភាពរនះ

ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈកា បដិរសធមិនបង្វា ញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃងខដេ

ប គគេ ក់ព័នធរនាះសាិតរៅ ឬ មិនទទួេសាគ េ់កា ដកហូតរស ីភាពរនះ រដ្ឋយបដិរសធចំ្រ ះ

ដំរណាះក្សាយត្តម្ៃូវច្ាប់ និងកា ធានាខ្នកនីតិវិធីចំ្រ ះប គគេរនាះ និង (iii) ធាត ្សទំីមួយ និង

                                                 
1323

 ឧ. សូមរមើេ រសច្កតកី្បកាស OAS ឆ្ន ំ ១៩៨៣។ រសច្កតីក្បកាសសតីពកីា កា   មន សសក្គប់ ូបពកីា បាត់ខៃួន

រដ្ឋយបងេំ, រសច្កតីសរក្មច្ បស់មហាសននិបាត អ.ស.ប រេខ ៤៧/១៣៣ ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩២។          

អន សញ្ញា អនត អារម  ិកកាងំ សតីពីកា បាត់ខៃួនមន សសរដ្ឋយបងេំ (ខដេបានច្ូេជាធ មានរៅនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៩៦) ។  អន សញ្ញា អនត ជាតិពកីា កា   មន សសក្គប់ ូបពកីា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៦ 

(ខដេបានច្ូេជាធ មានរៅនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១០)។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ក្បរទសកមពជុាបាន       

្តេ់សោច ប័នរៅរេើអន សញ្ញា រនះ រៅនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣។ 

1324
  Brima និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ  ១៨៤ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត)។ Kupreškić និង      

អនករ្សងរទៀត សាេក្កម កថ្នខណឌ  ៥៦៦ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត)។ Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សាេក្កម 

កថ្នខណឌ  ២០៨ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត)។ Gotovina និងអនករ្សងរទៀត សាេក្កម កថ្នខណឌ  ១៨៣៩(កា រធាើ

ទ កេប ករមនញ)។ 

1325
  េកេនតិកៈ បស់ត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិ ICC មាក្ត្ត ៧(១)(i)។ 
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ទីពី  ក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយភាន ក់ង្វ  ដា ឬ រដ្ឋយមានកា អន ញ្ញា ត កា ោកំ្ទ ឬ កា យេ់ក្ពមពី ដា 

ឬ អងគកា នរោបាយណាមួយ
1326

។ 

 ៩.៤.២  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅរដ្ឋយបងេ ំ

449>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទចំ្រ ះ

កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងខដនដីក្បរទសកមពជុាថ្ន ជា“អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត”ត្តម យៈ

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)
1327

។ 

450> កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំគឺ៖ (i) រច្តនា1328 (ii) ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ
1329

  បស់

ប គគេជារក្ច្ើន (iii) ឲ្យោករច្ញពីតំបន់មួយខដេពួករគ សរ់ៅរដ្ឋយក្សបច្ាប់
1330

 (iv) រដ្ឋយ

                                                 
1326

  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ៧៥, ១០៧៥ ។ សូមរមើេ ្ងខដ  រ ឿងកតី វាង Gotovina និង     

អនករ្សងរទៀត, សាេក្កម, កថ្នខណឌ ១៨៣៧។រ ឿងកតី វាង ដាអាជាា  ទេ់នឹង Rašević និង Todović,ត លាកា  BiH, 

សំណ ំរ ឿងរេខ X-KR/06/275 សាេក្កម ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៩៨ (ធាត ្សនំនបទរេមើសបាត់ខៃួន

រដ្ឋយបងេំ ដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ១៧២(១)(i) ននក្កមក្ពហមទណឌ សក្មាប់ត លាកា  BiH។ េកេនតិកៈ បស់ត លាកា  

ICC មាក្ត្ត ៧(២)(i)។ ធាត ្សនំនបទរេមើសសក្មាប់ត លាកា  ICC មាក្ត្ត ៧(១)(1)។ 

1327
  ដីការណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៤៨-១៤៦៩។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជកីថ្នខណឌ  និងខ្នកនានានន

ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា      

ខកខក្បបនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួម

សវនាកា  (E138) និងរសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ស ំដ្ឋក់

បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  

E124/7.3 ទំព័  ២។ 

1328
  ជនជាប់រោទក្តូវខតមានរច្តនាឧក្កិដាខដេជាធាត ្សនំនបទរេមើសក្ពហមទណឌ ទាងំអស់៖ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី

 បស់ក្កសួង នានា ទំព័  ៤៧៣, ៤៩៧, ៦៤៥, ៦៦០, ៨៦០។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជ កា ជាន់ខពស់ ទំព័  

៦០៧, ៦០៩, ៦៧៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីច្ណំាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ១២៨១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch, Phillips 

Concurrence, ទំព័  ៨៧១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ៩៨៤, ១០៥៩ (សរក្មច្ឲ្យ ួច្្ តពខី្នកខៃះនន      

បទរោទ រដ្ឋយរោងរៅរេើកា មិនដឹងអំពីរោេបំណងទ ច្ច ិតនន “កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ”។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី 

Farben ទំព័  ១១៨៩។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ៣៣២។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី 

Krnojelac កថ្នខណឌ  ២៤៥-២៤៦។ 

1329
  “កា បងេំ”  ួមមាន កា បងេិតបងេំ កា បំភាន់ កា រកងក្បរោជន៍ពភីាពសៃន់រសាៃ  និងកា ោបសងកត់ឲ្យមានកា    

ភ័យខ្ៃ ច្៖ ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមត លាកា  Nuremberg ទំព័  ២៤៤-២៤៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch, 

Musmanno Concurrence ទំព័  ៨០០។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ១២៧។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់
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ោម នយ តតិកមមសមក្សប ត្តម យៈកា ក្ពួយបា មភអំពីសនតសិ ខ បស់ជនស ីវិេ ឬ ភាពោបំាច់្ណា

មួយខ្ងខ្នករោធា
1331

។ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេរធាើរឡើងរដើមបីជាក្បរោជន៍ដេ់សនតិស ខ

 បស់ជនស ីវិេ ឬ ភាពោបំាច់្ខ្ងរោធា ដូច្នឹងវិធានកា ទាងំអស់ខដេ ឹតបនតឹងរស ីភាពកនុងកា 

រដើ រហើ ខដ  “ក្តូវខតឲ្យក្សបរៅនឹងរោេកា ណ៍សមាមាក្ត ។ វិធានកា ទាងំរនាះក្តូវខតមាន      

េកេណៈសមក្សបរដើមបីសរក្មច្ម ខង្វ កា    បស់វាបាន ។ វិធានកា ទាងំរនាះក្តូវខតរធាើរឡើង

ត្តមមរធាបាយខដេមិនបងកនូវ្េប៉ាះ េ់ធំដ ំ កនុងចំ្រណាម វិធានកា ទាងំឡាយខដេអាច្យក 

មករក្បើរដើមបីសរក្មច្រោេរៅខដេច្ង់បាន រហើយជាពិរសស វិធានកា ទាងំរនាះក្តូវខតសមាមាក្ត

រៅនឹង្េក្បរោជន៍ខដេក្តូវកា   ”
1332

 ។ រដើមបីឲ្យកា ជរមៃៀសក្តូវបានោត់ទ កថ្នមានភាព

សមាមាក្តរនាះ ជនខដេក្តូវជរមៃៀសក្តូវខតទទួេបាន “កា បញ្ជូនឲ្យ វិេក្តឡបម់កកាន់្ទះ

សខមបង បស់ខៃួនវិញភាៃ មៗ បនាទ ប់ពីភាពក្បទូសោ៉ាយរៅកនុងតំបន់រនាះបានបញ្ចប់”
1333

។ បខនាមពី

                                                                                                                                            

ក្កសួងនានា ទំព័  ៤៩១ (ជន ងរក្ោះក្តូវបាន្តេ់កា ក្ពមានខតកនុង យៈរពេ១ ឬ ២ រមា៉ា ងប៉ា រណាណ ះ)។ សាេក្កម

កនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជ កា ជាន់ខពស់ ទំព័  ៦០៣។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Eichmann កថ្នខណឌ  ៦៤-៦៦, ៩៦(ក), 

២៣៧ (កា ធានាអះអាងទាងំមនិពិតថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ពួករគ គកឹ្ោន់ខតជាបរណាត ះអាសននប៉ា រណាណ ះ)។      

សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ២៨១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić       

កថ្នខណឌ ១០៩ (កា បងេំអាច្ក្តូវបានបង្វា ញរឡើងត្តម យៈ “កាេៈរទសៈរដ្ឋយបងេិតបងេំ [ខដេជន ងរក្ោះ] យេ់

រឃើញរដ្ឋយខៃួនឯង រហើយមហនតោយខ្នកមន សសធម៌ក្តូវបានបងករឡើងត្តម យៈ[សកមមភាព បស់ជនរេមើស]”)។ 

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ  ២២៩ (“វាជាកា មិនមានជរក្មើសពិតក្បាកដ ខដេរធាើឲ្យកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

មិនក្សបច្ាប”់)។ 

1330
 េំរៅដ្ឋា ន “ក្សបច្ាប់”  ួមមាន ជនរភៀសខៃួន និងជនខដេោម នសញ្ញជ តិក្តឹមក្តូវ៖ ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុង

រ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម ៌ ទំព័  ៤៨០, ៤៩៦, ៥០០, ៦៣៣-៦៣៤, ៦៥៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជ កា    

ជាន់ខពស់ ទំព័  ៥៧២។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម ៌ ទំព័  ៩៧១-៩៧៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Eichmann    

កថ្នខណឌ  ១០០, ១១១។ 

1331
 កា ផ្ទៃ ស់បតូ ទីេំរៅអាច្ក្តូវបានរធាើយ តតិកមមរដ្ឋយសា សនតិស ខជនស ីវិេ ឬភាពោបំាច្់ខ្ងរោធាខតប៉ា រណាណ ះ៖ 

ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krupp ទំព័  ១៤៣២-១៤៣៣។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch, Phillips 

Concurrence, ទំព័  ៨៦៦។ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ មាក្ត្ត ២, ២៧, ៤២, ៤៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Farben 

ទំព័  ១១៨២, ១១៨៧។ សូមរមើេ ្ងខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ៣៣១, ៣៣៣។ សាេដីកា

កនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ  ២២២។ 

1332
 អតាបទអត្តា ធិបាយរេខ ២៧៖ រស ីភាពកនុងកា រធាើដំរណើ  (មាក្ត្ត ២), CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, ច្ ះនងៃទី 

១ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៩ កថ្នខណឌ  ១៤។ មាក្ត្ត ១២ នន ICCPR។ 

1333
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV), មាក្ត្ត ៤៩។ 
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រេើរនះរទៀត អនកខដេទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះកា ជរមៃៀស “ក្តូវធានាកនុងកក្មិតខដេអាច្អន វតតជាក់-

ខសតងបានថ្ន កខនៃងសាន ក់អាក្ស័យសម មយក្តូវបាន្តេ់ជូន រដើមបីទទួេជនខដេក្តូវទទួេបានកា 

កា    រហើយកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្តូវរធាើរឡើងរៅកនុងេកេខណឌ េអខ្នកអនាម័យ ស ខភាព ស វតាិភាព 

និងអាហា  បូតាមភ រហើយសមាជិកក្គួសា មិនក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន រឡើយ”
1334

។ ជាច្ ងរក្កាយ 

អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅមិនអាច្រធាើយ តតិកមមបានរទ រៅកនុងក ណីខដេ

សាា នភាពមន សសធម ៌ ឬ សាា នភាពរោធារនាះ បណាត េមកពីអំរពើមិនក្សបច្ាប់ បស់ជន       

ជាបរ់ោទខៃួនឯង ខដេបណាត េឲ្យមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅដូរច្នះ
1335

។ 

451> សហក្ពះោជអាជាា មានបនទកុកនុងកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង ទាក់ទងរៅនឹងធាត ្សនំនបទរេមើស

ក្ពហមទណឌ ទាងំអស់  ួមទាងំ កា មិនមានយ តតិកមមចំ្រ ះកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេសាិតរៅរក្កាម

ច្ាប់អនត ជាតិ
1336

។ រដើមបីឲ្យអំរពើមួយអាច្ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅរក្កាមច្ាបអ់នត ជាតិក្តូវមាន

កា វាយតនមៃអំពីប ិបទននអងគរហត ននក ណនីីមួយៗ
1337

។ ប ិបទននអងគរហត រនះ ក្តូវខតពិនិតយ

ោប់ត្តងំពីរពេខដេរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសក្តូវបានរធាើរឡើង
1338

។ រហត ដូរច្នះ  ភ័សតតុ្តង

ខដេថ្នខ្នកា  ឬ រោេនរោបាយននកា ជរមៃៀសក្បជាជនក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើង “កនុង យៈរពេ

មួយដ៏យូ ” រៅម នរពេជរមៃៀសរនាះបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសរនះមិនក្តូវបានរធាើរឡើង 

“រក្កាមរហត ្េោបំាច់្ណាមួយខ្ងខ្នករោធារនាះរឡើយ”
1339

។ 

                                                 
1334

 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV), មាក្ត្ត ៤៩។ 

1335
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ២៨៧។ 

1336
 ច្ំរ ះបញ្ញា ទូរៅ សហក្ពះោជអាជាា មានបនទកុកនុងកា បង្វា ញភសតតុ្តង ខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹងធាត ្សនំន        

បទរេមើសក្ពហមទណឌ ទាងំអស់ៈ វិធាន ៨៧(១) នន វិធានន្ទកនុង។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntawukulilyayo កថ្នខណឌ  

៣០១-៣០៤។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ បស់ ICTY បានសងកត់ធៃន់ថ្ន រៅកនុងក ណីខដេ       

ធាត ្សនំនបទរេមើសតក្មូវថ្ន ធាត ្សរំនាះក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមិនមានមូេរហត ខដេក្តូវបានអន ញ្ញា តរៅកនុងច្ាប់

អនត ជាតិ រនាះ ដាអាជាា មានបនទកុកនុងកា បង្វា ញភសតតុ្តង៖ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ៣៣៧ 

(ទាក់ទងនឹងកា បំរ្ៃច្បំផ្ទៃ ញោ៉ា ងខ សច្ាប)់។ 

1337
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ៣៣៧។  

1338
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីអំពីច្ំណាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ៤០១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ  ៥២៦។ 

1339
  សវនាកា កនុងរ ឿងកតី von Manstein ទំព័  ៥២២-៥២៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ  ៥២៦-

៥២៧។ 

01006665
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452> រមធាវីកា   កតី នួន ជា រេើករឡើងថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ មិនខមនជាខ្នកមួយនន
ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិកនុងអំឡុងរពេពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៩ រនាះរទ

1340
។ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធសា ណារនះ រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នថ្ន អំរពើខដេបរងកើតបានជា “អំរពើ        

អមន សសធម៌មួយរ្សងរទៀត” មិនោបំាច់្បរងកើតបានជាបទរេមើសដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡក ដូច្បានពិភាកា

ខ្ងរេើ ួច្មករហើយរនាះរទ
1341

។ ប៉ា ខនត អងគជំន ំជក្មះក្តូវខតរជឿជាក់ថ្ន  អំរពើននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់រដើមបីបរងកើតបានជា “អំរពើអមន សសធមម៌ួយរ្សងរទៀត” រៅកនុង

រ ឿងកតីរនះ។ 

453> រមធាវីកា   កតី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន អំរពើននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមិនមាន
េកេណៈធៃន់ធៃ ដូច្បទឧក្កិដាដនទរទៀត ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរនាះ

រឡើយ។ រហត ដូរច្នះ មិនអាច្បរងកើតបានជា “អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត” រនាះរទ។ ទាក់ទង

នឹងបញ្ញា រនះ រមធាវីកា   កតីរេើករឡើងថ្ន កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដើមបីសរក្មច្រោេបំណងខ្នក 

រសដាកិច្ចក្តូវបានអន វតតោ៉ា ងទូេំទូលាយ រៅម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ និងភាៃ មៗបនាទ ប់ពី     

យ ត្តត ធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក
1342

 រហើយរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅកនុងទឹក

ដីមួយ អាច្នឹង្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ដូច្នឹងបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងរទៀត បានខតកនុងក ណខីដេ 

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរនាះ ក្តូវបានអន វតតរៅកនុងប ិបទននកា កាន់កាប់រដ្ឋយបំ ន កនុងរោេបំណង

ឧក្កិដា ឬ មានច្ ិតេកេណៈឧក្កិដាខតប៉ា រណាណ ះ
1343

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សា ណាទាងំរនះ

មិនមានភាពគួ ឲ្យរជឿរនាះរទ។ េិខិត បក ណ៍ និងយ តតិសា្សតរ្សងៗម នឆ្ន ំ១៩៧៥ បង្វា ញថ្ន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរៅកនុងក្ពំខដនជាតិ ខដេក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា ខតមូេរហត រ្សងៗ

រក្ៅពីបញ្ញា សនតិស ខ បស់ក្បជាជន ឬ ភាពោបំាច់្ខ្ងខ្នករោធា គឺមានភាពធៃន់ធៃ បំ្ ត។ 

                                                 
1340

  [នួន ជា] រសច្កតសីននិដ្ឋា នបឋម ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ១០-២៧។  

1341
 សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ, កថ្នខណឌ  ៤៣៤-៤៤០ ។ 

1342
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាបជ់ាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ១៣-២៣។ 

1343
 រសច្កតសីននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ១០-១២, ២៤-២៧។ សូេរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជា

ធ មានរដេអាច្អន វតតបានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកសា  E163/5/10.2 

កថ្នខណឌ  ១៩-២០។ 

01006666
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454> ធមមន ញ្ាទីក្កុងតូកយូ ធមមន ញ្ាត លាកា  Nuremberg និងច្ាប់រេខ ១០  បស់ក្កុមក្បឹកា

ក្គប់ក្គង ស ទធខតបានកំណត់កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយខ សច្ាប់ថ្នជាឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម និងជា

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ
1344

 ។ ត លាកា  Nuremberg និងត លាកា ជាតិ ខដេអន វតត

ច្ាប់អនត ជាតិរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ បាន្តនាទ រទាសជារក្ច្ើនក ណីចំ្រ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ

បងេំ  ួមទាងំកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងខដនដីជាតិ ខដេក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយសា ខតមូេរហត រ្សងៗ 

ខដេមិនក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ ដូច្ជា បញ្ញា សនតិស ខ បសក់្បជាជន ឬ ភាព

ោបំាច់្ខ្ងរោធាជារដើម
1345

។ រៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៤៩ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ េិខិត បក ណអ៍នត ជាតិ

បានទទួេសាគ េ់ទក្មង់ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ រដ្ឋយមិនគិតពីកា ៃ្ងក្ពំខដនណាមួយរឡើយ ថ្នជា

ឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម និងជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ
1346

។ 

                                                 
1344

  ធមមន ញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥។ ធមមន ញ្ាត លាកា  Nuremberg មាក្ត្ត ៦(ខ)-(គ)។ ច្ាប់រេខ ១០  បស់ក្កុម

ក្បឹកាក្គប់ក្គង មាក្ត្ត II(១)(ខ)-(គ)។ សូមរមើេ ្ងខដ  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ៩៦៦-៩៦៧, 

៩៧១-៩៨៤។ 

1345
  កា ្តរនាទ រទាសទាងំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងច្ំរ ះកា ផ្ទៃ ស់បតូ ទីេំរៅខដេសាិតរៅកនុងក្ពំក្បទេ់បូ ណភាពខដនដី 

ដូច្ខ្ងរក្កាម៖ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ៩៨៥ (សូមរមើេ ្ងខដ  សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  

១១៧៤-១១៧៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl, Musmanno Concurrence, ទំព័  ១១២២-១១២៣)។ សាេក្កមកនុង

រ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ៤៧៤, ៥៧៩, ៥៩៨-៥៩៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជ កា ជាន់ខពស់ ទំព័  ៥៧៣-

៥៧៤, ៥៧៦, ៦០៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ១៣០៣-១៣០៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Farben 

ទំព័  ១១៨៥-១១៨៦, ១១៩១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ៩៤, ១២៦-១២៧, ១៣០, ១៥៨។ សាេក្កម

កនុងរ ឿងកតី Eichmann ទំព័  ៧៣, ៧៥, ២០៧-២០៩។ សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Becker ទំព័  ៧១។ ជាពិរសស រដ្ឋយ

មិនមានកា ក្ពួយបា មភច្ំរ ះសាា នភាពននខ្នកខៃះ បស់ក្បរទសប៉ាូឡញូខដេក្តូវបានដ្ឋក់ជាឧបសមព័នធ ឬក្តួតក្ត្តរនាះ 

ត លាកា បានយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនស ីវិេប៉ាូឡូញក្តូវបាន “និ រទស” រៅកានជ់ំ  ំពិោដរៅកនុងក្បរទសប៉ាូឡូញ៖ 

សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ៩៨៥ (សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ១១៧៤-

១១៧៥)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl, Musmanno Concurrence, ទំព័  ១១៤៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី 

Eichmann ទំព័  ១២២-១២៧, ១៣៧, ១៤១, ១៩៨, ២១៧។ សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Greiser ទំព័  ៩១, ៩២, ៩៥។ 

សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Goeth ទំព័  ៣។ 

1346
  ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ២, ២៧, ៤២, ៤៩។ រោេកា ណ៍ Nuremberg 

មាក្ត្តVI(ខ)-(គ)។ អន សញ្ញា ក្បឆំ្ងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ មាក្ត្ត II។ អន សញ្ញា បខនាមក្បឆំ្ងនឹងកា ដ្ឋក់ឲ្យរៅ

ជាទាសក  មាក្ត្ត ៣(៣), ៦, ៧(គ)។ អន សញ្ញា ក្បឆំ្ងនឹងកា រ ៀសរអើង មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ រោេកា ណ៍ជា  

មូេដ្ឋា នសក្មាប់កា កា   ក្បជាជនស ីវិេរៅកនុងជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ, រសច្កតសីរក្មច្រេខ A/RES/2675 (XXV) 

ច្ ះនងៃទី 0៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧០។ អន សញ្ញា សតីពី បបអាផ្ទរងត (Apartheid មាក្ត្ត II។ រសច្កតីក្បកាស បស់អងគកា 

01006667
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455> យ តតិសា្សតនារពេងមីៗពីត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិ
1347

 ក៏ដូច្ជាមាក្ត្ត ៧(១)(ឃ) នន 

េកេនតិកៈទីក្កុង ៉ាូម ខច្ងបញ្ញជ ក់បខនាមថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំអាច្ក្តូវបានោត់ទ កថ្នមានភាព

ធៃន់ធៃ  ក្បហាក់ក្បខហេោន រៅនឹងឧក្កិដាកមមដនទរទៀតននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដ ។ 

អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ គឺជា

“អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” អាក្ស័យរៅរេើកាេៈរទសៈននក ណរីនះ។ 

 ៩.៤.៣  កា រធាើឲ្យប៉ាះ េដ់េរ់សច្កតនីងៃងន ូបស់មន សសជាត ិ

456>  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់

ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូបស់មន សសជាតិ បណាត េមកពីកា ដកហូតពីជនស ីវិេនូវ បបអាហា  ជក្មក

សាន ក់រៅ ថ្នន ំសងកូវ និងសាា នភាពអនាម័យកនុងកក្មិតអបប មា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស ់      

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)
1348

។ 

457> រោងត្តមយ តតិសា្សតអនត ជាតិ កា មិន្តេ់ចំ្ណអីាហា  ទឹក ជក្មកសាន ក់រៅ  និងជំនួយ

ថ្នន ំសងកូវឲ្យបានក្គប់ក្ោន់ ក្ពមទាងំសាា នភាពអនាម័យកក្មិតទាប រៅកនុងប ិបទននកា ឃ ំោងំ 

បរងកើតបានជាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់អនកជាប់ឃ ំោងំ និងជាបទរេមើសននកា 

                                                                                                                                            

សហក្បជាជាតិសតីពីកា កា   ្សតី និងក មា  រៅកនុងភាពអាសនន និងជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ រសច្កតីសរក្មច្រេខ 

A/RES/3318(XXIX) ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ  ៥។ សូមរមើេ្ងខដ  ពិធីសា បខនាមរេើកទី I 

មាក្ត្ត ៨៥(៤)(ក)។ ពិធីសា បខនាមរេើកទី II មាក្ត្ត ១៧។ អតាបទអត្តា ធិបាយច្ំរ ះអន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ 

ទំព័  ២៧៩។  

1347
  សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ៣១៧។ សាេដីកា កថ្នខណឌ  ៣៣០-៣៣១។ អងគជំន ំជក្មះត លាកា 

កំពូេននត លាកា  ICTY បានយេ់រឃើញក្បហាក់ក្បខហេោន  ថ្នរតើកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ ក្បហាក់

ក្បខហេោន រៅនឹងបទរេមើសដនទរទៀតខដេបានរ ៀបោប់ខដ ឬអត់ រៅរពេពិោ ណា ថ្នរតើកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

អាច្បរងកើតបានជាកា រធាើទ កេប ករមនញខដ  ឬអត់រនាះ (សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ២២២)។ 

1348
  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជី      

កថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ 

០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពអីងគជំន ំជក្មះសាលាដំបងូបានរច្ញរសច្កតសីរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ 

រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់

សហក្ពះោជអាជាា ស ំដ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តងំឧក្កិដកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ០០២/០១ 

ឯកសា រេខ E124/7.3 ទំព័  ២។ 

01006668



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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ក្បក្ពឹតតិរដ្ឋយអមន សសធម៌ ខដេជាកា  ំរលាភច្ាប់ ឬ ទំរនៀមទមាៃ ប់ននស្ង្វគ ម រៅរក្កាមេកេនតិកៈ

 បស់ត លាកា  ICTY
1349

 ។ កា ដកហូតក្សរដៀងោន រនះក៏ក្តូវបានបកក្សាយថ្នជាកា ក្បក្ពឹតតិ

រដ្ឋយរោ រៅ និងអមន សសធម៌ ខដេអាច្្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ននបទរេមើសជាក់លាក់ដនទ

រទៀតរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខដេបរងកើតបានជាកា រធាើទ កេប ករមនញ រៅកនុងឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ
1350

 ។ រៅកនុងប ិបទននអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ កា ដកហូតរ្សងៗដូច្ោន

រនះក្តូវបានពិោ ណាថ្នជា ភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាព សរ់ៅខដេអាច្បណាត េឲ្យមានកា បំ្ៃិច្

បំផ្ទៃ ញខ្នកោងកាយ បសក់្កុមមន សសណាមួយ
1351

។ 

458> អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ដកហូតខបបរនះអាច្

មានភាពធៃនធ់ៃ  ក្បហាក់ក្បខហេោន នឹងបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

ខដេនាឲំ្យអំរពើរនះសាិតកនុង វសិាេភាពនន “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត”។ 

                                                 
1349

  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Prlić និងអនករ្សងរទៀត ភាគ ៣ កថ្នខណឌ  ១១៥៩, ១១៦១, ១១៦៤, ១១៦៧-១១៦៨, 

១១៧០-១១៧២, ១១៧៦-១១៧៨, ១១៨១-១១៨២, ១១៨៤, ១១៩២-១១៩៤, ១១៩៧-១១៩៩, ១២០១-១២០២, 

១២០៤-១២០៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Limaj និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ២៨៨-២៨៩, ៣៣៣, ៦៥២។    

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៩៨ កថ្នខណឌ  ១១១៩។ សូមរមើេ

្ងខដ  សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Prlić និងអនករ្សងរទៀត ភាគ ៣ កថ្នខណឌ  ១១០២-១១១១, ១១១៤-១១១៦, ១១១៨-

១១២០, ១១២៤-១១២៦, ១១២៩-១១៣០, ១១៣២, ១១៣៥-១១៣៧, ១១៤០-១១៤២, ១១៤៥-១១៤៧, ១១៤៩-

១១៥០, ១១៥២-១១៥៣ (យេ់រឃើញថ្ន កា ក្បក្ពឹតតខបបរនះកប៏រងកើតបានជាបទរេមើសននកា ក្បក្ពឹតតរដ្ឋយ             

អមន សសធម៌ រៅរក្កាមមាក្ត្ត ២(ខ) ននេកេនតិកៈ បស់ត លាកា  ICTY ្ងខដ ។ 

1350
  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Prlić Blaškić កថ្នខណឌ  ១៥៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Stanisić និង Župljanin      

កថ្នខណឌ  ២០៣, ២២៤, ២២៦, ៦៧៨-៦៧៩, ៦៨១, ៦៨៣, ៧០១, ៩២៨, ៩៣០, ៩៣៦-៩៣៧, ៩៦៩, ៩៨៤-

៩៨៥, ១១២០-១១២១, ១១៩១-១១៩២, ១២៤៩-១២៥០, ១២៨៦-១២៨៨, ១៣៤១, ១២៥៦-១៣៥៨, ១៤៨៤, 

១៤៩៨-១៥០០, ១៥៥៣-១៥៥៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ  ៦០៦, ៦១០, ៦២០-

៦២១។ សាេក្កម្តនាទ រទាស Duško Sikirica កថ្នខណឌ  ១២៧, ១៦១, ២០៣។  

1351
  រ ឿងកតី Karadžic, សាេដីកាអន រលាមត្តម វិធាន ៩៨សទួន (AC) កថ្នខណឌ  ៤៨-៤៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី 

Brđanin កថ្នខណឌ  ៦៩១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kayishema និង Ruzindana កថ្នខណឌ  ១១៥-១១៦។ 
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 ១០.  កា ផ្លា ស់ទ្លំរៅក្បជាជន្ (ដ្ំណារ់កាលទ្ ១) 

១០.១  ដកីាដរំណាះក្សាយ 

459> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រក្កាយពីកងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ក្កុងភនំរពញរៅនងៃ

ទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រដ្ឋយបានរក្បើក្បាស់កា គំោមកំខហង និងអំរពើហិងា ពួករគបាន

ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រៅកនុងទីក្កុងរដ្ឋយបងេំឲ្យរៅកាន់ទីជនបទ រហើយក្បជាជនទាងំរនាះ

ភាគរក្ច្ើនជាក្បជាជនស ីវិេ
1352

 ។ កា ជរមៃៀសរនះ ព ំមានយ តតិកមមក្សបត្តមមូេរហត ខដេ

អន ញ្ញា តរដ្ឋយច្ាប់អនត ជាតិរនាះរទ
1353

 ។ ដីកាដំរណាះក្សាយបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងរពេរធាើកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនស ីវិេ និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើននាក់ ជាពិរសស អនកខដេ

មានឋាននត សកតិខពស់ ក្តូវបានសមាៃ ប់ ឬ បាត់ខៃួន
1354

។ មា៉ាងវិញរទៀត រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស 

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបាន ៃ្ងកាត់សាា នភាពទ កេេំបាករវទនា និងោម នរសបៀងអាហា  ទឹក   

រសវារវជជសា្សត ឬ កខនៃងសាន ក់រៅ ជារហត បណាត េឲ្យក្បជាជនជារក្ច្ើនធាៃ ក់ខៃួនឈ្ឺ ឬ  

សាៃ ប់
1355

 ។ ដីកាដំរណាះក្សាយ រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទរធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់

 ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និង “អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត” 

រក្កាមទក្មង់នន (i) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និង (ii) កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ 

ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ន

បានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)
1356

។ 

                                                 
1352

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៤, ២២៤-២៣៣, ១៤៤៨-១៤៥០។ 

1353
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៤២-២៤៩, ១៤៤៩, ១៤៥២-១៤៦៩។ 

1354
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៦-២០៩, ២៣២, ២៣៤-២៣៥។ 

1355
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៣៦-២៤០, ១៤៣៥-១៤៣៦។ 

1356
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣, ១៣៧៧ (កា រធាើមន សសោត) កថ្នខណឌ  ១៣៨១, ១៣៨៧ (កា 

សមាៃ ប់ ង្វគ េ) កថ្នខណឌ  ១៤១៦ (កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ) កថ្នខណឌ  ១៤៣៤-១៤៣៦ 

(អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតខដេ ួមមានកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងនូ  បស់មន សស) កថ្នខណឌ  ១៤៤៨-១៤៥៣, 

១៤៥៥, ១៤៥៨-១៤៥៩, ១៤៦១, ១៤៦៨-១៤៦៩ (អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេ ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយ

បងេំ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ អន រលាមត្តមដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះ         

សាលាដំបូងបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កថ្នខណឌ  ២២១-២៦០ ននដីកាដំរណាះក្សាយ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី១ និងបទរេមើសនានាខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ គឺសាិតរៅរក្កាម វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 
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១០.២  រហត កា ណ៍នងៃទ ី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នងិនងៃបនតបនាទ ប ់

 ១០.២.១  កា អន វតត 

460> រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីត្តមភូមិភាគនានារៅ  

ទូទាងំក្បរទសកមពជុា
1357

 បានវាយសក្មុកចូ្េទីក្កុងភនំរពញពីក្គប់ម ខក្ពួញ
1358

 ។ ជាធមមត្ត   

                                                                                                                                            

សូមរមើេ ឧបសមព័នធ៖បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នករ្សងៗននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់ 

កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ឯកសា  E124/7.3 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ១-៤។ 

1357
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១០-១២ (កងពេមកពភីូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបូ ៌ 

និងភមូិភាគឧតត  ក្តូវបានបញ្ជូនរៅវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  

E3/356 ច្ ះនងៃទី២៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម )00242893-94(កងទ័ពភូមិភាគនិ តី     

កងទ័ពភូមភិាគពិរសស កងទ័ពភូមិភាគបូ ៌ និងកងទ័ពភូមិភាគឧតត  បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងរពេជរមៃៀស

កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយភូមិភាគនីមួយៗមានរមបញ្ញជ កា ខ សៗោន )។ ភូមិភាគឧតត ៖ កំណត់រហត ននកា    

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡាយ អា ន ឯកសា  E3/376 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00270172 (សាកសីធាៃ ប់ជាកងទ័ពរៅកនុងវ រសនាធំមួយមកពភីូមភិាគឧតត  និងបានវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី 

១៧ ខខ រមសា)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-40 (សាកសីបាននាទ័ំពពីភូមិភាគ ៣០៤ ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (សាកសីសាិតកនុងច្ំរណាម“ទ័ពឧតត ” ខដេបានច្ូេរៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ គីម ឯកសា  E3/3959 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ  មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00270163 (សាកសីបានច្ូេ ួមវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញកនុងនាមជាក្បធានកងរៅកនុងកងពេមួយ បស់ភូមិភាគឧតត )។ 

ភូមិភាគនិ តី៖ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា  E3/419 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407747 (សាកសីបានច្ូេ ួមវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា។ 

សាកសីសាិតរៅកនុងភូមិភាគនិ តី)។ ភូមិភាគពិរសស៖ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ខកវ ឯកសា  

E3/5173 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189264 (សាកសីរៅកនុងកងវ រសនាធំ

រៅកនុងភូមិភាគពិរសស ខដេបានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

1358
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៩ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន)ទំព័ ៣៤ (សាិតកនុងក្កុមវាយច្ូេពីភូមិភាគនិ តី ពីរ ធិ៍ច្ិនត ង 

រៅរពេកងទ័ពនិ តីបានវាយត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៤)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៣៩, 

៦៩-៧០(សាិតកនុងក្កុមវាយពីរ ធិ៍ច្ិនត ង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣(រឆ្ម ខស)ទំព័  ៤៧ (កងទ័ព

ក្បុសកងទ័ពក្សីច្ូេមកត្តមរ ធិ៍ច្ិនត ង រហើយរៅដេ់ក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ   វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៧-៩, ១៧-១៨ (សាិតកនុងក្កុមវាយមកពីបាសិត ភាគខ្ងរជើងក្កុងភនំរពញ)។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៥៩ (បានសាត ប់ឮថ្ន រោធាភូមិភាគរ្សងៗនឹងវាយក្បហា មកពីម ខក្ពួញ
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កងទ័ពខខម ក្កហម  ួមមានទាងំរកមងៗ និងរកមងជំទង់ ក្តូវបានរគរមើេរឃើញថ្ន រសៃៀកសរមៃៀក

បំ ក់ពណ៌រមម   ក់ខសបករជើងកង់ឡាន បង់កក្កមា ឬ មួក និងក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ សរពញ

ខៃួន
1359

។ រទាះបីជា កងទ័ពខខម ក្កហមបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៨ ខខ 

                                                                                                                                            

រ្សងៗោន )។ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២(មាស រវឿន)ទំព័  ៧៣-៧៤ (កងពេ បស់សាកសីទទួេខ សក្តូវ

រេើកា វាយក្បហា ពីភូមិភាគនិ តី រ េគឺ រ ធិ៍ច្ិនត ង សទឹងមានជ័យ និងបឹងក្បោ៉ា ប ក្ពមទាងំទរនៃសាប)។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ៤២ (កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់បានវាយក្បហា ពីតំបន ់    

ោ៉ាសំរោងសាា នីយ៍ ងរភៃើងសំរោងខដេសាិតរៅខ្ងរជើងរ ធិ៍ច្ិនត ង និងខ្ងតបូងទួេលាប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៧២ (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៦ ក្ពឹក បានរឃើញកងទ័ពខខម 

ក្កហមជារក្ច្ើននាក់ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨០ (ពួករគបាន

មកត្តមខក្ពករៅន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៥ (បានរឃើញឡានដឹក

មន សសរពញៗមកពីទិសខ្ងរជើង មកខកប សាា នទូតបាោំងរៅរវលារមា៉ា ង ៨ ក្ពឹក រហើយក្កុមដនទរទៀតមកពតី្តមទិស

រៅរ្សងៗរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៩-២០ (ពួករគទាងំអស់

ច្ូេមកពកី្គប់ទិសរៅកនុងក្ពឹករនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ  ស ខ្) ទំព័  ២៧។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកិា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧៣-៧៤ (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរធាើដំរណើ មកត្តម្ៃូវពី

ទិសខ្ងេិច្ រហើយកងទ័ពជារក្ច្ើននាក់រទៀតមកពីឆ្ៃ យៗ)។  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា៖ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជុារៅច្ំកណាត េក្កងុភនំរពញ រហើយវិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា្ាយអំពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កងុភនំរពញ និង

កា កាន់កាប់សាា នទូតសហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស)  ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166972 ERN (ភាសាខខម ) 00846158-00846159   (ឯកសា 

ទាងំពី រនះគូសបញ្ញជ ក់អំពកីា រធាើដំរណើ ច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញពទិីសឧតត  ទកសិណ បូ ៌ និងបសចិម)។ 

1359
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១២ (ទាហានរសៃៀក ក់ឈ្ តរមម  ឬ ឈ្ តពណ ៌ 

កាគី រហើយខៃះសាព យការំភៃើង និងេីការំភៃើងដូច្ក្តយ៉ាូងរច្ក)ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  

 ២៨ (កងទ័ព ខខម ក្កហមបានច្ូេកនុងក្កុង រដ្ឋយមានសាព យការំភៃើង និងសឺវា៉ា ន់ធីនណ រហើយរក្កាយមក ជ ំ ស ខ្ បាន

រឃើញ ងរក្កាះ និងឡានរោធាមក)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ )ទំព័ ៥៨,៦៦-៦៧ 

(កនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម បង់កក្កមាពណ៌ក្កហម និងមានបំ កអ់ាវ ធ សរពញខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី 0៥ ខខធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័ ៧៤-៧៥, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨០-

៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៧ (និោយសំរៅរេើ ូបងតមួយ

សនៃឹកខដេ Alan ROCKOFF បានងតរកមងក្បុសខខម ក្កហមមាន ក់ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/3986) ១៦-១៧ ( មៃឹកថ្ន កងទ័ពគឺជារកមងជំទង់ៗ អាយ ក្បខហេ ១៦ ឆ្ន ំ) ១៨-២១, ៨០ 

(ពួករគគឺជារកមងៗខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបានយកមកឲ្យរធាើកងទ័ព) ២២-២៣, ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី 

ទំព័  ៧៥-៧៦។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បនូី) ទំព័  ១៩-២០, ២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ 
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រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ក៏រដ្ឋយ ក៏ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបាន ំរដ្ឋះរៅម ននងៃរនះ រដ្ឋយសា កងកមាៃ ំងនន

 បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញព ំមានភាព ឹងទទឹង
1360

។ របើរទាះជាមានរហត កា ណ៍

                                                                                                                                            

ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០ (ពួករគក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស  សាោ៉ា ន់) ទំព័  ៧៣-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៤១-៤២ 

(រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម  រហើយនឹងត ីឬ ក្កណាត់ពណ៌ក្កហម។ ោត់ក៏បានរឃើញតពីណ៌រខៀវច្ងជាប់នឹងឡាន

 បស់ខខម ក្កហមខដេរបើកច្ូេមកកនុងក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៦-៧, 

៣៥-៣៦ (កងទ័ពខខម ក្កហមទាងំក្បុសទាងំក្សី ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណរ៌មម  កពំ ងរដើ រៅត្តម

្ៃូវជាមួយនឹងទឹកម ខមំា រហើយបាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើរមឃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ា ូ      

ឌីណា) ទំព័  ៩៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ស ទធខតពណ៌រមម  រហើយ  ំកនឹងក្កមា ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយការំភៃើង

ខវង)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២៦ (រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម   ក ់

ខសបករជើងកង់ឡាន កាន់ការំភៃើង AK ៤៧ និង ក់មួកកនតឹប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise 

AFFONÇO) ទំព័  ៥៣-៥៤, ៥៥ (ក៏បានរឃើញកងទ័ពរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណន៌បតង) ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៧-១៨, ២១-២២ (ពិពណ៌នាមន សសវ័យរកមងៗ ខៃះ

រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម  និងខៃះរទៀតពណ៌នបតង កាន់ការំភៃើងខវងខ សៗោន ) ៤៩ (ពិពណ៌នាកងទ័ព២ក្កុម  ក្កុមទី

មួយជាកងទ័ពរកមងៗអាយ ក្បខហេ ១៤-១៥ ឆ្ន ំ និងក្កុមទីពី  អាយ ក្បខហេ ៣០ ឆ្ន ំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ   

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៧-៨ (ពិពណ៌នាកងទ័ពខខម ក្កហម ក់មួកកាតិបរ ៉ា និយម) 

៣៥-៣៦, ៧៩-៨០ (កងទ័ពខខម ក្កហមរកមងៗអាយ ក្បខហេ ១៣-១៤ ឆ្ន ំ ោមកាមពួកោត់រៅសាា នទូតបាោំង)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ២៣-២៤, ៣៧-៣៨, ៤៧ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ 

ោត់បានពិពណ៌នាថ្នោត់រៅរកមងខដ  អាយ ក្បខហេ ១៦ ឬ ១៧ ឆ្ន ំ ប៉ា រណាណ ះ រៅរពេច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញ។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី  អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រោងត្តមនងៃខខឆ្ន ំកំរណើត បស់ោត់ រៅរពេរនាះ ោត់

ទំនងជាមានអាយ   ១៨ ឆ្ន ំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៥០-

៥១ (ពពិណ៌នាអំពីទាងំកងទ័ពរកមងៗ និងកងទ័ពច្ំណាស់ៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម      

សំរអឿន) ទំព័  ៦-៧ (កងទ័ពរកមងៗបានជរមៃៀសោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  

៣២ (ពិពណ៌នាកងទ័ពរកមងៗសាព យការំភៃើងរៅជិតសាលាច្ាប់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង 

្លាៃ  ឯកសា  E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (ពពិណ៌នាអំពី

កងទ័ពខខម ក្កហមច្ំនួន ៥ នាក់ មានសំរេៀកបំ ក់ពណរ៌មម   ក់ខសបករជើងកង់ឡានពណ៌រមម  ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយការំភៃើង

អាកា)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)    ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៥-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00644701-05 (ពពិណន៌ាកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេសមបូ រដ្ឋយរកមងជំទង់ៗ

កំព ងសាិតកនុង ងយនត។ កងទ័ពមាន ក់ ក់មួកទន់ធមមត្តដូច្ រ ៉ា  រសទ ង និងកងទ័ពរសៃៀក ក់ឯកសណាា នរមម  រហើយ

កងទ័ពខៃះកក្មមានកមពស់ខពស់ជាងការំភៃើងអាកា-៤៧ ណាស់)។ 

1360
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥-៨, ៧៣-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័   ៧៤-៧៥ (ព ំបានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ វាយក្បឆំ្ងនឹងកា ៃ្ ន ន បស់ខខម 

01006673
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បាញ់ការំភៃើងបនតិច្បនតចួ្ វាងកងទ័ពខខម ក្កហម និងទាហានក៏រដ្ឋយ
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 ក៏កា វាយក្បយ ទធោន រនាះ 

ជាទូរៅ បានបញ្ចប់រៅរក្កាយរពេចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ
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 ។ កងពេនានា បស់កងទ័ព

ខខម ក្កហមបានកាន់កាប់តំបន់ខ សៗោន  រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
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។ 

                                                                                                                                            

ក្កហមរនាះរទ ប៉ា ខនតោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនបានដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៥០ (ពួករគបានគិតថ្ន នឹងមានកា វាយក្បយ ទធោន ខ្ៃ ងំរៅកនុងទីក្កុង

ភនំរពញ ប៉ា ខនតព ំមានកា វាយក្បយ ទធោន ខបបរនះទាេ់ខតរសាះ។ ពួករគអាច្ក្គប់ក្គងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយោម នកា វាយ

ក្បយ ទធោន  រហើយក្បជាជនមានអា មមណ៍ធូ រសបើយរៅរពេរនាះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង     

 ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373416 (អតីត  

កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បាននិោយថ្ន ពួករគជួបក្បទះនឹងកា ក្បយ ទធទប់ទេ់ោន ខៃះរៅជិតទីក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនតមនិមាន

កា ក្បយ ទធទប់ទេ់រទរៅរពេពួករគមកដេទី់ក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយសា ទាហាន េន់ នេ់ បានច្ ះោញ់រហើយ)។ 
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 សាា នទូតកមពជុារៅកនុងទីក្កងុបាងកកបាត់កា ទាក់ទងជាមួយនឹងទីក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅ 

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166971 (ក្បភពរនះរេើក 

រឡើងថ្ន កា វាយក្បយ ទធោន បានបនតរៅមតុំកខនៃងតូច្ត្តច្ខដេរៅបនតកាន់កាប់រដ្ឋយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម 

រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរៅរឡើយ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់

ក្បជាជនអារម ិកសតីពីសាា នភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា  E3/4148 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ

១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00663996 (ជនជាតិអារម ិកមាន ក់ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញបានោយ

កា ណ៍ថ្ន កា ក្បយ ទធោន បានរធាើរឡើងកនុងអំឡុងរពេក្បខហេជាមួយសបាត ហ៍រៅ១០ នងៃ បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ បបទី

ក្កុងភនំរពញ។ បនាទ ប់ពីរពេរនាះមក ោត់បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ោៃ ងំអាវ ធទាងំអស់ បស់កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម  

(FANK) ក្តូវបាន  ឹបអូស) ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យិន  ំដួេ) ទំព័  ៥៨, ៧២-៧៣    

(រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ការំភៃើងច្ូេកនុង្ទះអនកជិតខ្ង បស់ោត ់រហើយ    

កា បាញ់តទេ់ោន បានរកើតរឡើង វាងអនករៅកនុង្ទះរនាះខដេមានអាវ ធ និងជាវ រសនីយ៍ឯករៅកនុងជួ រោធា)។       

សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ថ្នខណឌ  ៥១០។ 
1362

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧ (រយើងបានរក្បើក្បាស់ការភៃើងធំរៅរពេរយើងវាយក្បហា  និងរៅដេ់រ ធិ៍ច្ិនត ង ប៉ា ខនត

រៅរពេរយើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រយើងខេងរក្បើក្បាស់ការំភៃើងធំរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២  (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ២៩ (ព ំបានសរងកតរឃើញមានជនស ីវិេសាៃ ប់រៅកនុងរពេសក្មុកច្ូេទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ) 

៧៤-៧៥ (ព ំបានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ វាយក្បយ ទធនឹងកា សក្មុកច្ូេ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមរនាះរទ។ អាវ ធ

ខដេពួករគបានដ្ឋក់ច្ ះ បានក្បមូេគ រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  

៥៧ (រក្កាយកងទ័ពខខម ក្កហមច្េូមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ទាហាន េន់ នេ ់និងកងទ័ពខខម ក្កហម អត់មានបាញ់ោន

រទ ពីរក្ ះទាហាន េន់ នេ ់ ច្ ះោញ់ និងដ្ឋក់អាវ ធច្ ះរហើយ។ ប៉ា ខនត កងទ័ពខខម ក្កហមបាន ំរលាភបំ នរេើ

ទាហាន េន់ នេ់ និងក្បជាជន)។ 

01006674
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 ១០.២.២  កា ោក់្ ាយត្តមវទិយ ុ

461> មានកា ោក់្ាយត្តមវិទយុ និងរសច្កតីក្បកាសមួយចំ្នួនរដ្ឋយភាគីរ្សងៗ  ួមទាងំ 

ខហម រកតដ្ឋោ៉ា  (អនកតំណាងម៉ាូណាស ីយ៉ាូ ឬច្េនាជាតិ)
1364

 និងសរមតច្សងឃទាងំពី គណៈរៅកនុង 

អំឡុងរពេក្ពឹក
1365

។ រក្កាយមក ឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ីច្ន អនកនា ំកយឲ្យកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ

 បស់ ដ្ឋា ភិបាេ បានអរញ្ជើញកមាម ភិបាេតំណាងខខម ក្កហមមកទីក្កុងភនំរពញ និងបានអំ វនាវ

ឲ្យទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអសរ់ៅទូទាងំក្បរទសដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ
1366

 ។ រក្កាយរពេ

                                                                                                                                            
1363

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨-៩, ២១-២២, ៥៩-៦០ (សាកសីទទួេបនទកុពតីំបន់ខ្ងរជើងវតតភនំ ហូតដេ់សាព នរក្ជាយ

ច្ង្វា  )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ២៦-២៨ (ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានខបង

ខច្កជាតំបន់រ្សងៗោន  រោងត្តមកងពេខដេមក ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅរពេរនាះ កងពេទាងំរនះទំនងជារគ

ឲ្យកា   តំបន់ទាងំអស់រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ២៧-២៨ (កងពេ

 បស់ោត់ទទួេបនទកុត្តមដ្ឋនតំបន់រៅជ ំវិញ្ា ងមី) ៣០ (កងពេមកពភីូមិភាគពិរសសកទ៏ទួេបនទកុត្តមដ្ឋនក្កុង

្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២(ស  ៊ុំ ជា)ទំព័  ៦៧-៦៨ (ក្កុងក្តូវបានខបងខច្ករៅត្តមភូមិភាគ។ 

ភូមិភាគ បូ ៌រមើេកា ខ សក្តូវោប់ពី្ ា ងមីរៅខ្ងតបូង។ ភូមភិាគនិ តីរមើេកា ខ សក្តូវោប់ពី្ា ងមីរៅខប៉ាកខ្ង

េិច្ក្កុង ជិតរ ធិ៍ច្ិនត ង។ ពី្ា ងមី ហូតដេ់មាត់ទរនៃក្តូវបានកាន់កាប់ និងរមើេកា ខ សក្តូវរដ្ឋយភូមិភាគឧតត )   

ទំំព័  ៧៩ (ហាក់ ក្បធានកងវ រសនាតូច្ បាននិោយក្បាប់រយើងអំពីវិធខីដេរគខបងខច្កក្កុងរៅជាតំបន់ រហើយក្កុម

កងទ័ពខ សៗោន ទទួេកា ង្វ កា   តំបន់ បស់ពួករគរ ៀងៗខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម 

រហឿន  ឯកសា  E3/5280 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287555 (ក្តូវបានរគ

បញ្ញជ ឲ្យរៅកា   សាា នីយ៍ វិទយុវតតភនំ)។ 

1364
 “រមដកឹនាចំ្េនាអនកជាតិនិយម” អំ វនាវឲ្យទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះោញ់ត្តម វិទយុក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166972-73 

(អនកតំណាងច្េនាអនកជាតិនិយមបាន វនាវឲ្យរមបញ្ញជ កា ជាន់ខពស់ននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិ បញ្ញជ រៅកងទ័ព

 បស់ពួករគឲ្យដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ និងអរញ្ជ ើញអនកតំណាងននក្កុមរ្សងរទៀតមកកានក់្កសួងព័ត៌មាន) ។ រសៀវរៅ 

François PONCHAUD កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ERN (ភាសាខខម ) ០០៨៦២២៨៨-៩ (កា បញ្ញជ ក់អំពី

ម៉ាូណាស ីយ៉ាូ គឺ ច្េនាជាតិ)។ 
1365

 ក្ពះសងឃោជទាំងពី គណៈអំ វនាវឲ្យមានបទឈ្ប់បាញ់ រដ្ឋយរសនើឲ្យខខម ក្កហមច្ូេកនុងកិច្ចក្បជ ំ (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905194 

(អំ វនាវឲ្យភាគីបញ្ឈប់កា ក្បយ ទធោន )។ 

1366
 ឧតតមរសនីយ៍ ដ្ឋា ភិបាេអរញ្ជ ើញអនកតំណាងភាគីមាេ ងរទៀតឲ្យច្ូេភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905195។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៧ 

01006675
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ក្បកាសរនាះខតប៉ា នាម ននាទីប៉ា រណាណ ះ ខខម ក្កហមក៏បានកាន់កាប់សាា នីយ៍វិទយុ រហើយបានក្ោនរោេ

ចំ្រ ះកា អរញ្ជើញឲ្យមានកា ច្ ោជាមួយនឹង “បនកបត់ណាមួយ បស់ េន់ នេ់ ខដេគួ ឲ្យសអប់

រខពើម” រដ្ឋយបានអះអាងថ្ន ពួករគកំព ង “ចូ្េទីក្កុងភនំរពញត្តម យៈកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ” រហើយ

បានអរញ្ជើញរមបញ្ញជ កា ននកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិកមពជុាខដេបានទទួេរជាគជ័យ ឲ្យរធាើដំរណើ រៅកាន់

ក្កសួងព័ត៌មាន និងបញ្ញជ  “ឲ្យសមាជិកននបនកបត់ េន់ នេ់ ខដេរៅរសសសេ់ទំលាក់អាវ ធច្ ះ 

និងក្បគេ់រៅឲ្យ”គណៈកមាម ធិកា ននកងកមាៃ ំង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាខដេមកពីតំបន់ឧតត  និង

បូ ៌ 
1367

។ 

462> រក្កាយរនាះបនតិច្ រមដឹកនាខំខម ក្កហមមាន ក់ខដេព ំបានបង្វា ញអតតសញ្ញា ណបានក្បកាស

ថ្ន រក្កាយពីបានជួបជាមួយនឹង ឈ្ឹម ឈ្ួន, េន់ ណ ន និងសរមតច្សងឃទាងំពី គណៈ ទាហាននន

 បបសាធា ណ ដាខខម បានយេ់ក្ពមទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ និងក្ពមច្ ះចូ្េ។ ដូរច្នះ រមដឹកនា ំូបរនះបាន

                                                                                                                                            

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ៣០ (រសច្កតីក្បកាសរធាើរឡើងរដ្ឋយឧតតមរសនីយ៍ ម  ីស ីច្ន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៨ (ម្នតីតំណាងទាហាន េន់ នេ់ បានបញ្ញជ ក់

ច្ាស់ថ្ន រៅរពេរនះ រយើងោញ់រហើយ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា  

E3/4719 ច្ ះនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418273 (បានរឃើញឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ចី្ន 

ជាមួយកងទ័ពខខម ក្កហម ៣ នាក់ អមដំរណើ ោត់រៅកាន់ វិទយុជាតិ រដើមបីខក្សកក្បកាសត្តមវិទយុរៅទីរនាះ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រមឿង ស ន ឯកសា  E3/1745 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00304326, 00304328 (ោត់ ស់រៅកនុងក្កុងកំពង់រសាម រហើយបានសាត ប់ឮ

កា ក្បកាសត្តមវិទយុឲ្យកងទ័ពទាងំអស់ទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពី

ក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 (អនកនា ំកយឲ្យទី

បញ្ញជ កា រោធាទីក្កុងភនំរពញ ខដេបានបោជ័យ រ ម្ ះឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ីច្ន ក៏បានរច្ញមកអំ វនាវត្តមវិទយុរៅ

ដេ់ពេទាហានទាងំអស់ឲ្យស ំច្ ះោញ់ រហើយសហកា ជាមួយនឹងអនកទទួេជ័យជមនះ)។ រោងត្តម ហ  ន ឈ្ នេី 

េន់ ណ ន (បអូនក្បុស បស់ េន់ នេ់) ក៏បានរធាើកា ក្បកាសដូច្ោន រនះខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ហ  ន ឈ្ នេ)ី ទំព័  ៣០-៣១។ 

1367
 តំណាងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុាក្បាប់ឲ្យកងទ័ព ដ្ឋា ភិបាេច្ ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00166974។ សូមរមើេ្ងខដ  

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា  E3/4719 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418273 (ភាសាខខម ) (រក្កាយពីឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ចី្ន បានអំ វនាវឲ្យទាហាន េន ់

នេ់ ទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះោញ់ ួច្មក ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមវិទយុថ្ន៖ “រយើងមករនះមិនខមនមកច្ ោរទ គឺមករដ្ឋយ

រញើស្ម និងច្ ងអាវ ធ”)។ 

01006676



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

370 

 

អំ វនាវ “ឲ្យ ដាម្នតី និងក្គប់ឧតតមរសនីយ៍រ្សងរទៀតខដេព ំទាន់បាន ត់រៅទីណារនាះ ចូ្េខៃួន

រៅកានក់្កសួងព័ត៌មានជាបនាទ ន់ រដើមបីជួយបរងកើតវិធានកា សាត  សណាត ប់ធាន ប់រឡើង វញិ” និងបាន

ក្បកាសថ្ននឹងបរងកើតគណៈកមាម ធិកា មួយកនុងរពេដ៏ខៃីខ្ងម ខ  ខដេមានសមាសភាពជាកមាម ភិបាេ

 ណសិ ស ួប ួម និង ណសិ ស ំរដ្ឋះ ខដេមកពីទូទាងំក្បរទស មកចូ្េ ួមក្បជ ំ
1368

។ 

463> រៅក្តឹម ក់កណាត េក្ពឹកនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥  កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់

ក្គប់ទីកខនៃងទាងំអស់កនុងទីក្កុងភនំរពញ
1369

។ 

 ១០.២.៣  ប ោិកាសរៅកនងុទកី្កងុភនរំពញ នងិរសច្កតកី្បកាសសតពីកីា ជរមៃៀស 

464> កនុង យៈរពេប៉ា នាម នរមា៉ា ង រក្កាយរពេកងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមចូ្េមកដេ់កនុង  

ទីក្កុង កងទ័ពខខម ក្កហមកនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម
1370

 បាននិោយរឡើងថ្ន “ស្ង្វគ មបានបញ្ចប់

                                                 
1368

ត្តមកា ោយកា ណ៍នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ បស់ ដ្ឋា ភិបាេច្ ះោញ់ (កនុងកក្មង     

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00905196-00905197។  

1369
 សាា នទូតកមពជុារៅកនុងទីក្កងុបាងកកបាត់កា ទាក់ទងជាមួយនឹងទីក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅ 

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166971 (ក្បភពមួយបាន

ោយកា ណ៍អំពីព័ត៌មានខដេទទួេបានមកពសីាា នទូត បស់បសចិមក្បរទសមួយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ បាននិោយថ្ន 

កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ទីក្កុងក្គប់កខនៃងទាំងអស់រៅក្តឹមរមា៉ា ង ១០ ក្ពឹក)។  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា

្ាយអំពកីា  ំរដ្ឋះទីក្កងុភនំរពញ និងកា កាន់កាប់សាា នទូតសហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00846158-00846159 (សរមៃង

 វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបានក្បកាសថ្ន “រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរមា៉ា ង ០៩:៣០ នាទី 

រយើងបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញជាសាា ព ” និងពិពណ៌នាអពំី របៀបខដេ “កងកមាៃ ំងក្បជាជនរយើងកំព ងក្គប់ក្គង និង

កាន់កាប់ក្គប់ទីត្តំងសំខ្ន់ៗ បស់ខ្ម ងំរៅទីក្កុងភនំរពញ”  ួមទាំង វតតភនំ ទួេរោក សាា នីយ៍ ងរភៃើង និងទីត្តំងក្កសួង

ខដេសាិតរៅខ្ងតបូងសាា នីយ៍ ងរភៃើង សាា នីយ៍វិទយុសទឹងមានជ័យ តំបន់កាេងនេ់ វិមានច្ំកា មន សាា នទូតអារម ិក 

បឹងរកងកង បញ្ញជ កា រសនាធិកា  និងតំបន់រៅមតុំរក្ជាយច្ង្វា   និងរក្តើយខ្ងេិច្ទរនៃ)។  វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិ   

កមពជុានងៃទី ១៩ ខខ រមសា ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កងុក្តូវបាន ំរដ្ឋះ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905200-00905201 (ក្បកាសថ្ន ទីក្កុងភនំរពញ 

“ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ” រៅរមា៉ា ង ០៩:៣០ នាទីក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

1370
 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ទាហានច្េនាជាតិនិយម បស់ ខហម រកតដ្ឋោ៉ា  ក៏មានវតតមាន

រៅក្ពឹកនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រហើយបានអះអាងថ្ន បានទទួេខ សក្តូវរេើកា កាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ ។ 

01006677



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 
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រហើយ” រហើយក្បជាជនសបាយ ីកោយ រដ្ឋយសា ខតកា ក្បទូសោ៉ាយោន បានបញ្ចប់រៅ
1371

។ 

ក្បជាជនបានមកឈ្ រៅត្តម្ៃូវរដើមបីក្បា ពធ និងអបអ សាទ ដេ់កងទ័ពខខម ក្កហម រដ្ឋយ   

                                                                                                                                            

សូមរមើេ  អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00644702-00644703 (ពិពណ៌នាថ្ន ខហម រកតដ្ឋោ៉ា  កូនក្បុស ដាម្នតីមួយ ូប 

និងត្តមកា អះអាង គឺជាអគគរមបញ្ញជ កា ដឹកនាចំ្េនាជាតិនិយម បាន “ ំរដ្ឋះ” ទីក្កុង រហើយបានអួតអាងថ្នបានកាន់

កាប់ទីក្កុង “រដ្ឋយមានកូនទាហានខត ៣០០ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ”) ។ បនសុទធកមមរៅកនុងក្បរទសកមពជុា (កាខសត 

Newsweek) E3/4429 នងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00445259 (ពិពណ៌នាអំពី “កា 

ោប់យក” ទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយ “កងទ័ពោម នសណាត ប់ធាន ប់ច្ំនួន ២០០ នាក់” រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់ ខហម រកតដ្ឋោ៉ា )។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៦៨ (បានឮថ្ន ខហម រកតដ្ឋោ៉ា  និងច្េនា

ជាតិនិយម ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខខម ក្កហមខកៃងកាៃ យ)។ 

1371
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៥, ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) 

ទំព័  ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ជន  

ស ីវិេឲ្យសៃប់រសៃៀម និងក ំឲ្យភ័យខ្ៃ ច្រដ្ឋយសា កា វាយក្បយ ទធបានច្ប់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២   (យ ន គីម) ទំព័  ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១២-១៣។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័  ៤២-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  

(ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៣-៤ (មន សសក្គប់ោន រ  រពញរដ្ឋយកតីសបាយ ីកោយរៅរពេរនាះ ពីរក្ ះពួករគគិតថ្ន 

ស្ង្វគ មបានបញ្ចបរ់ហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤ (ពួករគខក្សករឡើង

ថ្ន ស្ង្វគ មបានបញ្ចបរ់ហើយ រហើយសនតិភាពបានមកដេ់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ១៨ (សរមតច្ ហួត ត្តត បានមានសងឃដីកាក្បាប់ក្បជាជនថ្ន រយើងបានោញ់

ស្ង្វគ មរហើយ ស្ង្វគ ម្ តរៅរហើយ។ ឥឡូវរនះ សូមរញាម ួមកសាងក្បរទសជាមួយោន ។ រយើងស ទធខតបងបអូនោន ។ 

ដូរច្នះ សូមទទួេអនកខដេមានជ័យជមនះ សូមក ំវាយតរៅម ខរទៀត ក្បខហេរមា៉ា ង ១០) ។ សូមរមើេ្ងខដ   កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00541003 (រៅខ្ងម ខមនទី រពទយក្ពះអងគឌួង ក្កុមមន សសបានខក្សករឡើងថ្ន “ជរោ សនតិភាព! 

ស្ង្វគ មច្ប់រហើយ”។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (កងទ័ពខខមក្កហមរសៃៀក ក់រមម ខក្សកជរោ និងជ័យជមនះ)

។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សា សក្មាប់ព័ត៌មាន Le Monde ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៨ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00486890។ អនកនិពនធកា ខសត Kyodo ស រស អំពីភាពោម នសណាត ប់ធាន ប់

រៅភនំរពញបនាទ ប់ពីកា ច្ ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905198-00905199 (ពិពណ៌នាអំពពីួកទាហាន និងក្បជាជនបានោប់ លាក់នដោន  

រហើយរៅនដមាេ ងៗមានសាព យការំភៃើង)។ 

01006678
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រជឿជាក់ថ្ន សនតិភាពនឹងរកើតមានរឡើងវិញរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
1372

។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី កនុង      

 យៈរពេប៉ា នាម នរមា៉ា ងរក្កាយមកបនតិច្ ប ិោកាសបានផ្ទៃ ស់បត ូរៅរពេខដេខខម ក្កហមបានោប់

រ្តើមខណនាកំ្បជាជនឲ្យោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញជាបនាទ ន់
1373

។ 

                                                 
1372

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩ (ក្បជាជនបានរច្ញមកសាា គមន៍ និងអបអ 

សាទ ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៣-៥៤។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ២៨-៣០ (ោត់បានឈ្ រៅត្តម្ៃូវ និងក្គវីទង់ស រដើមបី

សាា គមន៍កងទ័ពខខម ក្កហមច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៣ 

(ក្បជាជនឈ្ តរក្មៀបជួ ោន រៅត្តម្ៃូវរដើមបីអបអ កា មកដេ់ បស់កងទ័ព)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៨៥ (ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញកំព ងអបអ ជ័យជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៣-៥៤។ 

1373
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១២-១៣ (រយើងសបាយខ្ៃ ងំណាស់រៅរពេក្ពឹក 

ក្បខហេជារមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក ប៉ា ខនត មកដេ់ក្តឹមរមា៉ា ង ៣  រសៀេ សាា នភាពបានផ្ទៃ ស់បតូ ទាងំក្សុង។ រយើងមានកា 

តកស់ៃតុនឹងកា ផ្ទៃ ស់បតូ ោ៉ា ងរេឿនដូរច្នះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  

២៨,៦៨ (រៅក្បខហេជារពេនងៃក្តង់ ប ិោកាសមានកា ផ្ទៃ ស់បតូ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៣-៤ 

(មកដេ់ក្តឹមរពេ រសៀេ ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគក្តូវោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (ស ភមងគេ បស់ក្បជាជនព បំានយូ រនាះរទ ពីរក្ ះកងទ័ពក្បដ្ឋប់

រដ្ឋយអាវ ធបានខក្សកដ្ឋក់ោត់ រហើយនិងអនកជិតខ្ងោត់ ឲ្យោករច្ញពទីីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨០-៨១។       

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៩, ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(គង់ គីម) ទំព័  ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០, ៧៨-៧៩ (រៅរមា៉ា ងក្បខហេ ៣  រសៀេ កងទ័ពបានក្បកាស

ឲ្យក្បជាជនោករច្ញជាក្បញាប់) ទំព័  ៣១ (ពួករគបានោករច្ញរៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៦:៣០ នាទីលាៃ ច្)។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៧-៥៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានខណនាឪំព ក បស់

ោត់ថ្ន ឪព កោត់មានរពេ ១៥ នាទី រដើមបីរវច្បរងាច្រច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) 

ទំព័  ៣០-៣១, ៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៤-៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ 

ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦-៨ (បានឮ ងរក្កាះរបើកច្ូេកនុងទីក្កុងរៅរពេក្ពឹក រហើយពួករគក្តូវោក

រច្ញពី្ទះរៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៩ ក្ពឹក) ១៩ (កងទ័ពបានច្ូេកនុង្ទះ បស់ោត់រៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៧ ក្ពឹក) 

៣៦ (ពួករគបានោករច្ញពី្ទះរៅរវលារមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ   វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  
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 ១០.២.៤  េកេណៈបរណាត ះអាសនន នងិកា វេិក្តឡបម់កវញិ “កនុង យៈរពេ៣នងៃ” 

465> ខខម ក្កហមបានក្បកាសក្បាប់ក្បជាជនថ្ន កា ជរមៃៀសរធាើរឡើងជាបរណាត ះអាសននខត

ប៉ា រណាណ ះ រហើយសាកសីភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគោបំាច់្ក្តូវជរមៃៀស យៈរពេ ៣ ឬ ៤នងៃ 

ខតប៉ា រណាណ ះ រក្កាយពីរពេរនាះ ពួករគអាច្ វិេក្តឡប់មក្ទះវិញបាន
1374

។ 

                                                                                                                                            

៣៩-៤០, ៦៦ (បានឮរហត កា ណ៍រនះប៉ា នាម ននងៃរក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ 

(មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧៦-៧៧ (រៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ១០ ក្ពឹក ោត់បានឮពបី គគេិករពទយមាន ក់ថ្ន  កងទ័ពកំព ង

បងេំពួករគឲ្យោករច្ញពមីនទី រពទយជាបនាទ ន់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ  បនូី) ទំព័  ៧៣-

៧៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៤ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខរមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ១៩ (រៅរវលារមា៉ា ង ១២:០០ បានឮថ្ន ខខម ក្កហមបានអន ញ្ញា តឲ្យក្បជាជនោម

ោករច្ញពីទីក្កុង រហត ដូរច្នះ ពួករគអាច្ក្តឡប់រៅកាន់ក្សុកកំរណើត បស់រគវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខមិង នា 

ឆ្ន ំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១០-១១ (រដ្ឋយដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទស   

កមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00963944  កត់សមាគ េ់ថ្ន កនុង យៈរពេពី 

បីរមា៉ា ង ប ិោកាសបានផ្ទៃ ស់បតូ ទាងំក្សុង ទំព័  ៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00963949 កត់សមាគ េ់រឃើញដូច្ោន ថ្ន 

ទាហាន ដ្ឋា ភិបាេខដេបានឧបិអនកទទួេជ័យជមនះកាេពីបីបួនរមា៉ា ងម ន រពេរនះកំព ងរដ្ឋះឯកសណាា ន បស់ខៃួន

រច្ញរដ្ឋយសា កា ភ័យខ្ៃ ច្រៅទូទាងំទីក្កុងទាងំមូេ)។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣៤- ៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ 

២១។ ក្បតោិ  ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៨២-៨៣, ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) 

ទំព័  ៨,៣៣-៣៤,៦១-៦២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា   ី)ទំព័  ៧៧-៧៨, ៨១។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  ៧៣-៧៥, ៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise 

AFFONÇO) ទំព័  ៥៤, ៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ២១។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទនដ់្ឋោ-ស) ទំព័  

៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦០-៦១, ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៧-៨, 

៣២-៣៣, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ១២-១៤ (រមបញ្ញជ កា ខខម ក្កហមមាន ក់បានឮថ្ន ជនស ីវិេនឹងោករច្ញពីទីក្កុង

ក្បខហេមួយអាទិតយ និង វិេក្តឡប់មក វិញរក្កាយរពេទីក្កុងក្តូវបានរ ៀបច្ំក្សួេបួេ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់
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466> រដ្ឋយសា មានកា ខណនាឲំ្យយកខត បស់ ប បនតិច្បនតចួ្រៅជាមួយ រហើយរជឿជាក់ថ្ន 

ពួករគនឹង វិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ ៣ នងៃ ខ្ងម ខរនាះ ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានោករច្ញ

                                                                                                                                            

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន  ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម )00375523-00375524។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  

E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373407 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើក

រឡើងថ្ន សា ី បានក្បាប់រយើងឲ្យនិោយ “ខបបរនះ” រ េគឺ ពួករគនឹងក្តឡប់មក វិញកនុង យៈរពេមួយអាទិតយ)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ា ត់ េី ឯកសា  E3/4720 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418292 (កងទ័ពអងគកា បានក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគនឹងក្តឡប់មកវិញ រហើយព ោំំបាច្់យកអាី

រក្ច្ើនរពករទ។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526067 (កងទ័ពបានក្បកាសថ្ន រយើងនឹងឲ្យក្តឡប់មកវិញ ២-៣ នងៃរទៀត)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េឹង េិញ ឯកសា  E3/4956 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៩-១០ 

ERN (ភាសាខខម ) 00552103-00552104។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  

E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557816-00557817។  កយស ំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សម ស័កត ឯកសា  E3/5033 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00562498 (រទើបពួករគ វិេក្តឡប់ច្ូេេំរៅដ្ឋា នក្កុងភនំរពញ វិញ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

រសតណាត្ត  ៉ាូសាា ន ឯកសា  E3/5076 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00641840-

00641841។ សូមរមើេ្ងខដ  បទសមាភ សន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  

E3/5683 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00184210 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់

បាននិោយថ្ន យ ទធជនបានក្បាប់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសថ្ន ពួករគោករច្ញបរណាត ះអាសននខតប៉ា រណាណ ះ រទាះបីជា 

លាប មិនខដេធាៃ ប់បានឮថ្ន ពួករគក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យក្តឡប់មកវិញរក្កាយរពេ ៣ នងៃករ៏ដ្ឋយ)។ អតាបទ   

សមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00062458 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេរនាះរគគិតថ្ន អនកខដេក្តូវជរមៃៀសខៃះនឹងក្តូវជរមៃៀស           

ជាបរណាត ះអាសនន រហើយមួយច្ំននួនឹងក្តូវជរមៃៀស ហូត។ ពួករគោរំមើេក្បតិកមម បស់ក្បជាជន រហើយអារម ិកនឹង

រធាើោ៉ា ងរម៉ាច្)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខមីនា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន ជា ខដេជាក្បធាន   

វ រសនាតូច្រេខ ១១ បានក្បាប់ពួករគឲ្យក្បាប់ក្បជាជនថ្ន ឲ្យរច្ញខត ៣ នងៃ ខតប៉ា រណាណ ះ)។ កមពជុានិោយថ្ន   

សហ ដាអារម ិក រវៀតណាម បានជួយដេ់កា ប៉ា នប៉ាងរធាើ ដាក្បហា  ៣ ដង (សា ព័ត៌មាន Los Angeles Times) 

ឯកសា  E3/622 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (បានដកក្សង់សំដី រអៀង សា ី ខដេបាននិោយថ្ន កា 

ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញរដើមរឡើយគឺជាវិធានកា បរណាត ះអាសនន)។ សា ី៖ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កងុជាវិធាន

កា បរណាត ះអាសនន (សា ព័ត៌មានបាងកកប៉ា សតិ៍) ឯកសា  E3/3322 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ 
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ជាមួយនឹង បស់ ប ជាប់ខៃួនបនតិច្បនតចួ្ខតប៉ា រណាណ ះ
1375

 ។ ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានក្បមូេយកខត

សមាជិកក្គួសា  និងយក បស់ ប បនតិច្បនតចួ្ខដេពួករគអាច្យករៅជាមួយបាន ដូច្ជាក្កដ្ឋស

ក្បាក់ជារដើម
1376

 ។ ក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរដ្ឋយោម នសមាជិកក្គួសា មួយ

ចំ្នួន ឬ ទាងំអស់រៅជាមួយរឡើយ
1377

។ 

                                                 
1375

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រអា  ី)ទំព័  ៨២ (កងទ័ពបានក្បាប់ោត់ថ្ន ោត់ព ំោបំាច្់យក បស់ ប រៅជាមួយរឡើយ ពួកោតអ់ាច្ទិញ បស់ ប 

រៅត្តម្ៃូវបាន រហើយរបើយករៅនាខំតធៃន់ រដ្ឋយសា ពួកោត់ក្តូវោករច្ញខតកនុង យៈរពេ៣នងៃ ក្តឡប់មកវិញ

រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៤-៥៥, ៨៥ (រគបានខណនាពំួក

ោត់ឲ្យយក បស់ ប តិច្តួច្រៅជាមួយបានរហើយ។ ោត់បានយក បស់ ប ខដេោត់ក្តូវកា ខត ក់កណាត េរៅ

ជាមួយប៉ា រណាណ ះ ខដេភាគរក្ច្ើនជា បស់មានតនមៃផ្ទទ េ់ខៃួនខដេោត់មាន  ួមទាងំអតតសញ្ញា ណប័ណណ  រសៀវរៅកូន

 បស់ោត់ ។េ។)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៨២-៨៣, ៨៥ (បានរជឿជាក់

ថ្ន ពួករគនឹងរៅខតពី បីនងៃប៉ា រណាណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៦៩-៧០ 

(ពួករគោម នអាីទាងំអស់រក្ៅពីសរមៃៀកបំ ក់ខដេពួករគរសៃៀកជាប់នឹងខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៧ (រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពួកោតន់ឹងោករច្ញខត៣នងៃប៉ា រណាណ ះ រហើយរគបានខណនាពំួករគក ំ

ឲ្យយក បស់ ប រក្ច្ើនរពករៅជាមួយពីរក្ ះពួកោត់នឹងវិេក្តឡប់មកក្កុងភនំរពញវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥ (បានរវច្ខចប់ខតរសបៀងអាហា  និងសរមៃៀកបំ កក់្គប់ក្ោន់សក្មាប់ពួកោត់

 ស់រៅខត យៈរពេ៣នងៃប៉ា រណាណ ះ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ខៃះោម នរសបៀងអាហា បនតិច្បនតួច្រសាះរឡើយ ខៃះរទៀត

មានរខ្អត់អាវ មានអាវអត់រខ្ បាតរជើងទរទក៏មាន ក្បកបរដ្ឋយភាពភ័យខ្ៃ ច្ និងទឹកខភនក)។ 

1376
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥ (ខៃះខ កទូេ បស់ ប រៅរេើសាម  និង

កាេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៧ (មិនអាច្យួ  បស់ ប បានរក្ច្ើន

រដ្ឋយសា ោត់មានកូនបីនាក់រៅជាប់នឹងោត ់ប៉ា ខនតោត់មានសរមៃៀកបំ ក ់និងដបទឹករដ្ឋះរោខៃះសក្មាប់កូនៗោត់)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២២ (មិនបានយកអងក រៅ

ជាមួយរដ្ឋយសា វាធៃនរ់ពក ោត់មានខតក្បាក់រ ៀេរដ្ឋយគិតថ្ន ោត់អាច្ោយវារៅត្តម្ៃូវបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨២ (ពួកោត់បានោករច្ញរដ្ឋយមិនយកអាីរៅជាមួយរក្ៅពីេ យរឡើយ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់   គីម) ទំព័  ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៤ (ភ័យខ្ៃ ច្

បាត់កូនោត់២ នាក់ និងកមួយក្បុសោត់២ នាក់រៅកនុងហាូងមន សស ដូរច្នះ ោត់បានច្ងពួករគជាប់ោន  រហើយរវច្ខចប់    

សរមៃៀកបំ ក់ ទឹក និងថ្នន ំរពទយរៅជាមួយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោស) ទំព័  

៥ (កូនៗក្តូវោករច្ញរហើយទ កឪព កមាត យរោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៨១ 

01006682
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467> រោងត្តមក្បភពចំ្នួនពី  ខខម ក្កហមខៃះបានក្បាបក់្បជាជនខដេបានោករច្ញ ឬ កំព ង

ោករច្ញពីទីក្កុងថ្ន ពួករគនឹងមិនវិេក្តឡប់មកវិញរទ
1378

។ 

                                                                                                                                            

(រគបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យយក បស់ ប តិច្តួច្បំ្ ត ពីរក្ ះ ពកួោត់នឹង វិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ៣នងៃ)។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០, ៤១ (បានយកកមួយក្បុស២នាក់ និង បស់ ប 

បនតិច្បនតួច្)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា  E3/5143 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204123 (ក្បជាជនខដេរច្ញពីភនំរពញមានសាព យអីវា៉ា ន់សំពីងសំរ ង និងមានកា យំខក្សក

រដ្ឋយសា កា ក្ ត់ក្បាស់មាត យឪព ក និងកូន បស់ពួករគ)។ 

1377
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  ៧៥ (ក្គួសា  បស់សាកសី និងក្គួសា ឪព កមាសាកសី 

បានោករច្ញខបកពីោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៣-១៤ (ោត់បានោករច្ញ

ជាមួយនឹងសមាជិកក្គួសា តិច្តួច្បំ្ ត រហើយខខម ក្កហមមិនអន ញ្ញា តឲ្យោត់រៅ ង់ោំ ហូតដេ់សមាជិកក្គួសា 

មកជ ោំន រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណ ប ផ្ទនី ឯកសា  E3/5401 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00480098-00480101 (រៅកនុងក្គួសា  បស់ពូោត់ មានកូន ១០ នាក់ រហើយ

ពួកោតអ់ាច្យកខតកូនតូច្ៗ រៅរ ធិ៍សាត់ កូនដនទរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីពកួោត់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម   

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ ឹម ណាន ឯកសា  E3/4735 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00484498 (ោត់ និងសាា មី បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរោេកូនទាងំ៣នាក់ បស់ពួករគខដេមិនទាន់មក

ដេ់្ទះ រៅរពេកងទ័ពបានច្ូេមកដេ់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  

E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ក្តូវោករច្ញរដ្ឋយោម នឪព កមាត យរៅ

ជាមួយ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (សមាជិកក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន រៅរពេរនាះ)។ ទក្មង់    

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ត ប នី  ឯកសា  E3/5452 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00471469 (ពួករគមិនឲ្យោត់ ៃ្ងកាត់មក កឪព កមាត យ បស់ោត់រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទពត័៌មានជន ងរក្ោះ    

រហៀក ណារ ៉ាន ឯកសា  E3/5376 ច្ ះនងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00477266 (ឪព ក

មាត យ បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរ្សងោន ពីក្កុមក្គួសា ឪព កមា បស់ោត)់។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹងក្បតិោ ឹក 

នងៃទី១០ ខខរមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៣២ (បានឮពីជនរភៀសខៃួនថ្ន ធមមត្ត អងគកា បាន

អន ញ្ញា តឲ្យសមាជិកក្គួសា រៅជ ំោន រៅកនុងរពេជរមៃៀស)។ 

1378
 ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិកក្បោទីំក្កុងបាងកក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ  

ឯកសា  E3/3004 ច្ ះខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00495557 (បានោយកា ណ៍អំពីអនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសមាន កប់ានរេើករឡើងថ្ន ពួកខខម ក មមយុនីសត “បានពាោមរធាើឲ្យអនករធាើដំរណើ ោម នសងឃឹមថ្ននឹង

បានក្តឡប់រៅភនំរពញ វិញរទ” រទាះបីជារគមិនដឹងច្ាស់ថ្នកា រេើករឡើងរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរៅរពេណាក៏រដ្ឋយ)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

01006683
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 ១០.២.៥  កា អះអាងអពំកីា ក្ពយួបា មភខ្នកសនតសិ ខ 

468> កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋា នថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសគឺរដើមបី

កា   ខៃួនឲ្យ ួច្្ តពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកខដេនឹងរធាើរឡើងបនតរទៀត រដ្ឋយសហ ដាអារម  ិក
1379

។ 

                                                                                                                                            

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (រៅរេើសាព នម នីវងស កនុងរពេជរមៃៀស កងទ័ពបាននិោយថ្ន រគជរមៃៀសពួក

បងឯងរច្ញរៅខក្ស រហើយ   “ក ំសងឃឹមថ្ន បានក្តឡប់មកវិញ អងគកា យករៅេត់ដំរហើយ”)។ 

1379
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២(យឹម ស វណណ )ទំព័ ៥៨-៥៩, ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ  

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៣, ៤៤។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦-៧, ៨-៩, ៣០-៣៣។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧៥-៧៧, ៧៩-៨០, ៨១-៨២, ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៨, ៣៣-៣៤, ៦១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ   វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៤, ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ  ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ)ទំព័  ៣២-៣៣។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៧។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៨៦-៨៧។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៧-៨, ៣២-៣៣, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ២៨ (កមាម ភិបាេបាននិោយ កយរពច្នទ៍ាងំរនះត្តម  រមក្កថូ្ន  

អារម ិកនឹងមកទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៩-១០។ 

ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៩ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៩, ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខរមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័ ៧៣-៧៥។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៥៥ (សាឡុត បាន កមួយ បស់ ប៉ា េ ពតបានឮថ្ន 

សហ ដាអារម ិក មាន “ខ្នកា ច្ ះោញ់” ខដេរក្កាយមក ោត់យេ់ថ្នមានន័យថ្ន សហ ដាអារម ិកនឹងទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៨៥-៨៦។ (បាន

ឮថ្ន រោេបំណងននកា ជរមៃៀសគឺច្ង់ឲ្យក្កុងភនំរពញ ួច្្ តពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខ

ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ២១ ឯកសា  E3/2688 

ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (បានោយកា ណ៍ថ្ន ទាហាន បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាបានច្េ័តរៅត្តម   

 វិងីសំខ្ន់ៗកនុងទីក្កុង និងបានក្បកាសថ្ន ទីក្កុងក្តូវក្បឈ្មម ខនឹងកា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញរដ្ឋយកា ទមាៃ កក់្ោប់ខបក)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់សា័  ប ៊ីហសូ ឯកសា  E3/5137 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00163090។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ខកវ ឯកសា  E3/5173 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189263-189264។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម   
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ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198940-00198942។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ា ណណ  ឯកសា E3/5523 ច្ ះនងៃទី០៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00414423-00414424។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម ឯកសា  E3/5407 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00480203-00480205។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ 

ស  ន ដ្ឋោ៉ា  ឯកសា  E3/5428 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483352-

00483353។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឡាយ ស ិនងូ ឯកសា  E3/4774 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00496962-00496963។ ព័ត៌មានបខនាម បស់ ឈ្ ំ រ ៉ា  ឯកសា  

E3/4955 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី ឯកសា  

E3/5613 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00491047-00491049។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00526067-00526068។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង ស ឺន ឯកសា  E3/4841 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526084-00526085។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រ ៉ា  

គីមសូហាី ឯកសា  E3/5077 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00641221-

00641222។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នីកូឡាស រវសនាខកវ ឯកសា  E3/5088 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00873721-00873722។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់    

រខវិន រឡងសូ ឯកសា  E3/5092 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00863669។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន ឯកសា  E3/5404 ច្ ះនងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00480148-00480149។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ តូច្ ម ននិទ ឯកសា  E3/4668 ច្ ះនងៃទី ២០ 

ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00211324-00211325។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ នាង មួង ស ខន ឯកសា  E3/4681 ច្ ះនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា  E3/4687 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00356377-00356379។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ខសម 

ឯកសា  E3/4689 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័ ៧-៩ ERN (ភាសាខខម )00358732-00358734។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 ច្ ះនងៃទី០៧ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00368783។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ម ត ឯកសា  E3/4703 ច្ ះនងៃ

ទី២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368981។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

របង របឿន ឯកសា  E3/4719 ច្ ះនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00418272-00418274

។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី ស  ន ឯកសា  E3/5457 ច្ ះនងៃទី២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00824580។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ សា  ន ឯកសា  E3/5458 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២១ ERN (ភាសាខខម ) 00806074។ 

01006685
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រទាះបីជាក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋា នទាងំរនាះ មិនរជឿរេើកា ពនយេ់រហត ្េរនះក៏រដ្ឋយ  

ក៏ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញខដ  រដ្ឋយសា ខតក្បឈ្មនឹងកា គំោមកំខហងពីសំណាក់កងទ័ព     

ខខម ក្កហម
1380

។ 

469>   ីឯ ក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋា នរ្សងៗរទៀតក្តូវបានក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសរនះក្តូវរធាើ
រឡើងរដើមបីខតស វតាិភាពក្បជាជនខៃួនឯងរទ រដ្ឋយរហត ថ្ន អងគកា ោបំាច់្ក្តូវ “របាស” ឬ 

“សមាអ ត” ខ្ម ងំខដេរៅរសសសេ់រៅកនុងទីក្កុង រ ៀបចំ្ទីក្កុង ឬ បំខបកបណាត ញគិញ បស់ខ្ម ងំ

ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់  ួមមានទាងំ  គិញច្ក្កពតតិអារម ិករៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ 
1381

។ 

                                                 
1380

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៧ (ោត់មិនរជឿថ្ន អារម ិកនឹងទមាៃ ក់ក្ោប់

ខបករនាះរទ រដ្ឋយសា អារម ិកបានោករច្ញពីក្កុង និងក្បរទសរនះ ត្តំងពីរដើមខខរមសា ួច្អស់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៣២-៣៣ (មិនរជឿថ្ន កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកនឹងោប់រ្តើមរធាើរឡើង

កនុងរពេឆ្ប់ៗរនាះរទ ពីរក្ ះោត់រជឿថ្ន ស្ង្វគ មបានបញ្ចប់អស់រៅរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជ ំ  ស ខ្) ទំព័  ៨១ (ោត់ និងក្គួសា ោត់ព រំជឿថ្ន កា គំោមកំខហងរនះអាច្រជឿជាក់បានរនាះរទ រដ្ឋយ 

សា សហ ដាអារម ិករទើបខតទមាៃ ក់រសបៀងអាហា នារពេងមីៗ មកឲ្យក្បជាជនខដេក្តូវបានខខម ក្កហមរឡាមព័ទធរៅ

ត្តមជាយទីក្កុងភនំរពញ រហើយោត់មិនរជឿថ្ន សហ ដាអារម ិកនឹងទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងរនាះរទ)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់សា័  ប ៊ីហសូ ឯកសា  E3/5137 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00163090 (ពួករគបានឮថ្ន ពួកអារម ិកនឹងទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុង ប៉ា ខនតោម នអនកណាមាន ក់រជឿរឡើយ)។ សូមរមើេ

្ងខដ  ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៥ ខ្ងរក្កាយ។ 

1381
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២(រអា   ី)ទំព័  ៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា 

  ី) ទំព័  ៤ (កងទ័ពបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យោករច្ញ ពីរក្ ះពួករគក្តូវកា របាសសមាអ តក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤៤-៤៥ (ពួករគក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងឲ្យអស់ រដើមបីពិនិតយរមើេ

ខ្ម ងំច្ ងរក្កាយ និងមិនច្ង់ឲ្យក្បជាជនរៅលាយឡំជាមួយនឹងខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម    

វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៣ (រគកពំ ងរបាសសមាអ ត ឬ ជរមៃៀសខ្ម ងំឲ្យអស់។ រៅរពេរនាះ ោត់មិនយេ់ កយ “ខ្ម ងំ” រនះរទ)។ 

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣២-៣៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពួក

ោត់ោបំាច្់ក្តូវោករច្ញពី្ទះ បស់ពួកោតរ់ដើមបីឲ្យខខម ក្កហមអាច្ករមទច្ខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័ ៤(ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញទ កឲ្យ         

 ដ្ឋា ភិបាេរបាសសមាអ តក្កុង)។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (កងទ័ពបាន

ខក្សកដ្ឋក់ោត់ និងអនកជិតខ្ងោត់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវោករច្ញពីក្កុងរដ្ឋយសា កងទ័ពោំបាច្់ក្តូវរបាសសមាអ តក្កុង    

 យៈរពេ៣នងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៧ (អងគកា ោបំាច្់ក្តូវរបាសសមាអ ត

ក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ  ំស ខ្) ទំព័  ៣០ (ោត់ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់។ ោត់បាន

01006686
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រេើករឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន ពួករគក្តូវរបាសសមាអ តខ្ម ងំខដេរៅរសសសេ់ពទីីក្កុង)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១០ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00865602 (រដើមបីពួករគអាច្របាសសមាអ តឲ្យអស់រៅកនុងទីក្កុង)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ នជ យឺន ឯកសា  E3/4824 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  2 ERN (ភាសាខខម ) 00523379 (ពួករគជរមៃៀសក្បជា

ជនរច្ញរដើមបីសំអាតខ្ម ងំរច្ញពីទីក្កុង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នង សា ៉ាន ឯកសា  

E3/4653 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម )00484385(កូនរកមងរសៃៀក ក់រខ្អាវពណ៌

រមម បានក្បាប់ថ្នអងគកា ក្តូវកា របាសសំអាតទីក្កុង)  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ    

ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ

ពីេំរៅដ្ឋា នរដើមបីរធាើកា រ ៀបច្ំ និងសំអាតខ្ម ងំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ា ត់ េី  ឯកសា  

E3/4720 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418292 (កងទ័ពអងគកា បានក្បាប់ពួករគ

ថ្ន ពួករគក្តូវោករច្ញ រដ្ឋយសា អងគកា រធាើកា របាសសមាអ តខ្ម ងំ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 

(ពួករគបាននិោយថ្ន អងគកា ឲ្យរច្ញរដើមបីរបាសសមាអ តខ្ម ងំន្ទកនុងឲ្យអស់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង      

 ដាបបរវណី បស់ ោន់ ស ីណាង ឯកសា  E3/4697 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00365377 (ក្បជាជនក្តូវោករច្ញរដើមបីឲ្យអងគកា រ ៀបច្ំរបាសសមាអ តខ្ម ងំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង      

 ដាបបរវណី បស់ រសង ស ខ ម ឯកសា  E3/4702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00368960 (អងគកា ច្ង់របាសសមាអ តខ្ម ងំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ព ធ ព ំ ឯកសា  

E3/4714 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម )00397780 (រគក្បាប់ពួករយើងថ្ន អងគកា ក្តូវ

កា សមាអ តទីក្កុង និងសមាអ តខ្ម ងំន្ទកនុងឲ្យអស់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ឃ ត ជា ឯកសា  E3/5438 

ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00497732 (អងគកា ក្តូវកា រ ៀបច្ំក្កុង សំអាតពួក

ខ្ម ងំ)។ សូមរមើេ្ងខដ  បកសក មមយុនីសតកមពជុាលាតក្តដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពីខួបននកា បរងកើតបកស (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស)  ឯកសា  E3/2678 ច្ ះនងៃទី០៦ ខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN(ភាសាខខម )00715808-00715809 
(ដកក្សង់រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ប៉ា េ ពត រៅនងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

មានរោេបំណងបំខបក “អងគកា ោ កមម”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney 

SCHANBERG) ទំព័  ៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  

E236/1/4/3.1 ទំព័  ១២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963965 ខដេបានកត់សមាគ េ់ថ្ន អនករៅកនុងសាា នទូតបានរេើកពី

េទធភាពថ្ន កា ជរមៃៀសក្កុងមានរច្តនាមួយកនុងច្ំរណាមរច្តនារ្សងរទៀតគឺរដើមបីរបាសសំអាតអនកតស ូក្បដ្ឋប់

អាវ ធមួយច្ំនួន និងរដើមបីខសាង កម្នតី  ដ្ឋា ភិបាេខដេបានលាក់ខៃួន)។ រគបានក្បាប់អនកខៃះថ្ន ខខម ក្កហម “កំព ង

រ ៀបច្ំក្កុងរឡើងវិញ”ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦០-៦១, ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ  ឌីណា) ទំព័  ៨១-៨២។ ក្បតោិ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) 

ទំព័ ១២-១៣។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី២៦ ខខឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 
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ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00556117-

00556118។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សម ស័កត ឯកសា  E3/5033 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )00562498 (អងគកា រធាើកា របាសមាអ តទីក្កុងឲ្យបានសាអ ត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី បស់ ហ  េ រៅ ឯកសា  E3/4696 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00365315-00365316។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ស  ៊ុំ ស ខ ឯកសា  E3/5470 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00506761។ 

រហត កា ណ៍រនះក្តូវបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើននាក់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៥-៦, ៨ 

(ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ទីក្កុងភនំរពញក៏ក្តូវជរមៃៀស្ងខដ  រដើមបីបំខបក       

បណាត ញគិញ បស់វា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៤០, ៤៣ (ជាកងទ័ពមាន ក់ រហើយ

បានដឹងថ្ន រហត ្េមួយខដេរមបញ្ញជ កា រច្ញបញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសគឺរដ្ឋយសា ពួករគមានកា ភ័យខ្ៃ ច្ថ្ន ខ្ម ងំនឹងរៅ

បងកប់រៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជន រហើយក្បជាជននឹងលាក់ខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១២   ( ន 

ោន) ទំព័  ៥៥-៥៦ (ោត់គឺ ជានិ សា ខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានយេ់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវរច្ញពទីីក្កុង ពីរក្ ះវា

ង្វយកនុង “កា របាសសមាអ តខ្ម ងំ”។ ោត់បានយេ់ថ្ន ខ្ម ងំរនះសំរៅរេើក្បជាជនមកពី បប េន់ នេ់  ក្ពមទាងំ  

ពួក រស.អ ី.អា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៥៣ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហម     

មាន ក់។ រគបានក្បាប់កងទ័ពថ្ន របើរទាះជាខ្ម ងំច្ ះោញ់រហើយក៏រដ្ឋយ ក៏វារៅមានសេ់កខនៃងខ្ម ងំរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

ខដ )។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5683ច្ ះនងៃទី១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០០៣ ទំព័ ១ ERN(ភាសាអង់រគៃស) 00184210(ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ រមកងវ រសនាតូច្ បស់

ោត់បានក្បាប់ោត់ថ្ន មានខ្នកា យកក្បជាជនខដេហួសពកីក្មិតច្ំនួនរៅកនុងក្កុង រដើមបីឲ្យតំបន់ក្កុងអាច្រ ៀបច្ំ

រឡើងវិញ អាច្របាសសមាអ តខ្ម ងំ បរងកើតសនតិស ខ និងរបាសសមាអ ត បនាទ ប់មក រទើបក្បជាជនអាច្វិេក្តឡប់មកវិញ

បាន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ្ យ ប៉ា ក  ឯកសា  E3/5167 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00196060 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានដឹងត្តមបញ្ញជ ពីរម បស់ោត់ច្ំនួន៣នាក់ថ្ន

មូេរហត ខដេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងគឺរដើមបី កខ្ម ងំបងកប់ស ី ូងន្ទកនុងខដេសាិតកនុងជួ ក្បជាជន និង

រ ៀបច្ំទីក្កុងទាំងមូេឲ្យមាន ូបោងងមី)។ 

ត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្ន ខ្ម ងំ  ួមទាងំគិញច្ក្កពតតិអារម ិក្ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២   

(សាឡុត បាន) ទំព័  ៤០-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ៥៥។ រគបានក្បាប់   

កាៃ ន ហាីត ថ្ន ក្កុងភនំរពញក្តូវបានជរមៃៀស ពីរក្ ះវា ងរក្ោះថ្នន ក់នឹងកា វាយក្បហា រដ្ឋយរវៀតណាម៖ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (កាៃ ន  វ ិត) ទំព័  ៨៥-៨៦ ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពនិ ោ៉ា នង៖ ជីវិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់   ឯកសា  

E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588190 មិតតប ិច្ខដេជាម្នតីខខម ក្កហមជាន់ខពស់មាន ក់រៅកនុងឋានាន ក្កមរខតត បាន

ក្បាប់ោត់ថ្ន រគជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរដើមបីរបាសបំបាត់ឫសគេ់ពួកក្បឆំ្ងនឹងបដិវតតន៍ ករមទច្ក្គប់

កា តស ូទាំងអស់ ករមទច្សំប កនានា បស់ពួកក្បតិកិ ិោ និងពួកឈ្មួ ញមូេធននិយម)។ 

01006688
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

382 

 

470> កងពេធំជារក្ច្ើន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1382

។  

អងគភាពខខម ក្កហមខៃះទទួេភា កិច្ចបរណត ញក្បជាជនរច្ញពី្ទះ បស់ពួករគ ចំ្ខណកអងគភាពខៃះ

រទៀតទទួេបនទកុក្តួតពិនិតយរមើេកា ជរមៃៀស ឬ កា េួច្ ្ក់ បៃន់ រៅកនុងទីក្កុង
1383

។ សាកស ី   

                                                 
1382

 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/394 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00398226 (កងទ័ពមកពីភូមិភាគបូ ៌ ភូមិភាគឧតត ោស់ ភូមិភាគពិរសស និងភូមិភាគនិ តី បាន

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា) ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ៊ុំ ជា ឯកសា  E3/3961 

ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058 (ោត់ជាកងទ័ពភូមិភាគឧតត  

រហើយោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទច្ រសៀក 

ឯកសា  E3/5165 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00186769 (ោត់ជាកងទ័ពរៅកនុង

កងពេរេខ ១ រហើយោត់បានទទួេបញ្ញជ ពីរមរ ម្ ះ រអឿន ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ក យ ម៉ា ន  ឯកសា E3/369 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00195439 

(កងទ័ពភូមិភាគនិ តីោប់រ្តើមជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង 

ធ ីឯកសា  E3/5263 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270177-00270178 (ោត់

ជាយ ទធជនរៅកនុងភូមិភាគពិរសស រហើយោត់បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ 

1383
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧២-៧៤, ៨៨-៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៤៧-៤៩ (អងគភាពផ្ទទ េ់ បស់ោត់ព ំទទួេកា ង្វ ជរមៃៀសរៅកនុង យៈរពេ៣នងៃ

ដំបូងរនាះរទ។ កា ង្វ រនះជាកា ង្វ  បស់អងគភាពជំនាញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម 

ខស) ទំព័  ២៩-៣១ (កងទ័ពខដេឈ្ រជើងរៅរក្ៅក្កុងទទួេកា ង្វ ជរមៃៀស កងពេរ្សងរទៀតទទួេខ សក្តូវ  

ត្តមដ្ឋន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៤០-៤៥ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេ

បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន មិនបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនពី្ទះ បស់ពួករគរនាះរទ។ ប៉ា ខនត ោត់

ទទួេកា ង្វ អមដំរណើ ក្បជាជនត្តមទូករៅកំពង់ោម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ខកវ ឯកសា  

E3/5173 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189264 (កង បស់ោត់មិនបានច្ូេ ួម

ជរមៃៀសក្បជាជនរទ រដ្ឋយឈ្ រជើងរៅត្តម្ទះ  ួច្ោត់ជួយពាបាេទាហានខដេមាន បួស)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00373404 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ខដេក្តូវបានោត់ឲ្យក្បមូេសមាភ  ៈជ័យភណឌ ពី្ទះខដេោម ន

មន សសរៅ។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ អួ លាង រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5685 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00201141 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ខដេបានច្ូេ ួមរៅ

កនុងកា ជរមៃៀស។ រគឲ្យោត់សមាអ ត្ទះមួយឲ្យសាអ តមតុំៗ និងឲ្យរដើ ក្បមូេអីវា៉ា នយ់ករៅដ្ឋក់មតុំ។ សមាភ  ៈណាសំខ្ន់ៗ

យករៅដ្ឋក់ោៃ ងំរៅ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជិន រម៉ាត ឯកសា  E3/4717 ច្ ះនងៃទី ១៥ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00418417 (ោត់គជឺាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានរេើក

រឡើងថ្ន ពួករមដឹកនាបំានបញ្ជូនក្កុមយ វនា ីឲ្យរៅក្បមូេជ័យភណឌ ត្តម្ទះ បស់ក្បជាជនយកមកទ កដ្ឋក់កនុងោៃ ំង 

01006689
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

383 

 

 ៉ាោម ត ន ខដេបានោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរៅកនុងខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខដេរៅរពេរនាះ មាន

កា ពិភាកាអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1384

 បានឲ្យដឹងថ្ន កា ជរមៃៀសនឹង

ក្តូវរធាើរឡើងខតកនុង យៈរពេមួយសបាត ហ៍ខតប៉ា រណាណ ះ
1385

។ 

 ១០.២.៦  កា ជរមៃៀស “រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ក្គបម់រធាបាយ” 

471> សាកសី ស  ៊ុំ ជា ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

បានទទួេបញ្ញជ ពីរ ម្ ះ ហាក់ ខដេជាក្បធានកងវ រសនាតូច្ បស់ោត់
1386

 ឲ្យជរមៃៀស      

ក្បជាជន
1387

។ រោងត្តម ស  ៊ុំ ជា រ ម្ ះ ហាក់ បាននិោយថ្ន ក្បសិនរបើមិនរធាើបាបក្បជាជនខៃះ

រទរនាះ ពួករគនឹងមិនអាច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងឲ្យអស់រនាះរទ
1388

។ ក្កុមខដេក្តូវបាន

ោត់ត្តងំឲ្យបរណត ញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ក្តូវខតរក្បើក្បាស់មរធាបាយអាីក៏រដ្ឋយរដើមបីអាច្រធាើ

ោ៉ា ងណាឲ្យក្បជាជនោករច្ញ
1389

។ រទាះបីជាសាកសី ស  ៊ុំ ជា បានអះអាងថ្ន កងពេ បស់ោត់

                                                                                                                                            

ឬទ កត្តម្ទះ បស់រមដឹកនាធំំៗ)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ វង់ នវ រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័ 13-14 ERN (ភាសាខខម ) 00874660-61 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ខដេ

បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀស។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគខច្កោន ជរមៃៀសរៅត្តមម ខក្ពួញរ្សងៗោន )។ 

1384
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ១១-១២ (ោត់អាច្សាត ប់ឮកា ក្បជ ំរនះបាន 

ពីរក្ ះោត់គឺជាអនកោមមាន ករ់ៅកនុងរពេក្បជ ំរនះ)។ សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៤៤-

១៤៧។ 

1385
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00373407 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន សា ី ខដេជារម បស់ោត់បានបញ្ញជ

ឲ្យពួកោត់ជរមៃៀសក្បជាជនស ីវិេកនុង យៈរពេមួយអាទិតយ)។ 

1386
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១០-១១ (ប៉ា ខនតមនិបានដឹងថ្នន ណារច្ញបញ្ញជ ឲ្យ 

ហាក់ រធាើសកមមភាពរនះរឡើយ) ១២-១៣ (និោយសំរៅបង ហាក់)។ 

1387
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១០-១១, ១២-១៣,២០។ 

1388
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២០។ 

1389
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១២ (មានក្កុមខដេក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យបងេំក្បជាជន

រច្ញ រហើយពួករគក្តូវង្វករៅរក្បើក្បាស់មរធាបាយអាីក៏រដ្ឋយខដេអាច្មានវិធានកា ខ្ៃ ងំ រដើមបីរធាើោ៉ា ងណាឲ្យ

ក្បជាជនទាងំអស់ោករច្ញពីក្កុងឲ្យបានឆ្ប់)។ 

01006690
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ព ំរធាើបាបក្បជាជនក៏រដ្ឋយ
1390

 ោត់បានដឹងពីរ ម្ ះ ហាក់ ថ្នកងទ័ពរ្សងរទៀតក្តូវរក្បើក្បាស់

 វិធានកា នានា ដូច្ជាកា បរណត ញក្បជាជនរច្ញរដ្ឋយភជង់ការំភៃើង កា បាញ់ការំភៃើង កា វាយដំ និង

កា រធាើបាបក្បជាជនស ីវិេខដេមិនក្ពមោករច្ញ និងរៅកនុងក ណីធៃន់ធៃ បំ្ តរនាះ មានកា 

បាញ់ក្បជាជន
1391

។ អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់រទៀតបាននិោយថ្ន ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពី

ថ្នន ក់រេើ បស់ោត់ឲ្យោប់ទាញក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋា ន និងក្គខវង បស់ ប ពួករគរច្ញពី

កនុង្ទះ ក្បសិនរបើក្បជាជនទាងំរនះមិនក្ពមោករច្ញ
1392

។ សាកសីជារក្ច្ើននាក់បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន រក្កាយពីទទួេបញ្ញជ ទាំងរនះរហើយ រៅកនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា និងនងៃបនតបនាទ ប់មក

រទៀត
1393

 កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធបានចូ្េត្តម្ទះក្បជាជន និងសូមបខីតទីវតតអាោម

                                                 
1390

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១១-១២, ១២-១៣, ២០ (រទាះបីទទួេកា ង្វ 

ជរមៃៀសក្បជាជនពី្ ា ងមី និងរក្ជាយច្ង្វា  រទៀតក៏រដ្ឋយ កក៏ងពេ បស់ោត់ព ំបានរធាើបាបក្បជាជនរទ រហើយ         

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសោ៉ា ងង្វយក្សួេ)។ 

1391
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី  ស  ៊ុំ ជា ឯកសា  E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058), 24-25 (បងហាក់បានក្បាប់ោត់ថ្ន 

ក្កុងរ្សងរទៀតបានរធាើបាបក្បជាជន)។ 

1392
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406-00373407។ 

1393
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ា ូឌីណា) ទំព័  ៨១,៩៦-៩៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានវិេក្តឡប់

មក្ទះ បស់ោត់ វិញរៅរមា៉ា ង ៨ យប់រនាះ រហើយបានគំោមពួកោត់ឲ្យោករច្ញជាក្បញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៤ (បានរេើករឡើងថ្ន ព ំមានកា ជរមៃៀសរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ ប៉ា ខនតរគបានបញ្ញជ ពួកោត់ឲ្យោករច្ញពី្ទះរៅនងៃខសអករឡើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៩, ៧១-៧៣ (រៅនងៃទី ១៧ ពកួោត់បានោករច្ញរៅវតតឧណាណ រលាម។ ជាងមីមតង

រទៀត រគបានបងេំពួកោតឲ់្យរធាើដំរណើ បនតរៅរទៀតរៅនងៃបនាទ ប់គឺ នងៃទី ១៨ ខខ រមសា រៅរពេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

មកដេ់វតតឧណាណ រលាម។  ពិន ោ៉ា នង និងក្គួសា  បស់ោត់បានោករច្ញរៅក្ពឹកនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ប៉ា ខនតបានឈ្ប់

រៅសាលាច្ាប់ យៈរពេ៣នងៃ។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានឲ្យពួករគបនតដំរណើ រៅម ខរទៀតរៅនងៃទីបួន)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០ (ខខម ក្កហមបានក្បកាសឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ យៈរពេ២ ឬ៣នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា 

ឯកសា  E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (ពួករគបានោប់រ្តើម

បរណត ញក្បជាជនរច្ញ៣នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ 

01006691
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

385 

 

ក៏ចូ្េខដ  រហើយបានបរណត ញក្បជាជនឲ្យោករច្ញរដ្ឋយភជង់ការំភៃើង
1394

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

ម ម សំរអឿន រៅរពេោត់រៅកនុង្ទះ ោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញរដ្ឋយសមាជិកននកងទ័ពខខម 

                                                 
1394

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័ ៣៣ (រៅរវលារមា៉ា ង៩ ក្ពឹក នងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ បានច្ូេមកកនុង្ទះ បស់ោត់ រហើយបានក្បាប់ោត់ និងក្គួសា ោត់

ថ្ន ពួកោត់ោបំាច្់ក្តូវោករច្ញពី្ ទះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វ)ី ទំព័  ៨-៩, ១១-១២  

(កងទ័ពខខម ក្កហមបានភជង់ការំភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  

(អូន ្េៃី) ទំព័  ៣៩-៤០ (បានរឃើញសមាជិកក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានបងេំរដ្ឋយច្ ងការំភៃើងឲ្យោករច្ញ ពីអោ 

ជាន់ទីបី)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨០, ៩៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ

ការំភៃើងខវងបានច្ូេមកកនុង្ទះ បស់ពួកោត់ និងបានោប់រ្តើមករមទច្ បស់ ប រៅកនុង្ទះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៨ (កងទ័ពខខម ក្កហម ទាងំក្សី ទាងំក្បុសបានមក្ទះ បស់ោត់បំ ក់រដ្ឋយ

អាវ ធ សរពញខៃួន)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រៅ នី ឯកសា  E3/3969 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00421599 (កងទ័ពមានោន ២នាក់កាន់ការំភៃើងភជង់ឲ្យក្គួសា  បស់ោត់

រច្ញពី្ទះ)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ ស  ន ដ្ឋោ៉ា  ឯកសា  E3/5428 ច្ ះនងៃទី២០ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  

6 ERN (ភាសាខខម ) 00443352 (កងទ័ពច្ំនួន៣នាក់កាន់ការំភៃើងអាកាជាប់នឹងនដបានបាញ់គំោមរដ្ឋយយកការំភៃើង   

អាកាមកភជង់ឪព កោត់រហើយនិោយថ្នក្តូវខតរច្ញពទីីរនះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

ហ ង សាវា៉ា ត ឯកសា  E3/5591 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418447 (រៅរពេ

ខដេកងទ័ពខខម ក្កហមមកដេ់្ទះោត់ ពួករគបានភជងុការំភៃើង រហើយដ្ឋក់រខ្ន ះឪព កោត់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម   

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ វា៉ា  ប  នថ្ន ឯកសា  E3/4827 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523423 

(ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមមានសាព យការំភៃើងខវងក្គប់នដ រហើយបានមកគំោមក្គួសា ោត់ឲ្យរច្ញរដ្ឋយបងេំ)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី២៦ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00871750 (ខខម ក្កហមបានរក្បើច្ ងកាណ ងការំភៃើងគំោមកំខហងឲ្យរច្ញពី្ទះខតមតង)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00865602 (រៅរពេពួករគរបើកទាា   ពួកខខម ក្កហមក៏បានយកការំភៃើងភជង់ពួករគ រហើយក្បាប់ឲ្យពួករគ

ោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន   ជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប ់ឯកសា  E3/5391 ច្ ះនច្ៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479075 (កងទ័ពខខម ក្កហមជាង ១០ នាក់ មានកាន់ការំភៃើងអាកាក្គប់នដ និងយក

ច្ំព ះទ ងអាវ ធមក  ញក្ោនក្គួសា ោត់ឲ្យោករច្ញពីវតត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា  

E3/5406 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )00480181 (ពួកោត់ក្តូវបានភជង់នឹងការំភៃើង)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ តូច្  ម និនទ ឯកសា  E3/4668 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00211324 (ក្គប់ោន ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពី្ទះរៅទួេរោក និងក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមភជង់ការំភៃើង

បងេំឲ្យរដើ ។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង ស ខន ឯកសា  E3/4681 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (ពួករគក្តូវបានបរណត ញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរក្កាមកា 

គំោមកំខហងរដ្ឋយអាវ ធ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា  E3/4707 ច្ ះនងៃទី 

01006692
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ក្កហមមាន ក់ រដ្ឋយភជង់ការំភៃើងមកោត់
1395

 ក្សរដៀងោន រនះខដ  មាត យ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ី

រ្ង រអងេី និងមន សសោស់ៗរ្សងរទៀតរៅកនុងទីក្កុងក្តូវបានភជង់ការំភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញដូច្

ោន
1396

។ 

472> សាកសី រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់រទៀត បាន្តេ់សកេីកមមអំពី

ភាពកាច្សាហាវ បសក់ងទ័ព និងកា ខក្សកគំហកមករេើក្បជាជន ឬ កា បាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើ

រដើមបីជំ  ញឲ្យក្បជាជនោករច្ញពី្ទះ បស់ពួករគ និងរធាើដំរណើ ោករច្ញ
1397

 ។ អតីតកងទ័ព  

                                                                                                                                            

២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00387630 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានភជង់ក្កុមក្គួសា  បស់ោត់នឹង

ច្ ងការំភៃើង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាា យ រណត ឯកសា  E3/4722 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421213 (ពួករគបានបាញ់ការំភៃើង្ង ភជង់គំោម្ង រហើយបងេំឲ្យ

ក្បជាជនទាងំអស់ ួមទាងំក្គួសា  បស់ោត់្ងោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី ស  ន ឯកសា  

E3/5457 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00824580 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានយកការំភៃើងភជង់

ពួករគឲ្យោករច្ញពី្ទះ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (រច្ញពទីីក្កុងរក្កាមកា គំោមកំខហងពីកងទ័ពខខម 

ក្កហមរដ្ឋយការំភៃើង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯម រភឿង ឯកសា  E3/5133 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165259 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានច្ូេមកដេ់កនុងវតតភជង់ពួករគនឹងការំភៃើង)។ 

1395
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦-៨ (បានភជង់ការំភៃើងដ្ឋក់ោត់ និងក្តូវបានបងេំឲ្យ

ោករច្ញ។ ពួករគបានរក្បើក្បាស់ កយសមតីមិនពិរោះសាត ប់) ទំព័  ១៩-២០ ទំព័  ២២-២៣ (រៅរពេរៅដេ់្ទះណា 

កងទ័ពបានតក្មង់ការំភៃើងដ្ឋក់ក្បជាជនរៅកនុង្ទះឲ្យច្ ះរច្ញមករដើ ត្តមកបួន ច្ូេ ួមជាមួយនឹងហាូងមន សស របើមិន

ដូរច្នះរទ នឹងក្តូវបាញ់សមាៃ ប់រោេ)ទំព័  ៣០-៣១ ទំព័  ៣៣ (រៅ កទូខដកយក បស់ ប មានតនមៃ រហើយម នរពេ

ោត់បានដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើង សមាជិកខខម ក្កហមមាន ក់បានភជង់ោត់នឹងការំភៃើង)។ 

1396
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៧៨-៧៩។ 

1397
 បានខក្សកដ្ឋក់ និងមានភាពកាច្សាហាវ៖ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ)ី ទំព័  ៧៦-៧៧ 

(បានខក្សកដ្ឋក់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៣-៤ (កងទ័ព

រ្សងរទៀតបានក្តឡប់មកវិញ រហើយខក្បជាកាច្សាហាវ រដ្ឋយទាមទា ឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា  E3/5736 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00918045 (ខខម ក្កហមបានរក្បើ កយរជ ក្បរទច្មករេើពួកោត់ខដេោតម់ិនច្ង់ មៃឹករឡើងវិញរនាះរទ។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសង ស ខ ម ឯកសា  E3/4702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00368961 (កងទ័ពខខម ក្កហមកាន់ការំភៃើង ខក្សកគំោមឲ្យក្គួសា ោត់ និងក្បជាពេ ដា

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។  

01006693
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បានគំោមបាញ់ពួករគរោេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ)ី ទំព័  ៧៥ (រគបាញ់រឡើងរេើរដើមបី

បំខបកក្កុមមន សសខដេរៅជ ំៗោន  រហើយរគបានបងេំពួកោត់ឲ្យរដើ តរៅរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ២៣-២៤ (បានឮកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ការំភៃើងរច្ញពីកនុង្ទះោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ២៨ (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបងេំឲ្យ

ក្បជាជនច្ ះរៅជាន់រក្កាម។ ន ណាក្បឆំ្ងក្តូវបានភជង់នឹងការំភៃើងបងេំឲ្យច្ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៧៣ (រៅវតតច្ិនដំខដក រៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ២.៣០  រសៀេ កងទ័ពខខម ក្កហម

ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធបានរឡាមព័ទធពួកោត់ រហើយបានបាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើឲ្យពួកោត់ោករច្ញពីកខនៃងរនាះ យៈរពេ

៣នងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ  ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (ខខម ក្កហមបានបាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើ

រដើមបីគំោមពួកោត)់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៧, ៣៣-៣៦ (ពួករគបាន

បាញ់ការំភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបរណត ញក្បជាជនឲ្យោករច្ញពី្ទះ និងរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២២។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ  ឯកសា  

E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907(ពពិណ៌នាពីកងទ័ពមួយក្កុម

រសៃៀក ក់រមម  មូ រជើងរខ្ មាេ ង េី រប ៤០ ឈ្ បាញ់សំរៅរៅមូេដ្ឋា នខដេក្បជាជន ស់រៅ រហើយខខម ក្កហមមួយ

ក្កុមរទៀតកំព ងខតគំោមក្បជាជនឲ្យរធាើដំរណើ ត្តម្ៃូវធំ រហើយពួករគបានបាញ់ ះពីរេើកាេ)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ា ណណ  ឯកសា  E3/5523 ច្ ះនងៃទី០៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00414423 (ពួករគបាញ់ ះរឡើងរេើគំោមកំខហងក្បជាជន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា 

E3/5427 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00483320 (ពួករគបាញ់ ះរឡើងរេើ្ង និង

បានខក្សក្ង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ស ូ ស ទាធ វី ឯកសា  E3/4608 ច្ ះនងៃទី ១៣ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418469 (រៅនងៃ ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកខខម ក្កហមបាន

មកដេ់ពហ កីឡាដ្ឋា នអូឡាពំកិ រហើយបានបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនទាងំរនាះោករច្ញពីបនទប់ បស់ពួករគ។ ខខម ក្កហមបាន

បាញ់ ះរៅកនុងបនទប់មួយខដេមានមន សស៤នាក់រៅកនុងបនទប់រនាះ ខណៈខដេពួករគមិនរធាើត្តមបញ្ញជ  បស់ពួកខខម 

ក្កហម)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (ពួករគបានបាញ់គំោមកំខហងក្បជាជនរសទើ ក្គប់ទិសទីកខនៃង)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ   រសន ផ្ទប ់ ឯកសា  E3/5391 ច្ ះនច្ៃទី១៩ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00479075 (ពួករគបានបាញ់សមៃតុ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិ   

រ្សងៗោន  ទំព័  ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00836109 (ខខម ក្កហមបាញ់រឡើងរេើ ហាមមិនឲ្យក្តឡប់រក្កាយ។ មន សស

ជារក្ច្ើនខហេទឹក ប៉ា ខនតខខម ក្កហមបាញ់ពួករគ។ រគដ តរោេ្ទះមួយជួ ត្តមបរណាត យទរនៃ និង្ា រៅកាេងនេ់)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ   ថ្នច្់ យួង ឯកសា  E3/5427 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00483320 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានខក្សកបញ្ញជ ឲ្យពកួោត់រធាើដំរណើ ឲ្យរេឿន រដ្ឋយពួករគខក្សក្ង 

បាញ់ ះរឡើងរេើ្ង រហើយពួកោត់ទាងំអស់ោន ភ័យតកស់ៃតុក្គប់ោន )។ 

01006694
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388 

 

ខខម ក្កហម ២ នាក់ ខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសរនាះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កងទ័ពបានបរណត ញ   

ក្បជាជនខដេរៅកនុង្ទះឲ្យរច្ញរដ្ឋយបងេំ  និងក្គខវង បស់ ប ពួករគរច្ញពីកនុង្ទះ
1398

 ។    

រេើសពីរនះរទៀត Sydney SCHANBERG បានពិពណ៌នាអំពីក្កុមកងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់

រដ្ឋយអាវ ធខដេបានខក្សកគំហក និងបានបាញក់ារំភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបង្វា ញក្បាប់ថ្ន ពួករគមិន

ខមននិោយរេងរសើច្រនាះរទ រៅរពេក្កុមក្គួសា ទាងំឡាយបានរធាើដំរណើ យឺតោ៉ា វរពក
1399

។ 

473> ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស  ក៏បានទទួេ ងនូវកា បំ នរេើ ូបោងកាយ្ងខដ  ។    
រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ប៉ាូ ឌីណា បានរ ៀបោប់រឡើងវិញអំពីកា ោប់ច្ង កា វាយដំ និងទាត់ធាក់

 បស់កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធមករេើសាា មី បស់ោត ់ ចំ្ខណកឯរដើមបណត ឹង ដាបប-    

រវណី រពក្ជ ក្សី្េ បានរឃើញអនកខដេតវា៉ា មិនក្ពមោករច្ញក្តូវបានវាយដំនឹងសាា យការំភៃើង
1400

។ 

474> កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានគំោមសមាៃ ប់្ងខដ  ចំ្រ ះក្បជាជនណាខដេមិនក្ពមរធាើត្តម

បញ្ញជ  បស់ពួករគ និងមិនក្ពមោករច្ញ
1401

 ។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន

                                                 
1398

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373407 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហម។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានទទួេ

បញ្ញជ ពីរម បស់ោត់ថ្ន ក្បសិនរបើក្បជាជនមិនច្ង់រច្ញរទ កងទ័ពបានរបាះសមាភ  ៈ បស់ពួករគរច្ញពី្ទះ រហើយទាញ

ពួករគរច្ញពី្ទះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨៩-៩០ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហម

មាន ក់។ ោត់ទទួេខ សក្តូវអូសអនក ឹងទទឹងរច្ញពី្ទះ បស់ពួករគ)។ 

1399
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: 

កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958។ 

1400
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨០-៨១,៩៥-៩៦ (កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់

រដ្ឋយការំភៃើងខវងបានច្ូេកនុង្ទះ បស់ពួកោត់ ោប់ច្ង វាយ ទាត់ធាក់បតី បស់ោត់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (រពជ ក្សី្េ)ទំព័  ១៤, ៥៩ (បានរឃើញរគវាយអនកតវា៉ាមិនក្ពមោករច្ញនឹងសាា យកាំរភៃើងរៅជិត្ា 

ោៃ ងំ ំរសវ)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ហ ង សាវា៉ា ត ឯកសា  

E3/5591 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418447 (ខខម ក្កហមសមៃតុក្គួសា  បស់ោត់ 

រហើយវាយឪព កោត់ខដេពាោមតនដ)។ 

1401
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៣ (ខខម ក្កហមបានគំោមថ្ន ក្បសិនរបើពួករគវិេ

ក្តឡប់មក វិញរៅនងៃហនឹង ក្តូវខតរឃើញោករច្ញឲ្យអស់ របើសិនជាមិនរច្ញរទ រគមកវិញដឹងរហើយ)។ រៅរពេពួក

រគវិេក្តឡប់មកវិញ ពួករគបានក្បាប់រយើងថ្ន ពួករយើងក្បង យនឹងកា បាញស់មាៃ ប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខវិច្ិិកា

ឆ្ន ំ២០១២ (រអា   ី) ទំព័  ៨១ (បានគំោមសមាៃ ប់អនកមិនច្ង់ោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ឪព កោត់ថ្ន រគនឹងបាញ់ឪព កោត់រោេក្បសិនរបើឪព កោត់

01006695
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មិនក្ពមោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័  ៣៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមបាន

ក្បាប់ថ្ន ក្បជាជនខដេមិនរោ ពត្តមកា ខណនានំឹងក្តូវរគបាញ់រោេ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ១១ (ខខម ក្កហមមានអាវ ធ និងគំោមក្បជាជនទាងំអស់ោន នឹងច្ ងការំភៃើង រហើយក្បសិនរបើ

ន ណា  ឹងទទឹង ពួករគអាច្ក្បង យនឹងរគបាញ់រោេ។ រយើងមានកា ភ័យខ្ៃ ច្ខ្ៃ ងំ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨១ (រក្កាយពសី ំអងា កងទ័ពខខម ក្កហមរដើមបីឲ្យពួកោត់ោករច្ញរៅក្ពឹកខសអក កងទ័ព

បានក្ពមានពួកោត់ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោតខ់កខ្នមិនក្ពមោករច្ញជាក្បញាប់រទ ពួករគនឹងករមទច្ឲ្យរខទច្ទាងំអស់ 

និងគំោមដេ់អាយ ជីវិតរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា  E3/5736 ច្ ះ

នងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00918045 (ខខម ក្កហមបានគំោមសមាៃ ប់ពួកោត់រោេ 

ក្បសិនរបើពួកោតម់ិនសាត ប់ត្តមបញ្ញជ )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ ឯកសា  E3/4757 

ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (រៅរពេខប កាេក្តឡប់រក្កាយរមើេមក

្ទះោត់ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមខក្សកគំោមឲ្យរដើ រៅម ខ របើរដើ ងយរក្កាយមួយជំហាន រគ ក

បាញ់សមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ ណា ិន ឯកសា  E3/4773 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )00496951(កនុងរពេជរមៃៀសរនាះ កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានគំោមថ្ន របើសិនន ណា

  ឹង ូសមិនសាត ប់ត្តមបញ្ញជ  បស់ពួករគ ពួករគនឹងសមាៃ ប់រោេ រនះជាបញ្ញជ  បស់អងគកា )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ស ង រម៉ាង ឯកសា  E3/5142 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204118 (ោត់បាន

រឃើញ និងឮកងទ័ពនិោយថ្នឲ្យរច្ញពីភនំរពញ យៈរពេ ៣ នងៃ រហើយអនកណាមិនក្ពមរច្ញ រគសមាៃ ប់)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00198941 (ខខម ក្កហមបានគំោមថ្ន របើអនកណាមិនរច្ញ ក្តូវករមទច្)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ខកវ គីន ឯកសា  E3/5273 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00282940 (ោត់ជា

អតីតកងទ័ពខខម ក្កហម។ ោត់បានឮកងទ័ពខខមក្កហមក្បាប់ក្បជាជនថ្ន របើមិនសាត ប់ត្តម នឹងករមទច្រោេ)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (កងទ័ពបានក្បាប់ថ្ន អនកណាក៏រដ្ឋយខដេមិនសាត ប់ត្តមបញ្ញជ  បស់ពួករគ រនាះនឹង

ក្តូវបាញ់សមាៃ ប់រោេ)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (កងទ័ពខៃះរដើ ត្តម្ទះរដ្ឋយសមៃតុឲ្យក្បជាជនោករច្ញ)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ណាវី ឯកសា  E3/4921 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (បានគំោមកំខហងក្គួសា ខដេ ឹង ូសឲ្យរធាើកា ោករច្ញជាបនាទ ន់)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00526041 (ពកួកងទ័ពខខម ក្កហម មានកាន់ការំភៃើងក្គប់នដ រហើយពួករគគំោមកំខហងរយើង របើមិន

រច្ញរទ ពួករគនឹងសមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  E3/4987 ច្ ះ

នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (បានគំោមកំខហងថ្ន ន ណាមិនរច្ញ នឹង

ក្តូវបាញ់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា  E3/5004 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (កងទ័ពបានគំោមសមាៃ ប់ឪព កមាត យ បស់ោត)់។ ទក្មង់ខបបបទ

01006696
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

390 

 

នាក់បានរ ៀបោប់រឡើង វិញអំពីកា បាញ់សមាៃ ប់រោេភាៃ មៗរៅនឹងកខនៃង ចំ្រ ះក្បជាជនណា

ខដេមិនក្ពមសាត ប់ត្តមបញ្ញជ
1402

 ។ ជាពិរសស រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី Denise AFFONÇO 

                                                                                                                                            

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប ់ឯកសា  E3/5391 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00479075 (ពួកវាបានក្បកាសថ្ន ក្គួសា ណាខដេរៅ ឹងទទឹងជាមួយនឹងអងគកា  គឺក្គួសា រនាះស ទធខតពួកខ្ម ងំ ឬ 

ពួក រស អ ី អា  បស់អារម ិច្កាងំបងកប់ ក្តូវបាញ់រោេទាំងអស់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន   
ឯកសា  E3/5404 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00480148 (ក្បជាជនក្តូវជរមៃៀស

ឲ្យរច្ញពីទីក្កុង របើមិនរៅ ក្តូវបាញ់សមាៃ ប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ត ប នី ឯកសា  E3/5452

ច្ ះនងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00471471 (ក្តូវបានបងេំឲ្យច្ ះរច្ញពី្ទះរដ្ឋយគំោមបាញ់

សមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោន់ ស ីណាង ឯកសា  E3/4697 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00365377 (របើអនកណាមិនក្ពមរច្ញ កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់

រោេ រហើយរោទថ្នខ្ម ងំក្បឆំ្ងនឹងអងគកា )។ កំណត់រហត ននកា   សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រសង ច្ ន 

ឯកសា  E3/5562 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00390283 (របើអនកណា ឹងទទឹងមិន

ក្ពមរច្ញរៅ ឬរច្ញរៅរហើយក្តឡប់មក្ទះ វិញ ពួកខខម ក្កហមនឹងបាញ់សមាៃ ប់រោេជាមិនខ្ន រទាះបីជាោត់មិន

បានរឃើញកា បាញ់សមាៃ ប់ផ្ទទ េ់ខភនកក៏រដ្ឋយ)។ 

1402
 សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) 

ឯកសា  E3/1804 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00228748 (ផ្ទម រមឿន      

អន រសនីយ៍រទាកនុង បប េន់ នេ់ បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនណាខដេមិនច្ង់ោករច្ញពី្ទះ បស់ពួកោត់ ឬ  វិេ    

ក្តឡប់មកវិញ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ខសម ឯកសា  

E3/4689 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00358733 (រគបានបញ្ញជ ឲ្យពកួោត់រច្ញរៅ

ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ១ របើអនកណាហា នជំទាស់រគបាញ់សមាៃ ប់រោេខតមតង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ប៉ា ក សាឯម ឯកសា  E3/4724 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421489 (អនក

ណាហា នក្បឆំ្ងបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញ រគនឹងបាញ់សមាៃ ប់រោេខតមតង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ សួង ឃិត ឯកសា  E3/4734 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (របើ

អនកណាហា នក្បឆំ្ងនឹងបញ្ញជ  រគនឹងសមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មា ឈ្ិន     

ឯកសា  E3/4680 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323593 (ពួកខខម ក្កហម

បានបាញ់ក្បហា រៅរេើក្បជាជនខដេមិនក្ពមោករច្ញ) ។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសន 

ស ្ ន ឯកសា  E3/4821 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម ) 00523263 (អនកខៃះតនដ រហើយក្តូវពួកខខម 

ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់ដូច្សតាធាត )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា  E3/4824 ោម ន

ច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523379-00523380 (ក្បជាជនខៃះក្តូវពួករគសមាៃ ប់រៅរេើ្ទះ

រដ្ឋយសា ក្បជាជនទាងំរនះមិនក្ពមោករច្ញត្តមបញ្ញជ  បស់ពួករគ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526067-00526068 

(អនកណាខដេមិនច្ង់រច្ញ ឬ រធាើសាទ ក់រសទើ រនាះ ពួកោត់ក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់ភាៃ មៗ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា         

01006697
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

391 

 

បានពិពណ៌នាអំពីកា សមាៃ ប់មិតត ួមសាលា បស់ោត់មាន ក់រៅនឹងកខនៃង រដ្ឋយសា រគរៅ ង់ោំ

សាា មី បស់ខៃួន រហើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ពិន ោ៉ា នង បានរ ៀបោប់រឡើងវិញអំពីកងទ័ពមាន ក់

ខដេបានបាញ់រៅរេើរកមងក្បុសមាន ក់ខដេពាោមក្តឡប់រៅ្ទះវិញរដើមបីយក បស់ ប  រដ្ឋយ

បាននិោយថ្ន “រនះជាអាីខដេបានរកើតរឡើងរេើអនកមិនរោ ពត្តមបញ្ញជ ”
1403

 ។ កា រ ៀបោប់ជា

លាយេកេណ៍អកស  បស់ប គគេរ្សងរទៀត អំពីរហត កា ណខ៍ដេោត់បានរឃើញផ្ទទ េ់ខភនក ក៏

រ ៀបោប់អំពីកា កាប់សមាៃ ប់ខបបរនះខដ 
1404

 ។ កា រ ៀបោប់អំពីក្បជាជនខដេ  ឹងទទឹងនឹងកា 

                                                                                                                                            

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00556117 (ពួករគបាញ់សមាៃ ប់ក្គួសា អនកជិតខ្ង បស់ោត់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រអៀម 

រទៀង  ឯកសា  E3/5482 ច្ ះនងៃទី០៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00512863 (កងទ័ពបានបាញ់

សមាៃ ប់ដេ់បងបអូនខដេស ំជួបជ ំបងបអូនរដើមបីរច្ញដំរណើ ជាមួយោន )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ មាស ម ត ឯកសា  E3/4703 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368981     

(កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់ក្គួសា មួយខដេសាព យក្ទពយសមបតតិក្បខកកមិនរច្ញ) ។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម       

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា  E3/4719 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00418273 (អនករច្ញមិនទាន់ ឬ អនកដឹកអីវា៉ា ន់ដ្ឋក់ ងយនត   ៉ឺម៉ាក ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃ បរ់ោេ)។ សកេីកមម

 បស់ជនរភៀសខៃួន  ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័ ១១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836195 (និសសិត

ច្ាប់មាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន អនកខដេមិនអន វតតភាៃ មៗត្តមបញ្ញជ ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ រហើយរគមិននោិយពី ដងរទ) 

ទំព័  ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (អនកខៃះបានរបាះបង់រោេ បស់ ប រដ្ឋយខៃួនឯង របើសិនពួករគោសំិន 

ពួករគក្តូវ ងកា បាញ់សមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា  

E3/4687 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00356378 (ក្គួសា  បស់ោត់បាន

សរក្មច្ោករច្ញរក្កាយពីបានដឹងថ្ន រគបាញ់សមាៃ ប់ក្គួសា មួយខដេមិនក្ពមោករច្ញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា  E3/1747 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ERN (ភាសាខខម ) 

00206387 (រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន ក្បជាជនខដេមិនក្ពមរច្ញ រគបាញ់សមាៃ ប់រោេ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា  E3/424 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418519 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោម នកា ខណនាពំីថ្នន ក់រេើ

 បស់ខខម ក្កហមឲ្យបាញ់សមាៃ ប់ក្បជាជនខដេក្បឆំ្ងមិនក្ពមរច្ញរនាះរទ)។ 

1403
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៤៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពិន ោ៉ា នង៖ ជីវិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់ ឯកសា  

E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588135-00588136). 

1404
 េិខិត បស់សាា នទូតបាោំងរៅកនុងទីក្កុងបាងកក កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន អតីត       

ឧតតមរសនីយន៍នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម  (FANK) ឯកសា  E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00499663 (ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន បានរេើករឡើងថ្ន ជនណាខដេ ឹង ូស និងមិនបាន

សាត ប់ត្តមបញ្ញជ ឲ្យរធាើកា ជរមៃៀសរច្ញរនះ នឹងក្តូវសមាៃ ប់រោេបនាទ ប់ពីក្តូវបានគំោមច្ំនួនពី ដង ួច្មក រហើយោត់

01006698
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ជរមៃៀស រហើយក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់រោេរនាះ ក៏មានភាពស ីសង្វា ក់ជាមួយនឹងកា រ ៀបោប់ បស ់

ស  ៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់្ងខដ រនាះ
1405

។ 

475> ក្បជាជនខៃះបានរេើករឡើងថ្ន ពួករគព ំបានរឃើញកា   ឹង ូសមិនសាត ប់ត្តមបញ្ញជ  ឬ អំរពើ
ហិងាខដេរកើតមាននារពេរក្កាយមករនាះរទ

1406
 ។ ជាកា ពិត រក្កាយពីបានរឃើញកងទ័ព

                                                                                                                                            

ខៃួនឯងបានរឃើញរហត កា ណ៍រនះផ្ទទ េ់ខភនក រៅរពេជនណាមាន ក់បានក្បខកកព ំក្ពមរធាើកា ោករច្ញពីរគហដ្ឋា ន

 បស់ខៃួនច្ំនួន ៣ ដង) ទំព័  ៦ 00499666 (ពិពណ៌នាអំពីកា កាប់សមាៃ ប់ភាៃ មៗរៅនឹងកខនៃង បនាទ ប់ពីកា វាយកាន់

កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ហ  ៊ុំ ប៉ាូណាក់ ឯកសា  E3/4759 ច្ ះនងៃទី 

១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490224 (បានរឃើញអនកខដេក្បឆំ្ងនឹងបញ្ញជ ក្តូវសមាៃ ប់

រោេភាៃ មៗរៅនឹងម ខោត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ស ត ខសម ឯកសា  E3/4654 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390312 (បានរឃើញកងទ័ពខខមក្កហមបាញ់មន សស

សាៃ ប់ពី បីនាក់ខដេអនករនាះទំនងជាមាច ស់្ទះ រហើយតវា៉ា មិនក្ពមរច្ញពី្ទះ បស់ខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 ច្ ះនងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 

(បានរឃើញមានកា បាញ់សមាៃ ប់ក្បជាជន រដ្ឋយសា ពួករគោខ កមិនដឹងថ្នក្តូវរៅ្ៃូវណា)។ កំណត់រហត ននកា    

សាត ប់ច្រមៃើយ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00375523 (បានរឃើញ ន ណាខដេក្បឆំ្ងតបរៅនឹងកា បងេំឲ្យោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ ក្តូវបាន

បាញ់សមាៃ ប់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ភួង ម ំ ឯកសា  E3/5416 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480918 (បានរឃើញ អនកខដេព រំច្ញពី្ទះ ឬ រៅពនា រពេបខងអបងអង់រៅ ង់ោំសាច្់

ញាតិបងបអូនក្តូវកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់ភាៃ មៗ។ រពេខៃះ ពួករគបានបាញ់សមាៃ ប់ទាងំក្កុមក្គួសា ខតមតង)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី ស  ន ឯកសា  E3/5457 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00824580-0000824581 (ោត់ជាអតីតអគគនាយកនន តនាោ  រហើយោត់បានរេើករឡើងថ្ន ន ណាមាន ក់ង្វក

រក្កាយ និងតវា៉ា  នឹងក្តូវបាញ់សមាៃ ប់រោេ។ ោត់បានរឃើញពួកខខម ក្កហមបាញ់ទមៃះុទាា    ួច្រហើយច្ូេរៅសមាៃ ប់

មន សសក្គប់ោន រៅកនុង្ទះខតមតង)។ 

1405
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១៩-២០ (ក្បជាជនខដេ ឹងទទឹងនឹងកា ជរមៃៀសក្តូវ

បានរគបាញ់រោេ។ ជាកា ពិតណាស់ ក្កុមរ្សងរទៀតននកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់សមាៃ ប់ក្បជាជនមួយច្ំនួនតចូ្

រដើមបីបំភ័យក្បជាជនរ្សងរទៀត)។ 

1406
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ២៨-៣០ (អងគភាព បស់ោត់ក្បឈ្មម ខនឹងកា 

  ឹងទទឹងតវា៉ា ពីក្បជាជន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៣៤-៣៥ (ព ំបាន

រឃើញរគរក្បើក្បាស់កងទ័ពទប់ទេ់ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនខដេកំព ងោករច្ញពីក្កុងរនាះរទ រទាះបីជាោត់បានឮរ ឿងោ៉ា វ

រ ៀបោប់មួយច្ំនួនរៅសាា នទូតបាោំងក៏រដ្ឋយកតី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD) ទំព័  ២៣-២៤ (រៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ ខខម ក្កហមព ំបានរក្បើក្បាស់កា បងេំរេើ ូបោងកាយរដើមបី     

បរណត ញក្បជាជនរច្ញរនាះរទ)។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

01006699
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១០ (ព ំបានរឃើញខខម ក្កហមរធាើបាបក្បជាជនរនាះរទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា  

E3/5231 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ពួកខខម ក្កហមខៃះមានការំភៃើង និង

ខៃះអត់។ ប៉ា ខនត មិនមានកា បាញ់សមាៃ ប់រទ រក្ ះក្បជាជនោម នកា តវា៉ា )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ជ ំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5788 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373217 

(ោត់មិនបានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរធាើបាបក្បជាជនរទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

ឃិន ស ខ ឯកសា  E3/5556 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (មិនបាន

រឃើញកា រធាើបាបក្បជាជន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 

ច្ ះនងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ERN(ភាសាខខម )003734078 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយោត់បាន

រេើករឡើងថ្ន កនុងតំបន់ខដេោត់រធាើកា  ក្បជាជននិោយសាត ប់ោន បាន ោត់មិនបានរឃើញកា ក្បក្ពឹតតិអរំពើហិងារទ)។ 

បទសមាភ សន៍ជាមួយ អ ៊ុំ ទិត រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា  E3/5548 ច្ ះនងៃទី ០៩ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ២ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763949, 00763951 (រទាះបីជា កងទ័ពក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ

បានបងេំឲ្យក្ពះសងឃជាង ៧០០ អងគោករច្ញពីវតត និងមានសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវក៏រដ្ឋយ ក៏ក្ពះអងគមិនបាន

រឃើញមានរហត កា ណ៍អាីរទ រៅរពេជរមៃៀស)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា 

ឯកសា  E3/5683 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00184210 (ោត់ជាអតតី  

កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បាននិោយថ្ន ក្បជាជនរសទើ ខតទាងំអស់បានរៅរដ្ឋយោម ន អ ូ ទាំ ពរីក្ ះពួករគមាន

កា តក់សៃតុនឹងអំរពើហិងាននកា វាយក្បយ ទធោន ច្ ងរក្កាយ។ ពួករគបានរធាើរៅត្តមអាីខដេរគក្បាប់ រដ្ឋយសា ភ័យ

ខ្ៃ ច្មិនហា នរធាើអាីរក្ៅពរីនះរឡើយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី 

០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បាន

និោយថ្ន រៅកខនៃងខដេោត់រធាើកា ជរមៃៀសរនាះ មិនមានន ណា ឹងទទឹងមិនក្ពមរច្ញរទ។ កំណត់រហត ននកា        

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទច្ រសៀក ឯកសា  E3/5165 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00186769 (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់មិនរឃើញមានក្បជាជនក្តូវបានសមាៃ ប់រទ រក្ ះពួករគក្ពម   

ោករច្ញ)។ 

1407
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧៥-៧៦ (ខខម ក្កហមមាន ក់ៗខដេមក្ទះ បស់ោត់

មានសាព យការំភៃើង។ ពួកោត់មនិហា នតវា៉ា រនាះរទពីរក្ ះពួកោត់បានរឃើញពួកខខម ក្កហមសាព យកាំរភៃើង រហើយ

អាកបបកិ ិោ បស់ពួករគមានភាពម ឹងមា៉ា ត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២១ 

(ពួកោត់មានកា ភ័យខ្ៃ ច្រគបាញ់រោេក្បសិនរបើពួកោតម់ិនក្ពមរៅ) ទំព័  ២៣-២៤ (រទាះបីជាពួកខខម ក្កហមព ំ

បានគំោមកំខហងពួកោត់ក៏រដ្ឋយ រៅរពេពួកោត់បានរឃើញការំភៃើង ពកួោត់មានកា ភ័យខ្ៃ ច្បាត់រៅរហើយ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៦-៥៧ (រទាះបីជាពួកខខម ក្កហមមានអាវ ធក៏

រដ្ឋយ កព៏ួករគមិនបានភជង់ការំភៃើងដ្ឋក់សាកសីរនាះរទ។ ោម នន ណាមាន ក់ខដេោត់បានរឃើញមានភាព ឹងទទឹងរនាះរទ។ 

ក្បសិនរបើពួកោត់មិនោករច្ញ ពួកខខម ក្កហមនឹងោត់ទ កពួកោត់ថ្នជាជនកបត់ ពួកច្ក្កពតត ិ និងជាក្បជាជនខដេ     
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រោងត្តម PONCHAUD ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាសក់ា ោបសងកត់្ៃូវចិ្តត និងទឹកម ខគំោមកំខហង។

កា សមៃក់សមៃឹង បស់កងទ័ពរៅកានក់្បជាជន គឺជាកា ក្គប់ក្ោន់រដើមបបីំភិតបំភ័យក្បជាជនឲ្យ

សាត ប់ត្តមបញ្ញជ  បស់កងទ័ព
1408
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ោកំ្ទ បបោស់ រហើយពួករគនឹងសមាៃ ប់ ង្វគ េពួកោត់) ទំព័  ៧៨ (កា ជរមៃៀសច្ាស់ណាស់ មិនខមនថ្នអាច្រធាើត្តម

ច្ិតតបានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៣៦-៣៧ (បានយេ់ក្សបថ្ន មិនមាន

ន ណាមាន ក់យេ់ក្ពមោករច្ញពី្ ទះ បស់ពួកោត់រនាះរទ រេើកខេងខតមានកា បងេិតបងេំ និងក្តូវបាន  ញក្ោន

ឲ្យរច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៧៨-៧៩ ( ក់ព័នធនឹងបញ្ញជ  បស់បកសឲ្យ

ជរមៃៀសក្កុង “រៅរពេពួករគនោិយអាីមួយរនាះ ពួករគមិនខមនរេងរសើច្រនាះរទ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៨-១០ (ព បំានរឃើញភាព ឹងទទឹងនឹងកា ជរមៃៀសរនាះរទ ប៉ា ខនតសនមតថ្ន     

ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២ លាននាក់ព ំោប់អា មមណ៍នឹងកា សាន ក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ រហើយច្ង់វិេក្តឡប់រៅ

កខនៃងរដើមកំរណើត បស់ពួករគ វិញ។ រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ខខម ក្កហមមានការំភៃើងអាកា និងមាន

អំណាច្ រហើយក្បសិនរបើពួករគរសនើឲ្យោករច្ញ រតើអនកនឹងរធាើោ៉ា ងរម៉ាច្ខដ ?) ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៣៧ (ោម នន ណាមាន កហ់ា ន  ឹងទទឹងរដ្ឋយសា ភ័យខ្ៃ ច្នឹងកា បាញ់រោេ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (រទាះបីពួកោតម់ិនច្ង់ោករច្ញក៏រដ្ឋយ ក៏ប៉ា ខនតពកួកងទ័ពទាងំរនាះ

ហាក់ដូច្ជាកាច្ណាស់ ពួករគមានអាវ ធរទៀត្ង)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ       

ឯកសា  E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (កងទ័ពខខម ក្កហម

ច្ំនួន ៥ នាក់ បានអារមអាវ ធរៅរពេមកដេ់ម ខ្ទះ រហើយបងេំឲ្យពួកោត់ោករច្ញ រក្កាយមកោត់បានរឃើញ    

កងទ័ពទាំងរនះ “បានច្ូេេ កេ យ” ្ទះ បស់ពួកោត)់។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ 

ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ជាទូរៅ ក្បជាជនរច្ញរៅរដ្ឋយ

បងេំ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ជ ំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5788 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373217 (ក្បជាជនខ្ៃ ច្ទាងំក្ោប់ខបក និងទាងំសកមមភាពខដេខខម ក្កហមអាច្

រធាើ ក្បសិនរបើពួករគមិនោករច្ញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឃិន ស ខ ឯកសា  

E3/5556 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373186 (របើរយើងមិនក្ពមោករច្ញរទ 

ពួករគនឹងបាញ់រយើងរហើយ)។ កណំត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា  E3/5231 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ក្បជាជនទាងំអស់មិនច្ង់ោករច្ញរៅរទ រក្ ះសាត យក្ទពយ

សមបតតិ បស់ពួករគ)។ 

1408
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៩-២០, ២២-២៣, ៤៩-៥០។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៩-១០។ 

01006701
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 ១០.២.៧  ោម នកា រេើកខេង 

476> ក្បជាជនក្គប់ោន ក្តូវបានជរមៃៀស1409
  ួមទាងំក្ពះសងឃ

1410
 មន សសោស់ កូនរកមង អនកជំងឺ 

អនក បួស មកពីត្តមមនទី រពទយកនុងទីក្កុង
1411

 ្សតីមានន្ទរ ះ និង្សតីខដេរទើបខតសក្មាេកូន

                                                 
1409

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២១-២២ (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ 

ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញទាំងមូេក្តូវបានជរមៃៀស សូមបីអនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ     

ជនពិកា  ឬ អនកអសមតាភាព កូនរកមង មន សសោស់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជិន រម៉ាត     

ឯកសា  E3/4717 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00418417 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម 

ក្កហម មាន ក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កង យ វជនក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅជរមៃៀសក្បជាជន ១៧ រមសា រច្ញពទីីក្កុង

ភនំរពញឲ្យអស់ របាសសមាអ តឲ្យអស់ច្ំរ ះក្បជាជន ១៧ រមសា រដ្ឋយមិនឲ្យមានរសសសេម់ាន ក់រឡើយ)។ 

1410
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ អ ៊ុំ ទិត រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា  E3/5548 ច្ ះនងៃទី 

០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763951 (ក្ពះអងគជាភិកេមុួយអងគរៅវតតមហាម្នតី។ ក្ពះអងគ 

និងក្ពះសងឃជាង ៧០០ អងគរ្សងរទៀតខដេនិមនតមកពីវតត បស់ក្ពះអងគ ក្តូវបានជរមៃៀស។ ក្ពះសងឃ២អងគខដេមាន

ជំងឺ រហើយក្បខកកមិនក្ពមរច្ញពវីតតរនះ រក្កាយមកក្តូវបានយករច្ញរៅបាត់)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ហូេ ស វណណ  

រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា  E3/5550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៨៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00766089 (ក្ពះអងគជាក្ពះសងឃមួយអងគគង់រៅវតតសំរៅមាស។ ក្ពះអងគបានមានសងឃដីកាថ្ន ក្ពះសងឃ

ក្បមាណពី ១៥០ រៅ ១៧៥អងគ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីវតត បស់ក្ពះអងគ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃ ត 

អ  ន ឯកសា  E3/5130 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165221 (ក្ពះសងឃទាំងអស់ 

៤០០ អងគ មកពីវតតរកាះ ក្តូវបានជរមៃៀស)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង ប៉ា ណាណ  ឯកសា  E3/5131 

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165226(មានក្ពះសងឃក្បខហេ ៤០០ អងគ មកពី

វតតសាោវ័នត ក្តូវបានជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៦-១៧, ១៩ (ខខម 

ក្កហមបានមកវតតឧណាណ រលាមរដើមបីជរមៃៀសអនកខដេក្ជករៅកនុងវតតរនាះ ក្ពមទាងំជរមៃៀសក្ពះសងឃ្ងខដ ។ អនករៅ

វតតឧណាណ រលាមក្តូវបានរសនើស ំឲ្យោករច្ញ។ រដ្ឋយសា   វ័យជោ សរមតច្សងឃ ហួត ត្តត និងក្ពះសងឃមួយច្ំនួនតូច្

រ្សងរទៀតព រំៅរនាះរទ ប៉ា ខនត ពិន មិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងរក្កាយរពេោត់បានោករច្ញពីទីរនាះរឡើយ)។ 

1411
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២១-២២ (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក។់ 

ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនក្កុងភនំរពញទាងំមូេក្តូវបានជរមៃៀស សូមបីខតអនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ ជនពិកា  ឬ 

អនកអសមតាភាព កូនរកមង មន សសោស់ រ េគឺ ពួករគទាងំអស់ោន ក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមទិសរៅរ្សងៗោន )។  
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (មានជនពិកា  មន សសោស់ និងរកមងៗ)។     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធ)ី ទំព័  ៦២ (កនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមានទាងំោស់ 

រកមង និងក មា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៣-៣៤ (មន សសោស់ និងអនក បួស

មានកា េំបាកខ្ៃ ងំ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៣៣ (រេើកខេងខតជនប រទសខដេបានរៅសាា នទូតបាោំង 

01006702
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រក្ៅពីរនាះ រគជរមៃៀសមន សសក្គប់ោន រដ្ឋយោម នកា រ ីសរអើងរឡើយ) ទំព័  ៤៥-៤៦ (មន សសក្គប់វ័យ ក មា  ្សតី និង

អនកជំងឺក្តូវបានជរមៃៀសទាងំអស់។ ក្បាកដណាស់ថ្ន ពួករគនឹងសាៃ ប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

( ស់ ស  យ) ទំព័  ៧៤ (ក្បជាជនមកពីក្គប់ក្សទាបវ់ណណ ៈ អនកឈ្ឺ ក្បជាជនខដេមានឪព កមាត យឈ្ឺធៃន់ខដេមិនអាច្

រដើ បាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២២ (រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត កូនរកមង ឬ អនក

ជាទីក្សឡាញ់ បាន  ញសាច្់ញាតិ បស់ខៃួនរៅរេើ រទះ រហើយអនកជំងឺរដើ ទាងំេំបាកេំបិន)ទំព័ ៤៤ ទំព័ ៥២  

(កាេ់ខម៉ាតោម នមន សសរទ កនុង យៈរពេខត២នងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) 

ទំព័  ៥៦-៥៧, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៥៤ (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសមន សសក្គប់ ូបរច្ញជាក្បញាប់

រដ្ឋយោម នកា រេើកខេង។ ត្តមកា អន វតតជាក់ខសតង មន សសទាងំរនាះ ួមទាងំ ្សតីមានន្ទរ ះ អនកជំងឺកនុងមនទី រពទយ 

មន សសោស់ និងជនពិកា ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

៥០ (ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសអនកជងឺំពមីនទី រពទយ។ ោត់បានឮថ្ន ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសមន សសរច្ញពីមនទី រពទយ 

ក្ពះរកត មាលា រទាះបីជារៅទីរនាះមានទាហាន បួសរក្ច្ើននាក់ រៅក្គប់ទីកខនៃងកនុងមនទី រពទយក៏រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៣ (បានរឃើញក្បជាជនមានរស ៉ាូមោក់ជាប់នឹងនដ)។   
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១០ (មិនថ្នមានជំងឺធៃន់ប៉ា ណាណ  អនកជំងឺ

ទាងំរនាះក្តូវបានយករច្ញពីមនទី រពទយ រហើយមនទី រពទយោម នមន សសរទ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៧-៨ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥    

ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00963966 Murray Carmichael ក្គូរពទយមួយ ូបរៅកនុង

ក្កុមវះកាត់ បស់កាកបាទក្កហមខដេបានរ ៀបោប់ អំពមីនទី រពទយមួយកនុងច្ំរណាមមនទី រពទយនានាបានបញ្ញជ ក់ថ្ន៖ 

“ពួករគបានទាញអនកក្គប់ោន ឲ្យរច្ញ សូមបីខតអនកសនៃប ់អនកជងឺំធៃន់ធៃ  និងអនកកំព ងពយួ រស ៉ាូមក៏ឲ្យរច្ញខដ ។ មន សស

ជារក្ច្ើននឹងសាៃ ប់។ វាអាក្កក់ណាស់”) ទំព័  ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណតរ់ហត សតីពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978 (បានកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា      

គិលាន បដ្ឋា យិកាមាន កម់កពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យអនកជំងឺរសទើ ខតទាងំអស់

រច្ញពីមនទី រពទយកនុង យៈរពេ២នងៃច្ ងរក្កាយ រហើយអនកមិនអាច្រដើ  ួច្បាន ក្តូវដ្ឋក់រេើខក្គ  ញរេើ្ៃូវ)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ២ ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00541002, 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌួងជាមួយឪព ក បស់ោត់ខដេជាក្គូរពទយ នារពេ

រនាះ ខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យអនកខដេរដើ បានក្តូវខតរច្ញម នរពេពួករគផ្ទត ច្់រស ៉ាូមពអីនក បួស)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ូ ស ធាវី ឯកសា  E3/4607 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00279728 (្សតីមានន្ទរ ះ អនកមានជងឺំខដេមិនអាច្រដើ បាន និងក្បជាជនទាងំអស់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ រហើយក្តូវបានោត់ទ កដូច្ជាសតាធាត  រដ្ឋយមិនគិតពីអាយ   ូបោងកាយ សាា នភាព្ៃូវច្ិតត ឬ ជាប  ស ឬ ្សតី

អាីរនាះរទ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា  E3/4734 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (ត្តម្ៃូវរពញ ខណនរៅរដ្ឋយមន សស មានរកមងមានោស់  ួមទាំង

អនកខៃះរទើបសក្មាេកូន ួច្ អនកខៃះោស់ជោ និងអនកខៃះរទៀតកំព ងមានជំងឺ្ង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  
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។ សាកសី និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានរ ៀបោប់ថ្ន បានរឃើញអនកជំងឺ និងអនក បួសក្តូវ

បានជរមៃៀសឲ្យរដើ រលាតៗ ទាងំនដកាន់រឈ្ើក្ច្ត់ក្តូវបាន  ញរៅរេើខក្គរពទយ រេើ រទះ  ញ ឬ រេើ

រៅអី  ញទាងំមានរស ៉ាូម ឬ ធ ងអ កស ីខហ សនរៅជាប់ជាមួយរៅរឡើយ
1413

 ចំ្ខណកអនកជំងឺ និង

ជនពិកា  “វា ដូច្ជរនៃន” រៅម ខ្ទះខដេ PONCHAUD កំព ងឈ្ 
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។ 

                                                                                                                                            

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័ ១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836256 (រៅនងៃទី០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រពក្ជ េឹមក ង បាននិោយថ្ន អនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ ក្តូវបានជរមៃៀសដូច្មន សសទូរៅខដ ។ អនកខដេអាច្រដើ បាន 

ក្តូវរដើ  រហើយអនកខដេកំព ងពយួ រស ៉ាូម ពួករគផ្ទត ច្រ់ស ៉ាូមរច្ញ រហើយក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញដូច្ោន )ទំព័ ២១៨ ERN 
(ភាសាខខម )00836295(ោត់បានរឃើញផ្ទទ េ់ខភនក ពួករគបរណត ញអនកជមៃឺធៃន់ ក្សាេ រដ្ឋយោម នកា ខបងខច្កឲ្យោក

រច្ញពមីនទី រពទយ  សសី អនកជំងឺខដេរទើបវះកាត់នដ ឬ រជើង ួច្ងមីៗ ពិតណាស់ អនកជំងឺោប់ យនាក់បានវា រច្ញព ី    

មនទី រពទយ។ អនកជំងឺវា ត្តមច្រញ្ច ើមងនេ់រៅម ខរពទយោប់ យនាក់ ភាគរក្ច្ើនមិនអាច្រដើ មាន ក់ឯងបានរទ។ ពួករគ       

បរណត ញក្គូរពទយវះកាត់ខដេកំព ងវះកនុងបនទប់វះកាត់ រហើយអនកជំងឺវះកាត់ក៏សាៃ ប់រៅ)។ 

1412
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨២-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២  (រអា  ី) ទំព័  ៣-៥, ១២-១៣ (សូមបីមាត យោត់ខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្ និងបងក្សីោត់ខដេមាន បួសក្តូវ

បានជរមៃៀសជាក្បញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៣-៧៤ (រទើបសក្មាេកូន

ងមីៗ បានព កូន២នាក់ និងកំព ងរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរក្កាមកំរៅនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៣២-៣៣, ទំព័  ៥០-៥១ (ស ខភាពោត់មិនេអរដ្ឋយសា ោត់រទើបខតសក្មាេកូន ួច្)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (្សតីខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្ ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រក្កាមរភៃៀង 

និងនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ១១-១២ (បានរឃើញ្សតីមានន្ទរ ះ  ញ

 រទះកនុងរពេជរមៃៀស)។   ក្បតោិ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៤៥-៤៦ 

(្សតី ខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្មានឱកាស ស់តិច្ណាស់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្សី ខខម ឯកសា  

E3/546 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00204039 (បានរឃើញមាត យខដេរទើបសក្មាេ

កូន ួច្)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00836195 (និសសតិច្ាប់មាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន រៅមនទី រពទយក្ពះរកត មាលា ពួករគអូសអនក បួសទមាៃ ក់ពីរេើខក្គ 

រហើយសូមបីខត្សតីរទើបសក្មាេកូនក៏ដូរោន ះខដ )។ 

1413
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៧-៧៨ (អនកជំងឺខៃះរៅជាប់រស ៉ាូមរៅរឡើយ)។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧-៨, ទំព័  ១៩-២៥ (បានរឃើញអនកជំងឺខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសពមីនទី រពទយមិតតភាពខខម សូរវៀត ក្តូវបាន  ញរៅរេើខក្គ ខសងត្តមក្បង់កា ឬ មានអនករ្សងរទៀតខសង)។      
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន)  ទំព័  ២១-២២ (បានរឃើញអនកជំងឺកនុងមនទី រពទយ២នាក់

រដើ ទាងំរៅជាប់រស ៉ាូម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្  ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័    ៥-៦ (បានរឃើញ

អនកឈ្ជឺាប់រស ៉ាូមរៅរេើខក្គរៅត្តម្ៃូវរក្កាមនងៃរៅត ខហង និងអនកខដេមិនអាច្រដើ បាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (អនកជំងឺខៃះរៅជាប់រស ៉ាូមរៅនឹងនដរៅរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ 

01006704
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477> រៅត្តមមនទី រពទយ អនកជំងឺខដេ បួសធៃន់ (ភាគរក្ច្ើនជាទាហានខដេបាន ង បួសរៅកនុង

កា វាយក្បយ ទធពីរពេម ន) និងអនកជំងឺខដេមានកមាៃ ំងរខាយខដេមិនអាច្ជរមៃៀសបាន ក្តូវបាន

ទ ករោេឲ្យសាៃ ប់    ខណៈរពេខដេអនករ្សងរទៀតក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ
1415

 ។ សកេីកមមពី បាន

                                                                                                                                            

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៧ (បានរឃើញរគ  ញអនកជំងឺរៅរេើខក្គរពទយោករច្ញពីទីក្កុងរៅត្តម្ៃូវ   

ម នីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៨-៩ (បានរឃើញជនពិកា  និងអនកខដេ

រក្បើក្បាស់ធ ងអ កស ីខហ សន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៤៨, ៦៣ (បាន

រឃើញរគ  ញអនកជំងឺរៅរេើខក្គ និងអនករដើ រដ្ឋយរក្បើរឈ្ើក្ច្ត)់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANDBERG) ទំព័  ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតពីីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥   

ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958 (មានមន សស បួសោប់ ន់នាក់មកពីមនទី រពទយ 

ខៃះរដើ រខចើច្ៗ ខៃះមានរឈ្ើក្ច្ត់ រដ្ឋយ ួមមាន អនកដ្ឋច្់នដរជើង និងអនកជំងឺខៃះរទៀតក្តូវបានសាច្់ញាតិ  ញនឹង រទះ  ញ 

និងរៅអី  ញ និងអនកជំងឺខៃះរៅរេើខក្គរពទយខដេមានរស ៉ាូមផ្ទៃ សសាម រៅជាប់នឹងនដ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទស

កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978 (បានកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅនងៃទី 

១៩ ខខ រមសា គិលាន បដ្ឋា យិកា មាន ក់មកពមីនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខដេមិនអាច្

រដើ  ួច្ក្តូវបានដ្ឋក់រេើខក្គ  ញរេើ្ៃូវ)។ សូមរមើេ្ងខដ  សា ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង      

កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៨ ខខ រមសា រវលារមា៉ា ង៨ ឯកសា  E3/2691 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (បានោយកា ណ៍អំព ី “មន សស ១.០០០.០០០ នាក់កំព ងរភៀសខៃួនរច្ញ។ អនកជំងឺបានោករច្ញពី

មនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតទាងំរៅរេើខក្គ”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់សា័  ប ៊ីហសូ ឯកសា  E3/5137 

ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00163091 (បានរឃើញមន សសរដើ រដ្ឋយមាន  ំ បួសកាេ)។ 

ទក្មង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម សូ សា ី ឯកសា  E3/4951 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00587131 (បតី បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ កំព ងមានជំងឺរដើ មិន ួច្ រហើយោត់អូសសាា មី

ោត់ត្តម រទះ ហូត រដ្ឋយោត់មានន្ទរ ះ ៨ ខខ ្ង។ 

1414
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៨។ សូមរមើេ្ងខដ  សកេីកមម

 បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (ោត់បាន

រឃើញផ្ទទ េ់ខភនកពួកវាបរណត ញអនកជំងឺធៃន់ ក្សាេ រដ្ឋយោម នកា ខបងខច្ករច្ញពមីនទី រពទយ  សសី អនកជំងឺខដេរទើប  

វះកាត់នដ ឬ រជើង ួច្ងមីៗ ពិតណាស់ អនកជំងឺោប់ យនាក់ វា រច្ញពីមនទី រពទយ។ អនកជំងឺវា ត្តមច្រញ្ច ើមងនេ់រៅម ខ

មនទី រពទយជារក្ច្ើននាក់ ភាគរក្ច្ើនមិនអាច្រដើ មាន ក់ឯងបានរទ)។ 

1415
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១២ (បានរឃើញអនកជងឺំខដេមិនទទួេបានកា 

ពាបាេក្តឹមក្តូវរៅកនុងមនទី រពទយ), ទំព័  ៣៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ៊ុំ ជា ឯកសា  

E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058, រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត អនកខដេមិនមានសាច្់ញាតិ ក្តូវទ ករោេរៅកនុង

មនទី រពទយ ហូតដេ់សាៃ ប់), ទំព័  ៦៣ (មានខតអនកជំងឺខដេោម នអនកជួយប៉ា រណាណ ះខដេរៅកនុងទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

01006705
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បង្វា ញពីកា រដញក្គូរពទយវះកាត់រច្ញពីបនទប់វះកាត់ បស់កាកបាទក្កហម រៅសណាា ោ ឡឺភនំ   

(Le Phnom) និងមនទី រពទយ  សស ី រៅរពេខដេក្គូរពទយទាងំរនាះកំព ងខតរធាើកា វះកាត់ រដ្ឋយទ ក

រោេអនកជំងឲឺ្យសាៃ ប់រៅរេើត វះកាត់
1416

។ រលាក Sydney SCHANBERG បានកត់សមាគ េ់ថ្ន 

                                                                                                                                            

២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២  (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៦៣-៦៥ (រៅមនទី រពទយប  ីកីឡា អនកជងឺំក្តូវបានទ ករោេរដ្ឋយោម នកា 

រមើេខង ហូតដេ់សាៃ ប់), ទំព័  ៨២ ដេ់៨៣ (ោម នន ណាមាន ក់រមើេខងអនកជំងឺរទ ពួកោត់រៅទីរនាះ រហើយសាៃ ប់ ឬក៏

ហូ ្ម ហូតដេ់សាៃ ប់ ោត់ោបំាច្់ក្តូវរបាះបង់ ពូ និងភ ិោ បស់ោត់ខដេ ង បួសរោេ រគក្បាប់ោត់ថ្នអនក

ទាងំរនាះក្តូវបានក្បមូេយករៅទ ករោេមួយកខនៃង ប៉ា ខនតោត់មិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើង ឬករ៏តើពួករគទាងំរនាះក្តូវ

បានយករៅរោេរៅទីណារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ២៣-២៤ 

(កនុងនាមជាប គគេិករពទយ ោត់មានអា មមណ៍មិនេអរសាះ ខដេក្តូវទ កអនកជំងឺរោេ ោត់គិតថ្នពួករគនឹងសាៃ ប់)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ២៩ (រៅមនទីរពទយក្ពះរកត មាលាខដេក្តូវបាន  

បរណត ញរច្ញអស់រហើយរនាះ ោត់រឃើញមានសាកសពរៅរេើកក្មាេឥដា និងអនក បួសជារក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពកី្បរទស

កមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978, បានកត់សមាគ េ់ថ្នរៅនងៃទី ១៩ ខខ 

រមសា មានគិលាន បបដ្ឋា យិកាមាន ក់មកពមីនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត បាននិោយថ្ន កនុងកា ជរមៃៀស ប គគេកិមនទី រពទយក្តូវ

ទ ករោេអនក បួសធៃនធ់ៃ  និងអនកខដេរទើបវះកាត់រហើយងមីៗខដេមិនអាច្រធាើដំរណើ បាន រហើយកនុងច្ំរណាមអនកខដេ

ក្តូវបានទ ករោេរនាះ គឺមានទា កខដេខាះអាហា ូបតាមភធៃន់ធៃ ច្ំនួន ៥ នាក់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង       

 ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ២, ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00541002, 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌួងជាមួយឪព ក បស់ោត់ រៅរពេរនាះជារវជជបណឌ ិត កងកមាៃ ំងខខម 

ក្កហមបានសមាៃ បអ់នកជំងឺមួយច្ំនួនកំព ងសក្មាករៅរេើខក្គរពទយ ោ៉ា ងសាហាវយង់ឃន ង) ។ កា រធាើវិភាគមួយត្តង

នាមឲ្យគណៈកមមកា រដ្ឋយក្បធាន បស់អន គណៈកមមកា រនះ សតីពីឯកសា នានាខដេបានដ្ឋក់ជូនអន គណៈកមមកា 

រនះ និងគណៈកមមកា សិទធិមន សសត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩  បស់គណៈកមមកា សិទធិមន សស (XXXIV) (ECOSOC) 

ឯកសា E3/2060ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩, ទំព័  ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00294953 (កា ដកក្សង់ពចី្រមៃើយ

សាកសីបញ្ញជ ក់ថ្ន បនាទ ប់ពកី្តូវបានបរណត ញរច្ញពមីនទី រពទយ អនកខដេរទើបទទួេកា វះកាត់ងមីៗ រដ្ឋយសា ខតមិន

ទទួេបានកា ខង កា រទើបក្តូវសាៃ ប់បាត់បង់ជីវិត, ខ្នកជំងឺក មា បានកាៃ យរៅជា្នូ កបស់ាកសព ួម រដ្ឋយសា ខត

រគមិនអន ញ្ញា តឲ្យន ណាមាន ក់ច្ូេរៅយកក មា ទាងំរនាះបាន)។  បាយកា ណ៍ក្បោឆំ្ន ំ១៩៧៥  បស់គណៈកមាម ធិកា 

កាកបាទក្កហមអនត ជាតិ ឯកសា  E3/4090 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00654834 (អងគកា 

កាកបាទក្កហម និងអឌឍច្័នទក្កហមបានបញ្ជូនក្កុមក្គូរពទយវះកាត់អង់រគៃស រៅកាន់មនទី រពទយក្ពះរកត មាលា ជា         

មនទី រពទយខដេក្តូវបានក្កុមក្គូរពទយវះកាត់របាះបង់រោេ ប៉ា ខនតក្កុមក្គូរពទយអង់រគៃសទាងំរនាះមិនអាច្ ៃ្ងកាត់ បាងំ

្ៃូវបានរឡើយ)។ 

1416
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៦-៨ (ដកក្សង់ S. Schanberg: 

កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00963966, Murray 

01006706



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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400 

 

គិលាន បដ្ឋា យិកាមាន ក់មកពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន ប គគេិកសងឃឹមថ្ន រវជជបណឌ ិតខខម 

ក្កហមនឹងមក រហើយរធាើកា ខងទាអំនក បួសធៃនធ់ៃ  និងអនកខដេរទើបក្តូវបានវះកាត់រហើយ ខដេ

មិនអាច្ផ្ទៃ សទ់ីបាន ប៉ា ខនតពួកោត់មិនបានរឃើញក្កុមក្គូរពទយខខម ក្កហមណាមករឡើយ រដ្ឋយ

រឃើញខតពួកកងទ័ពខតប៉ា រណាណ ះ
1417

 ។ រលាក មាស សាោ៉ា ន់ ខដេជាគិលាន បដ្ឋា ករៅមនទី រពទយ        

ប  ីកីឡារៅរពេរនាះ ក៏បានរ ៀបោប់ថ្ន របើរទាះបីជាអនក បួសខដេមិនទាន់ទទួេបានកា ពាបាេ

ោ៉ា ងរក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ជូនមកដេ់មនទី រពទយក៏រដ្ឋយ ក៏ពួកខខម ក្កហមមិនបានរធាើកា ក្គប់ក្គងោត់

ខច្ងរៅកនុងមនទី រពទយ ឬ ក៏ជួយដេ់ប គគេិករពទយរដើមបីជរមៃៀសអនកជំងឺរច្ញពីមនទី រពទយរឡើយ
1418

។ 

រោងត្តម  នួន ជា ថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហមមិនមានរពេរវលាកនុងកា កំណត់ថ្នរតើមានមនទី រពទយ ឬ 

អនកជំងឺប៉ា នាម ននាក់ខដេក្តូវទទួេ ង្េប៉ាះ េ់ពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសរនាះរទ
1419

។ 

478> សណាា ោ ឡឺភនំ (Le Phnom) ខដេជាតំបនអ់ពាក្កឹតក្បកាសរដ្ឋយអងគកា កាកបាទ

ក្កហម និងអឌឍច័្នទក្កហម (ICRC) ខដេមកទេ់ យៈរពេមួយសបាត ហម៍ ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាជក្មក បស់ទាហាន ង បួស និងជនរភៀសខៃួនរនាះ
1420

 ក៏ក្តូវបានជរមៃៀស

រដ្ឋយបងេំខដ  រហើយកងទ័ពខខម ក្កហមបានបរណត ញក្បជាជនកមពជុាខដេក្ជករកានរៅទីរនាះ ក្ពម

                                                                                                                                            

Carmichael ខដេជារវជជបណឌ ិតខ្នកវះកាត់កាកបាទក្កហមបានក្បាប់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យោត់ទ ករោេ

អនកជំងឺខដេកំព ងខតវះកាត់រៅកនុងបនទបវ់ះកាត់កាកបាទក្កហមកនុងសណាា ោ  Le Phnom) ។ សកេីកមម បស់ជន

រភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295។ 

1417
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: 

កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963973)។ 

1418
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ១៦-២២។ 

1419
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៣-១៥។ 

1420
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ១៣-១៧ (រៅសណាា ោ         

Le Phnom ក្បធានកាកបាទក្កហមបានបរងកើតជាជំ ំជនរភៀសខៃួនមួយខបបសក្មាបជ់នស ីវិេ និងទាហានខដេ

 ំសាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ១៣-១៤ (ក្បខហេមួយសបាត ហ៍

ម នច្បស់្ង្វគ ម គឺក្បខហេរៅរពេខដេអារម ិកដករច្ញរៅនងៃទី១២ ខខរមសា អងគកា កាកបាទក្កហម និង         

អឌឍច្័នទក្កហម បានក្បកាសទីរនះថ្នជាតំបនស់ វតាិភាព រហើយបានពយួ ផ្ទទ ំងក្កណាត់ ូបកាកបាទក្កហមដ៏ធមំួយរៅពី

ម ខសណាា ោ  ។ ពួករគបានបរងកើតបនទបវ់ះកាត់រៅខ្នកខ្ងរក្កាយសណាា ោ រហើយទទួេអនកខដេក្តូវកា ជំនួយ        

រវជជសា្សតបនាទ ន់ោបំាច្់។ មានមន សសោប់ ន់នាក់រៅកកក ញជ ំ វិញ រដើមបីពាោមច្ូេរៅកនុងសណាា ោ )។  

01006707
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ទាងំប គគេិកអងគកា កាកបាទក្កហម និងជនប រទសឲ្យរច្ញពីទីរនាះ្ងខដ 
1421

។ ជនប រទស

ទាងំរនាះ ខដេ ួមទាងំ Alan ROCKOFF និង Sydney SCHANBERG ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យរធាើ

ដំរណើ រៅកានស់ាា នទូតបាោំងខដេរៅទីរនាះ មានជនប រទស និងជនជាតិខខម ជារក្ច្ើននាក់បាន

ពាោមស ំកា ក្ជករកាន
1422

។ 

                                                 
1421

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ១៣-១៤ (សណាា ោ រនះក្តូវបានក្បកាស

ថ្នជាតំបនស់ វតាិភាពរដ្ឋយអងគកា កាកបាទក្កហម និងអឌឍច្័នទក្កហម ប៉ា ខនត រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ក្គប់ោន ក្តូវបាន

បរណត ញរច្ញពទីីរនាះរដ្ឋយមិនរេើកខេង), ទំព័  ៦១ ដេ ៦២ (កាកបាទក្កហមក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ  ួមជាមួយ

អនកដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់ S. 

Schanberg: កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951, 

បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅរពេជិតដេ់រមា៉ា ង ៣  រសៀេ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ ះការំភៃើង ៉ា កខកកត និងស ា វ ធ

រ្សងៗរទៀតរដើមបីពាោមសក្មុកច្ូេរៅកនុងតំបន់ស វតាិភាពរៅសណាា ោ  Le Phnom ។ របសកកមម បស់ពួករគ

ហាក់ដូច្ជាខសាង កម្នតីរោធា ដ្ឋា ភិបាេ។ ជនប រទសខដេោករច្ញពសីណាា ោ បាននិោយថ្នកងទ័ពខខម ក្កហម

ក្បាប់ពួកោត់ថ្នពួកោត់មានរពេកនៃះរមា៉ា ងរដើមបីោករច្ញពសីណាា ោ  រហើយរៅសាា នទូតបាោំង)។ អតាបទ បស់ 

Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៦ 

ERN (ភាសាខខម ) S00644711 (រៅរមា៉ា ង ៤ និង ៥៥ នាទី  រសៀេ កងទ័ពខខម ក្កហមបានសក្មុកច្ូេរៅកនុង

សណាា ោ  Le Phnom គំោមកំខហងអនករៅខ្ងកនុងរដ្ឋយ ៉ា កខកកតរប ៤០, រដ្ឋយរធាើកា រកាះរៅក្បធានក្បតិភ ូ   

កាកបាទក្កហមមក ពួករគបានក្បាប់ោត់រដ្ឋយក្ទរោះរបាះរបាកថ្ន ក្តូវខតរច្ញឲ្យអស់ពកីខនៃងរនះកនុង យៈរពេ

កនៃះរមា៉ា ង)។ 

1422
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៣៤-៣៥ (ជនប រទសបានខសាង កកា 

ក្ជករកាន រៅកនុងសាា នទូតត្តងំពមី ន នងៃទី១៧ ខខ រមសា មករមៃ៉ាះ) ទំព័  ៣៥-៣៦, ៤២, ៤៤-៤៥ (បនាទ ប់ពរីនាះ ោត់ 

និងរលាក Schanberg បានរធាើដំរណើ រៅសាា នទូតបាោំង ត្តមកា បញ្ញជ ),ទំព័  ៧៣-៧៤ (ពួកអាេៃឺម៉ាង់ខ្ងរកើត កក៏្តូវ

បានពួកខខម ក្កហមបងេំឲ្យរច្ញពសីាា នទូត បស់ពួករគរដ្ឋយរក្បើច្ ងការំភៃើង្ងខដ  រហើយក្តូវបានបញ្ជូនរៅសាា នទូត

បាោំង), ទំព័ ៧៩-៨០ (សាា នទូតមិនបានោោំងមន សសមិនឲ្យរផ្ទៃ ះ បងច្ូេរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៨០-៨១ (ប គគេិកសាា នទូត  សសុកី៏ក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅសាា នទូតបាោំងខដ )។ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ២៧-២៨ (មានជនប រទសក្បខហេ ៥០០ នាក់ 

និងជនជាតិខខម ក្បខហេ ៥០០ សាន ក់រៅកនុងសាា នទូត), ទំព័  ៣១-៣២ (សូមបីខតជនជាតអិាេៃឺម៉ាងខ្ងរកើតខដេជា

ពួកក មមយុនីសតកក៏្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅសាា នទូតខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney 

SCHANBERG), ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណតរ់ហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, 

E236/1/4/3.1, ទំព័  ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 ជនប រទសខដេបានោករច្ញពីសណាា ោ  Le Phnom 

បាននិោយថ្ន ពួកោត់ក្តូវក្បាប់ថ្ន មានរពេខតកនៃះរមា៉ា ងរដើមបីោករច្ញពទីីរនះរៅសាា នទូតបាោំង)។ អតាបទ បស ់

Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៧, ១៨ 

01006708
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479> រដ្ឋយបានពាោមចូ្េរៅកនុង និងរធាើកា ខ្ករ្ កនុងប ិរវណសាា នទូត ជារក្ច្ើនរេើក

រក្ច្ើនសា
1423

 ពួកខខម ក្កហម រៅរពេរក្កាយមកបានគិតថ្ន សាា នទូតបានកាៃ យជា “មជឈមណឌ េ

ក្បមូេ្តុំ” សក្មាប់ជនប រទសខតប៉ា រណាណ ះ និងបានក្បកាសថ្ន សាា នទូតរនះបានបាត់បង់ឋានៈ បស់ខៃួន

រហើយ
1424

។ ជាេទធ្េ ក្បជាជនកមពជុាោប ់យនាក់ខដេបានក្ជករកានរៅទរីនាះ ក្តូវបានតក្មូវ

                                                                                                                                            

ERN (ភាសាខខម ) S00644712, S00644713 (បនាទ ប់ពកី្តូវបានបរណត ញរច្ញពសីណាា ោ  Le Phnom មានកា    

ឯកភាពោន ជា ួមថ្ន រៅសាា នទូតបាោំងខដេរៅខកប រនាះ, រៅក្ពឹកនងៃទី១៨ ខខរមសា មានមន សសក្បខហេ ១.៥០០

នាក់ កំព ងសាន ក់រៅកនុងសាា នទូត រហើយមានជនរភៀសខៃួនបខនាមរទៀតបានរផ្ទៃ ះ បងច្ូេមកកនុងសាា នទូត)។ ទូ រេខ

ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ២១ ឯកសា  E3/2688 

ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ោយកា ណ៍ថ្នមានមន សស ១០០០ នាក់ បានរផ្ទៃ ះ បង  ត់ច្ូេមកក្ជករកានរៅ

កនុងប ិរវណសាា នទូត)។ 

1423
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង ឯកសា  E3/2689 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00490995, (បានកត់សមាគ េ់ថ្ន កងទ័ព ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា (FUNK) បានប៉ា នប៉ាងច្ូេរៅកនុង

សាា នទូតច្ំនួនបីដង រដើមបីរធាើកា ខ្ករ្ )។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍

រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ១០ និង ៣០ នាទី ឯកសា  E3/2692 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00490997 (ោយកា ណ៍ថ្ន មន សសមួយក្កុម បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា (FUNK) បានមានវតតមានសាជា

ងមីរៅច្ំរ ះម ខរខ្ៃ ងទាា  ននសាា នទូត រហើយបានរសនើស ំច្ូេរៅកនុងប ិរវណសាា នទូត បស់រយើង រដើមបីរធាើកា ខ្ករ្   

 ងយនត បស់រយើង។ ពួករយើងបានបរញ្ចៀសនូវឧបបតតិរហត ោ៉ា ងក្ប្ិតក្បរផ្ទយបំ្ ត)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទស

ននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅកនុងសាា នទូត បស់រយើង ឯកសា  E3/2698 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (បានកតស់មាគ េ់ថ្ន ោប់ត្តំងពមីសិេមិញ សាា នទូតក្តូវបានរឡាមព័ទធរដ្ឋយកងទ័ព បស់ ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជុា(FUNK)។ ព មំានន ណាមាន ក់អាច្ច្ូេ និងោករច្ញពបី ិរវណសាា នទូតរដ្ឋយោម នកា អន ញ្ញា តពពីួករគ

បានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ១៣- ១៤ (ដកក្សង់ S. 

Schanberg: កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៥០ ERN (ភាសាខខម ) 00963988, 

 មៃឹកពកីា ខដេម្នតីខខម ក្កហមច្ំននួ៣នាក់ កនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណរ៌មម  មានកាន់រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត រហើយកា   

រដ្ឋយមន សស២នាក់កាន់ការំភៃើងខវង បានច្ូេកនុងសាា នទូត។ ក ងស  េ Dyrac ជាអនកនាំ្ ៃូវពួករគ។ ពួករគរដើ រៅ រដើ 

មករដ្ឋយទឹកម ខសៃួត រមើេមន សសរដ្ឋយយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ សួ សំណួ  កត់ក្ត្ត និងពិភាកាកា ង្វ ជាមួយោន រគ។) 

ROCKOFF បានរេើករឡើងពកីា ខដេពួកខខម ក្កហមច្ូេមកកនុងសាា នទូតជាបនតបនាទ ប់រដើមបីខសាង កឧបក ណ៍្ាយ

សរមៃង វិទយុ រដ្ឋយអះអាងថ្នមានកា ្ាយ វិទយុរដ្ឋយខ សច្ាប់ រច្ញពកីនុងសាា នទូត។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៨ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), 

ទំព័  ៣៧-៣៨។ 

1424
 ក្បតិោ ឹក នងៃ ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ S. 

Schanberg: កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៤២ ERN (ភាសាខខម ) 

01006709
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

403 

 

ឲ្យោករច្ញពីប ិរវណសាា នទូត រដ្ឋយកនុងចំ្រណាមរនាះ ប  សកមពជុាខដេបានរ ៀបកា ជាមួយ

ជនប រទសក្តូវបានបំខបករច្ញពីភ ិោជាជនប រទស បស់ពួកោត់ រហើយ្សតីកមពជុាខដេមិន

ទាន់ទទួេបានសញ្ញជ តិប រទស របើរទាះបីជាខៃួនបានរ ៀបកា ជាមួយជនប រទសរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏

ក្តូវបានតក្មូវឲ្យោករច្ញ្ងខដ 
1425

។ រដ្ឋយសា ខត្សតីកមពជុាខដេមានេិខិត ៃ្ងខដនប រទស

                                                                                                                                            

00963980, រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថ្នកនុងកិច្ចក្បជ ំច្ ងរក្កាយ ខខម ក្កហមបានក្បាប់ក ងស  េ Dyrac ថ្ន ពួករគខេងទទួេ

សាគ េ់ទីរនះជាសាា នទូតខដេមានអភ័យឯកសិទធិខ្នកកា ទូតរទៀតរហើយ រដ្ឋយក្ោន់ខតោត់ទ កថ្នទីរនះជា“តំបន់

ក្បមូេ្តុំ” សក្មាប់ជនប រទសខតប៉ា រណាណ ះ រដ្ឋយក្ោនរោេេទធភាពននកា ខសាង កសិទធិក្ជករកាន និងតក្មូវឲ្យ   

ជនជាតិកមពជុាោករច្ញពបី ិរវណសាា នទូត។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  

E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣០-៣១ ERN (ភាសាខខម ) S00644726-727 (ោយកា ណ៍ថ្ន រៅ

នងៃទី ២០ ខខរមសា សាា នទូតបានបាត់បង់ឋានៈជា្ៃូវកា  បស់ខៃួន)។ 

1425
 ក្បតិោ ឹក នងៃ ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ S. Schanberg: 

កំណត់រហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00963979, រដ្ឋយកត់

សមាគ េ់ថ្ន រៅរវលារមា៉ា ង ៧.៣០ ក្ពឹក ប គគេិកសាា នទូតបានោប់រ្តើមក្បាប់ក្បជាជនកមពជុាខដេមិនមានឯកសា ជា

ជនជាតិបាោំងថ្ន ពួករគក្តូវខតោករច្ញពីសាា នទូត រហើយក្តូវរៅច្ូេ ួមជាមួយកា រធាើដំរណើ រៅកាន់ទីជនបទ ខត

របើពួករគរៅទីរនះ អាច្នឹងមានបញ្ញា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃ ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៥០ 

(ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពសីាា នទូត រក្កាយនងៃទីមួយ ឬនងៃទីពី ), ទំព័  ៥០ (ជនជាតិភាគតិច្

មួយក្កុម មកពរីក្តើយមាេ ងទរនៃរមគងគ មានោន ក្បខហេ៣០០ នាក់ ក្តូវបានភជង់បងេំឲ្យោករច្ញពសីាា នទូត), ទំព័  

៥២-៥៤ (ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនបានោករច្ញពីសាា នទូតរៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា) ទំព័  ៧២-៧៤, ៧៤-៧៥ (ក្បជាជន

ខខម ជារក្ច្ើនបានោករច្ញរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត រដ្ឋយសា ខតខខម ក្កហមគំោមថ្ននឹងច្ូេមកកនុង រហើយ  ក កកនុងប ិរវណ

សាា នទូត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ២៧, ២៨-២៩ (ជា ួម 

ប  សជនជាតិកមពជុាខដេរ ៀបកា ជាមួយ្សតីជនជាតិបាោំង ក្តូវខតោករច្ញរៅរធាើកា ជាមួយក្បជាជនកមពជុា ដូរច្នះ 

រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា មានប  សជនជាតិកមពជុាក្បខហេ ២៥ នាក់ខដេបានរ ៀបកា ជាមួយ្សតីជនជាតិបាោំង ក្តូវ

បានបំខបករច្ញពគីរូសនហ៍ បស់ពកួរគ), ទំព័  ៣១-៣២ (បនាទ ប់ពកីា ោករច្ញ មានរៅសេ់មន សសក្បខហេ ៥០០ 

នាក់រទៀត)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៨ ,៣០ ERN (ភាសាខខម ) S00644723, S00644725 (ោយកា ណ៍ថ្នរៅនងៃទី ២០ ខខរមសា    

ក្បជាជនកមពជុា រវៀតណាម និងច្ិនោប ់យនាក់ក្តូវបានរសនើឲ្យោករច្ញពីសាា នទូត ្សតីជនជាតិកមពជុាខដេបានរ ៀប

កា ជាមួយប  សជនជាតិបាោំង ខតមិនទាន់បានទទួេសញ្ញជ តិបាោំង ឬកប៏ានក្តឹមរ ៀបកា ត្តមច្ាប់កមពជុា ក្តូវបាន

បងេំឲ្យោករច្ញ ខដេរធាើឲ្យមានកា ខបកបាក់ក្គួសា ,រៅនងៃទី២១ ខខ រមសា ជនជាតិម៉ា ងត្តញា៉ា ច្ំនួន១៥០ នាក់ក្តូវ

បានតក្មូវឲ្យោករច្ញពសីាា នទូត្ងខដ )។ ភនំរពញ៖ កា ដួេ េំ និងកា រឡាមព័ទធខ សពីធមមត្ត (កណំត់រហត រដ្ឋយ 

J.J. Cazaux) ឯកសា  E3/2684 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00710314 

(រៅនងៃទី ១៨ ខខ រមសា រលាកក ងស  េ បានយេ់ក្ពមជាមួយពួកខខម ក្កហមថ្ន ជនជាតិខខម ខដេរៅកនុងសាា នទូត

01006710
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404 

 

ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យបនតសាន ក់រៅកនុងសាា នទូតជាមួយសាា មីជាជនប រទស បសខ់ៃួនរនាះ
1426

 រទើប

មានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ោ៉ា ងរេឿនមួយចំ្នួន កនុងរោេបំណងជួយសរ្ង្វគ ះ្សតកីមពជុាមួយ

                                                                                                                                            

បាោំង ក្តូវខតោករច្ញពបី ិរវណសាា នទូត, រៅនងៃទី១៩ ខខរមសា ជនជាតិខខម ជារក្ច្ើនបានសរក្មច្ច្ិតតោករច្ញ), 

ទំព័  ៩ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00710319 (រៅនងៃទី២០ ខខ រមសា រមា៉ា ង ៨ក្ពឹក Dyrac បានក្បាប់ក្បជាជនកមពជុា

ខដេមានវតតមានទីរនាះថ្ន រនះជារពេរវលាដ៏េអបំ្ តកនុងកា ោករច្ញ រដើមបីរជៀស្ តពកីា ខ្ករ្  រៅក្ច្កទាា  , 

រៅរមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក ក្ទង់សិ ិមតៈ និងរលាកក្បធាន ដាសភា បានបង្វា ញអតតសញ្ញា ណ បស់ខៃួនដេ់អាជាា ធ  កងទ័ព      

 ណសិ ស ំរដ្ឋះក្បជាពេ ដាខខម  រៅខ្ងម ខសាា នទូត រហើយបានោករច្ញត្តម ងយនតហសីប រហើយពួកោត់គឺជា        

ជនរភៀសខៃួនកមពជុាដំបូងរគរៅកនុងសាា នទូតខដេសរក្មច្ច្ិតតោករច្ញ, នងៃទី២១ ខខរមសា រមា៉ា ង៧ក្ពឹក ជនរភៀសខៃួន

កមពជុាមួយក្កុមធំបានោករច្ញ រដ្ឋយមានកា ខកច្ិតត។ អនកខៃះខូច្ច្ិតតខ្ៃ ងំ រហើយអនកខៃះរទៀតបានស ំឲ្យក្បធាន          

រវជជបណឌ ិតរៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត ោក់ថ្នន ំសមាៃ ប់ពួកោត់ និងកូនៗ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដា

បាោំង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញ បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/2702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00492870 (បានោយកា ណ៍ថ្ន រក្ៅពកីា ោករច្ញ បស់ក្ទង់សិ ិមតៈ និងអនកដនទរទៀតខដេមាន

រ ម្ ះរៅកនុងទូ រេខកាេពរីេើកម ន រៅមានក្បជាជនកមពជុាក្បខហេមួយ យនាក់ខដេក្បុងរក្បៀបច្ូេខៃួនឲ្យរគ

ោប់រៅក្ពឹកខសអក)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង ឯកសា  E3/2707 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00492871 (បានកតស់មាគ េ់ថ្ន មានក្បជាជនកមពជុាជាងមួយ ន់នាក់រៅកនុងទីធាៃ ។ 

អនកសម័ក្គច្ិតតម នរគ រដ្ឋយដឹង ួច្រក្សច្រហើយថ្នមិនមានដំរណាះក្សាយអាីរក្ៅពកីា ោករច្ញរនាះ បានក្បមូេ្តុំោន

រៅកនុងសួន រហើយពួករគរក្តៀមខៃួនទទួេយកជីវិតងមី បស់ពួករគខដេនឹងក្តូវោប់រ្តើមរឡើង រដ្ឋយកា រធាើដំរណើ កនុង

ច្មាៃ យ្ៃូវដ៏ខសនឆ្ៃ យ។ កា ឈ្ោឺប់គឺមិនអាច្ក្ទាកំ្ទបានសក្មាប់ពួករគ... រហើយអនកខៃះក្តូវខបកោន បនាទ ប់ពបីាន ួម

 ស់ជាមួយោន អស់ យៈរពេ១៥ ឬ ២០ឆ្ន ំមករហើយ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ 

ជនរភៀសខៃួនប រទសរៅកនុងសាា នទូតបាោំង ឯកសា  E3/2715 ច្ ះនងៃទី២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00813074 (បានកតស់មាគ េ់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានបំខបកភ ិោជាជនប រទស ពីសាា មីជាជនជាតិខខម  រហើយ

ពួករគមិនអន ញ្ញា តឲ្យក្បជាជនកមពជុាច្ូេរៅកនុងសាា នទូតបាោំងរទ។ ខខម ក្កហមកប៏ានយកប គគេិកជាតិរធាើកា រៅ

សាា នទូតរច្ញ ដូច្ជាអនកោម និងអនករបើកប )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់សា័  ប ៊ីហសូ ឯកសា  

E3/5137 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00163091 (បានរ ៀបោបព់កីា ោករច្ញពសីាា នទូត 

 បស់ក្បជាជនកមពជុាមួយច្ំនួន រហើយមានកា មនទិេថ្ន ពួករគអាច្ទទួេបានកា កា   ខដ ឬរទ, អនកខដេមិនោក

រច្ញរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត ក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរៅរពេច្ ងរក្កាយ រក្ ះសា  បស់ខខម ក្កហមនិោយោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន 

“ពួករគក្តូវោករច្ញ របើមិនដូរោន ះរទរយើងក្តូវបរណត ញពួករគ”។ ជាកា ពិតគឺមិនមានដំរណាះក្សាយរឡើយ [...]   

ខខម ក្កហមមិនយេព់ីសញ្ញា ណននសិទធិខសាង កកា ក្ជករកាន ឬសិទធិមិនអាច្ប៉ាះ េ់បាន បស់សាា នទូតរនាះរទ[...] គឺ

ជនជាតិកមពជុារទខដេជាអនកជួយរយើងឲ្យ ួច្្ តពបីញ្ញា រនះ រដ្ឋយពួករគក្ពមទទួេយកថ្នពួករគក្តូវខតោករច្ញ

រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត)។  

1426
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ២៧ (្សតីជនជាតិកមពជុាខដេ

រ ៀបកា ជាមួយជនជាតិបាោំងអាច្សាន ក់រៅកនុងសាា នទូតបាោំងបាន)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន 

01006711
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405 

 

ចំ្នួន រហើយទា ក ទា ិកាខៃះ ក្តូវបានទ កឲ្យរៅជាមួយជនប រទស ឬ ក្តូវបានទទួេចិ្ញ្ចឹមរដ្ឋយ

ជនប រទសខដេមានសងឃឹមថ្នអាច្ោករច្ញពីក្បរទសកមពជុា
1427

។ 

480> រដ្ឋយក្សបត្តមរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេបានរធាើរឡើង 

រៅកនុងខខក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥
1428

 ជនប រទសពិតជាក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ក្ពំខដននង រៅប៉ា នាម ន     

សបាត ហរ៍ក្កាយមក ពិតក្បាកដខមន
1429

។ 

                                                                                                                                            

London Times)ឯកសា  E3/51ច្ ះនងៃទី១១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័  ២៨-២៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00644723-S 

00644724 (បានោយកា ណ៍ថ្ន្សតីជនជាតិកមពជុាខដេបានរ ៀបកា ជាមួយប  សជនជាតិបាោំង រហើយមានេិខិត ៃ្ង

ខដនបាោំង អាច្អន ញ្ញា តឲ្យសាន ក់រៅ ប៉ា ខនត្ សតីណាខដេបានក្តឹមខតរ ៀបកា ត្តមច្ាបក់មពជុា ក្តូវបានបងេំឲ្យ           

ោករច្ញ រធាើឲ្យពួករគខបកបាក់ក្គួសា )។ 

1427
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ៥០-៥១ (ក្គួសា ខៃះបានទទួេ

ច្ិញ្ច ឹមរកមងកំក្ កមពជុា)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ១២-១៤ 

(Dyrac) ខដេជាម្នតីនាមំ ខ បស់សាា នទូត បានរក្បើក្បាស់សិទធិអំណាច្ បស់ោត់ រ ៀបច្ពំិធអីា ហ៍ពិ ហ៍ រដើមបី

ជួយដេ់អនកខដេមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរច្ញ។ ខខម ក្កហមបានដឹងពរី ឿងរនះ រហើយបានក្បាប់ោត់ឲ្យបញ្ឈប់។      

បតីក្បពនធជនជាតិកមពជុាមួយគូ បានក្បគេ់កូន បស់ខៃួនរៅឲ្យ្សតីជនជាតិបាោំងមាន កខ់ដេបានសនាថ្ន ោត់នឹងជួយ ក

ក្កុមក្គួសា ងមីឲ្យទា ករនាះ)។ ក្កសួងកា ប រទសបាោំង ទូ រេខច្េូ, ឯកសា  E3/2707, នងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00492871 (បញ្ជូនរដ្ឋយអនកវាយទូ រេខ បស់សាា នទូត, ោត់បានរឃើញទា កតូច្មួយ

រទើបនឹងរកើតកាេពមីសិេមិញ រៅកនុងសាា នទូត រហើយមាត យ បស់វា ក្តូវោករច្ញរៅនងៃបនាទ ប់ ដូរច្នះោត់កយ៏កទា ក

រនះរធាើជាកូនច្ិញ្ច ឹម)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003281 (ោយកា ណ៍ថ្នបតីក្បពនធកមពជុាមួយគូបានក្បគេ់ទា ក

អាយ  ៧ ខខមាន ក់ បស់ខៃួនរៅអនកដនទ រដ្ឋយដឹងថ្នមិនអាច្ក្ទាំក្ទកា រធាើដំរណើ រៅទីជនបទបាន រហើយ Jean-Jaques 

Cazaux បានរ ៀបកា ជាមួយសងាជនជាតិកមពជុា បស់ោត់ រដើមបីឲ្យនា ីរនាះទទួេបានសញ្ញជ តិបាោំង។ រលាក

ក ងស  េបានខកកាេប ិរច្ទិរ ៀបអា ហ៍ពិ ហម៍កនងៃទី ១២ ខខ រមសា វិញ រដើមបីបរញិ្ញតពួកខខម ក្កហម)។ 
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 ទូ រេខពីោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុារៅកាន់អគគរេខ្ធិកាអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/189 

នងៃទី១៨ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៥ (រដ្ឋយភាជ ប់ជាមួយរសច្កតខីងៃងកា ណ៍ខដេរច្ញរដ្ឋយសមាជជាតិរេើកទី២ បស់កមពជុា

ខដេបានរធាើរៅនងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាមអធិបតីភាពរលាក រខៀវ សំ្ន រហើយក្តូវបានបញ្ជូន

រដ្ឋយក្បរទសច្ិន រដើមបីរធាើកា ខច្កោយដេ់ ដាជាសមាជិកអងគកា សហក្បជាជាតិទាងំអស់។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍

រនាះ រ ៀបោប់េមអិតច្ំណ ច្ទាងំក្បាំបីខដេកំណត់ពរីោេនរោបាយ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា 

ខដេកនុងរនាះច្ំណ ច្ ៦ បានខច្ងថ្ន៖ “សមាជជាតិ ត្តងនាមឲ្យជាតិ និងក្បជាជនកមពជុា  ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិ

កមពជុា ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា និងកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា សូមអំ វនាវជា

ងមីមតងរទៀតដេ់សាា នទូត និងទីភាន ក់ង្វ ប រទសទាងំអស់ខដេក្បោំកា រៅកនុង បបពួកកបត់ សូមដកប គគេិក និង
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ក្គួសា  បស់ពួករគក ំបងអង់ពទីីក្កុងភនំរពញ និង បបរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ខ្ម ងំជាបរណាត ះអាសនន រដើមបីរជៀសវាង

រក្ោះថ្នន ក់ខដេអាច្រកើតមាន។  ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា និងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា 

បដិរសធមិនទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះរក្ោះថ្នន ក់ខបបរនះរទ”)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់ក្កសួង

រោសនាកា  និងព័ត៌មានននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាសតីអំពីកា ោករច្ញ បស់ជនប រទសពីក្បរទសកមពជុា 

ឯកសា  E3/4129 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491779 (រដ្ឋយពនយេ់ថ្ន រៅកនុង     

ខណៈរពេខដេកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា របើកកា វាយក្បយ ទធរៅជ ំ វិញទីក្កុងភនំរពញ និងរៅ

ភនំរពញ ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា បានរច្ញរសច្កតីអំ វនាវជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា និងរសទើ ខតរ ៀងោេ់នងៃ 

ដេ់បណាត អងគទូត អនកសា ព័ត៌មានប រទស និងជនប រទសទាងំឡាយខដេមកបរក្មើកា ង្វ ជាមួយ បបពួកកបត់ និង

 ស់រៅកនុង បបរនះ ឲ្យបញ្ឈប់នូវក្គប់សកមមភាពទាកទ់ងជាមួយពួកកបត់ រហើយរធាើកា ោករច្ញពកី្បរទសកមពជុា កនុង

កាេរវលាខដេអាច្រធាើរៅបាន កនុងរពេខដេមួយច្ំនួនបានោករច្ញ មានមួយច្ំនួនរៅបនត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៥១ ដេ់៥២ (រៅកនុងឆ្ន ំដំបូងៗ រៅរពេខដេកា វាយក្បយ ទធកាន់ខត

ខ្ៃ ងំរឡើងៗ អាជាា ធ បាោំងបានោប់រ្តើមខណនាពំេ ដា បស់ខៃួនឲ្យោករច្ញពកីមពជុា ប៉ា ខនតោត់សរក្មច្ច្ិតតថ្នមិនរធាើ

ត្តមកា ខណនារំនះរទ រហើយោត់បនត ស់រៅកនុងក្បរទសកមពជុាជាមួយសាា មីជនជាតិច្ិន បស់ោត់)។ រសៀវរៅនិពនធ

រដ្ឋយ François Ponchaud: កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ, E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862327 (“ពួករយើង [ជាជនប រទស

រៅកនុងសាា នទូតបាោំង] គឺជាអនកបងកបញ្ញា ខដេមិនបានរោ ពត្តមបញ្ញជ  បស់អងគកា ខដេឲ្យជនប រទសទាងំអស់ 

ក្តូវខតោករច្ញពកីមពជុារៅ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥”)។ 
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 ក្បតិោ ឹកនងៃ ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៦៤-៦៥ (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រទាះបីជាមិនមានកា ក្បាប់រហត ្េជាក់លាក់ពកីា ខដេជនប រទសោបំាច្់ក្តូវខតបរណត ញរច្ញករ៏ដ្ឋយជនប រទស

ខដេរៅរសសសេ់ក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តម្ៃូវរោករៅកាន់ក្បរទសនង រដ្ឋយខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន ពួករគច្ង់ឲ្យ

ជនប រទសទាងំរនាះបានរឃើញពអីាីៗខដេខខម ក្កហមបានរធាើ), ទំព័  ៨៣-៨៤ (ោត់ជិះ ងយនតទីមួយ រៅកនុងកបួនទីព ី 

ខដេបានោករច្ញពសីាា នទូតបាោំង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ១៧-១៨ 

(ជនប រទសច្ ងរក្កាយរគបំ្ តោករច្ញពកី្បរទសកមពជុា ក្តឹមនងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD),ទំព័ ៣២ (កបួន ងយនតដឹកជនប រទសដំបូងរគបានោករច្ញព ី    

សាា នទូតបាោំងរៅនងៃទី៣០ ខខរមសា រហើយកបួនទីពី ោករច្ញរៅនងៃទី០៧ ខខឧសភា)។ សូមរមើេ្ងខដ  ភនំរពញ៖ 

កា ដួេ េំ និងកា រឡាមព័ទធខ សពីធមមត្ត (កំណត់រហត រដ្ឋយ J.J. Cazaux) ឯកសា  E3/2684 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ   

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00712054 (រៅនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អាជាា ធ ងមីកនុងទីក្កុងភនំរពញ

បានសរក្មច្ថ្ន ក្គប់តំណាងទូត និងអនកតំណាងអនត ជាតិទាងំអស់ ក្តូវោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ ោប់ពនីងៃទី ៣០ ខខ    

រមសា រហើយ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុានឹងទទួេោ៉ាប់ ងកនុងកា បញ្ជូនជនជាតិប រទសរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ  ហូតរៅដេ់       

ក្ពំខដននង។ រៅនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ជនប រទសបានរធាើដំរណើ ោករច្ញត្តម ងយនត) រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់

ក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មានននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាសតីអំពីកា ោករច្ញ បស់ជនប រទសពីក្បរទស

កមពជុា ឯកសា  E3/4129 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491779 (បានពនយេ់ថ្ន បនាទ ប់

ព ំីរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ  ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាបានរសនើស ំជាងមីដេ់ជនប រទសខដេរៅរសសសេ់ឲ្យោករច្ញពកីមពជុា 

01006713



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

407 

 

 ១០.២.៨  កា រធាើដរំណើ រច្ញពទីកី្កងុភនរំពញ 

481>  កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋបរ់ដ្ឋយអាវ ធខដេមានវតតមានរៅត្តមដង្ៃូវសំខ្ន់ៗ និងបាន

ក្គបក់្គងរៅរេើកា ជរមៃៀសរនាះ បានបង្វគ ប់ឲ្យក្បជាជនបនតរធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងរឆ្ព ះរៅ

ម ខ
1430

។ ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយចំ្នួន ក្តូវបានោោំងមិនឲ្យខសាង កសមាជកិក្គួសា 

                                                                                                                                            

រហើយ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា បានក្បឹងខក្បងអសព់ីេទធភាពរដើមបីដឹកជញ្ជូនជនប រទសទាងំរនាះរៅទីកខនៃងមួយខដេ          

 ដ្ឋា ភិបាេ ឬ មិតតភ័កដ ិ បស់ពួករគអាច្មកជួប ទទួេយករច្ញរដ្ឋយស វតាិភាពពកីមពជុា)។  

1430
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ម ជា) ទំព័  ១៩-២០ (ឈ្ រជើងរៅត្តម្ៃូវរឆ្ព ះរៅកាន់សាា នទូត

បាោំង រហើយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរដ្ឋយង្វយក្សួេ រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ បស់ពួករគ)។ 

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ)ី ទំព័  ៨៤ (មានកងទ័ពរៅសងខ្ង្ៃូវ ច្ងអេុក្បាប់ទិសរៅខដេ

ពួករគច្ង់ឲ្យក្បជាជនរធាើដំរណើ រៅ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៥-៦ 

(កងទ័ពខខម ក្កហមបងេំក្គួសា ោត់ឲ្យបនតដំរណើ រៅម ខរទៀត ហួសពគីីឡូខម៉ាក្តរេខ ១៣)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័ ២០ (កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបានរដើ អមពួកោត់រទ ខតោត់រឃើញកងទ័ពរៅត្តម

្ៃូវខដេពួកោត់រធាើដំរណើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័ ៣៣ (រឃើញមាន            

ខខម ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ អនកខៃះរដើ  អនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមោនយនត ប៉ា ខនតពួករគមិនបានបញ្ញជ ពួកោត់ថ្នក្តូវរធាើអារីនាះ

រឡើយ)។ ក្បតិោ  ឹកនងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦, ២០, ៣៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមគំោមពួក

ោត់ឲ្យរធាើដំរណើ ឲ្យរេឿន មិនក្តូវរមើេមករក្កាយ រហើយយកការំភៃើងភជង់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥-១៦ (ក្បជាជនមិនអាច្រដើ រដ្ឋយរស ីបានរទ រក្ ះកងទ័ពក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ ឈ្ 

អមហាូងមន សសរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ១០ (មនិ

ោំថ្នរតើមានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅោមក្បជាជនខដ ឬអត់រនាះរទ រៅរពេពួកោត់ោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនតោំ

ថ្នមានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្        

សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1804 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00228737 (គងស សរក្មច្ បានសរងកតរឃើញថ្ន រៅរពេខដេោត់ោករច្ញពី្ ទះ រឃើញមានទាហាន

រសៃៀក ក់រមម  ពី បនីាក់រៅឈ្ ោមត្តម្ៃូវក្បសពាោន )។កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី ស ូ 

ស ទាធ វ ី ឯកសា  ឯកសា  E3/4608 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418469     
(រៅរពេជរមៃៀស ពួកខខម ក្កហមត្តមក្តួតពិនិតយពួករយើង រហើយរយើងក្តូវសាត ប់បញ្ញជ ពួករគ)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00198942 (មានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅក្គប់ទីកខនៃង ត្តម្ៃូវ និងរៅកខនៃងខដេខាុំសាន ក់រៅ)។ កំណត់រហត ននកា     

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០០៩, ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00398496 (ពួកខខម ក្កហមឈ្ រៅត្តម្ៃូវ រហើយច្ងអេុ និងខក្សកក្បាប់ក្បជាជនឲ្យរធាើដំរណើ រៅម ខ)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ERN (ភាសាខខម )00373408 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមោមកាមក្បជាជន

01006714



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

408 

 

 បសពួ់ករគរៅខប៉ាករ្សងៗកនុងទីក្កុងរឡើយ ។ Denise AFFONÇO និង François PONCHAUD 

បានរ ៀបោបពី់កា ជរមៃៀសក្បជាជន រដ្ឋយខ្អកត្តមតំបនខ់ដេពួករគ សរ់ៅ រហើយអនកខដេ ស់

រៅកនុងខប៉ាកខ្ងតបូងមិនអាច្រធាើដំរណើ រៅខប៉ាកខ្ងរជើងននទីក្កុងបានរឡើយ រដ្ឋយសា ខតមាន

 បាងំបិទ្ៃូវរៅក្គប់ទីកខនៃង។ Denise AFFONÇO ខៃួនោត់ផ្ទទ េ់មិនអាច្ ួមដំរណើ ជាមួយមាត យ

 បស់ោត់ខដេរៅខប៉ាកខ្ងេិច្ននទីក្កុងបានរឡើយ
1431

។  

                                                                                                                                            

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅក្គប់្ៃូវកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិ

រ្សងៗោន  ទំព័  ១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836237 (នី ប  នេី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមខៃះបាន  ញក្ោន    

ក្បជាជនពរីក្កាយ រហើយបាននិោយគំោមកំខហងរទៀត)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ  យ 

ឯកសា  E3/4838 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526053 (រធាើដំរណើ រងមើ រជើង រក្កាមកា           

ត្តមដ្ឋនោ៉ា ងក្បុងក្បយ័តនពសីំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេមានការំភៃើងក្គប់នដ រៅត្តម្ៃូវ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526067 

(កងទ័ពោប់ ន់នាក់បានភជង់ការំភៃើងក្បជាជន រហើយក្បាប់ឲ្យពួកោត់ោករច្ញពទីីក្កុង), ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00526068 (កងទ័ពបានភជង់ការំភៃើងក្បជាជន រហើយខក្សកដ្ឋក់ក្បជាជន រដ្ឋយបងេំឲ្យពួកោត់រដើ ឲ្យបានរេឿន)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា  E3/5004 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (មានកងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ រៅត្តម្ៃូវ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម  

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00865602 (ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ កនុងទិសរៅខតមួយ រហើយកងទ័ពឈ្ បិទ្ៃូវក្បសពាោន ទាងំអស់ រដ្ឋយតក្មូវឲ្យ

រធាើដំរណើ ក្តង់រៅម ខជាមួយក្បជាជនដនទរទៀត)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឃិន ស ខ 

ឯកសា  E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (កងទ័ពខខម ក្កហមក្តូវបាន

ដ្ឋក់ពក្ង្វយរៅត្តម្ៃូវ រដើមបីត្តមរមើេកា រធាើដំរណើ  បស់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣៦-៣៧(មិនមានអនកឈ្ ោមរៅត្តម្ៃូវរទ)។ សូម

រមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកនងៃទី២០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័  ៤១-៤២ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេ

បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យច្ូេ ួមកនុងកា ជរមៃៀស ក្តូវមានភា កិច្ចោមកាមជនស ីវិេរៅរេើកាណូតរៅខក្ពករ ធិ៍ កនុង

រខតតកំពង់ោម។ ជនស ីវិេក្តូវបានអមរដ្ឋយកងទ័ពកនុងរពេរធាើដំរណើ ត្តមកាណូត និងរពេរក្កាយមករទៀតរដើមបី

កា   ពួកោត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯម រភឿង ឯកសា  E3/5133 ច្ ះនងៃទី១៩ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ

២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00165260 (កងទ័ពខខម ក្កហម អមដំរណើ ពួករគ រហើយច្ងអេុបង្វា ញ្ៃូវ រដើមបីក ំ

ឲ្យពួករគរធាើដំរណើ ខ សទិសរៅ)។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កម ឧបសមព័នធ III-កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) ។ 

1431
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៩ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ២២ (ក្បជាជនក្តូវោករច្ញពទីីក្កុងត្តមទិសរៅរ្សងៗោន  អាក្ស័យ

01006715
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409 

 

482> កា រធាើដំរណើ  បសក់្បជាជនោប់ ន់នាក់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្ន មាន

េកេណៈកកក ញ វឹកវ  ក្ច្បូកក្ច្បេ់ និងពិបាក រដ្ឋយសា ខតអនកក្តូវបានជរមៃៀសជួបកា េំបាក

ជាមួយសមាជិកក្គួសា ខដេជាក មា តូច្ៗ និងមន សសោស់ជោ
1432

។ Denise AFFONÇO បាន

                                                                                                                                            

រៅត្តមតបំនស់ាន ក់រៅ បស់ពួកោត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ។ ក្បជាជនខដេសាន ក់រៅខប៉ាកខ្ងរជើងទីក្កុង ក្តូវខតោករច្ញ

ពខីប៉ាកខ្ងរជើង)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកនងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៤៨-៥០, 

៥០-៥១, ៨០-៨១ (ោត់ និងបតីជាជនជាតិច្ិន បស់ោត់ មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរៅសាា នទូតបាោំងរនាះរឡើយ។ រដ្ឋយ

សា ខត្ៃូវក្តូវបានបិទ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅខប៉ាកខ្ងតបូង វិញ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

ហ  ៊ុំ ប៉ាូណាក់ ឯកសា  E3/4759 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490224 (ក្តូវបាន

បំខបករច្ញពកី្គួសា  បស់ោត់់ រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមមិនអន ញ្ញា តឲ្យោត់រៅជួបក្កុមក្គួសា រៅសាា នទូត

បាោំងរឡើយ)។ 

1432
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៣-៧៤ (មានកា កកសទះ និងមានមន សសរពញ

ត្តម្ៃូវ ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវរធាើដំរណើ រដ្ឋយយឺតៗ។ ពរីកាះរពក្ជ រៅដេ់សាកេ វិទាេ័យភូមិនទនីតិសា្សតក្តូវ

ច្ំណាយរពេមួយក្ពឹករពញ។ រទើបខតនឹងសក្មាេកូន្ង ោត់ក្តូវពកូន២នាក់រទៀត ខដេមាន ក់អាយ ៥ឆ្ន ំ និងមាន ក់

រទៀតអាយ ៣ឆ្ន ំ រហើយោត់ក្តូវរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  

៧៥-៧៧ (្ៃូវជាតិរេខ៦ ក្តូវកកសទះរដ្ឋយសា មន សស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  

៨១ (មន សសជារក្ច្ើនក្តូវោករច្ញជាមួយោន  រហើយមានភាពកកក ញ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ 

គីម) ទំព័  ៧៤ (រៅរពេអន វតតខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន ្ៃូវងនេ់រ  រពញរៅរដ្ឋយហាូងមន សសខដេរធាើដំរណើ រច្ញ

ពទីីក្កុង រហើយវាមានភាព វឹកវ ខ្ៃ ងំ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២១  (សាា នភាព

គឺក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅត្តម្ៃូវជាតិ រដ្ឋយសា ខត្ៃូវរ  រពញរៅរដ្ឋយមន សស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ

២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦០, ទំព័  ៨៦ ដេ់៨៧ (រេើករឡើងពមីន សសោបម់ ឺននាក់ខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ២៩-៣០ (រឃើញមន សសរដើ ជាហាូងកាត់ម ខោត់ រៅ

រពេខដេោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមោត់ខៃួន បរណាត ះអាសននរៅរក្កាមសាព នជប៉ា ន រហើយក្បជាជនខដេ       

ោករច្ញ រដើ ោ៉ា ងរេឿន។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៦៨ (សរងកតរឃើញថ្ន រៅ

ត្តម្ៃូវកកក ញរៅរដ្ឋយមន សស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៦៥ (រឃើញ

មន សសជារក្ច្ើនោករច្ញពទីីក្កុង ភនំរពញសាិតកនុងភាព វឹកវ  រហើយមន សសកំព ងខតោករច្ញពទីីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ៣៥-៣៦ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD), ទំព័  ៤៥-៤៦ (រឃើញមន សសក្បខហេ ២០០ រៅ ៣០០ នាក់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញត្តមមហាវិងី

ក្ពះម នីវងស)។ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័ ៣២-៣៣ (មានបងបអូនរៅតូច្ៗជារក្ច្ើន 

រហើយកា ជរមៃៀសមានកា េំបាកនក្កខេង។ វាគួ ឲ្យ នធត់ណាស់ រៅរពេរឃើញហាូងមន សសរៅរេើ្ៃូវម នីវងស)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហ ូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥ (សាា នភាពរនះរធាើឲ្យពួកោត់ក្ច្បូេក្ច្បេ់ 

រហើយនិងភ័យខ្ៃ ច្។ ោតរ់ឃើញមន សសរៅកកក ញត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney 
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410 

 

រេើករឡើងពីភាព វឹកវ ហួសនឹងខងៃង រដ្ឋយមានក្បជាជនយួ ឥវា៉ា ន់ រដើ រក្កាមកំរៅនងៃជាមួយកូន     

តូច្ៗកំព ងខតយំ
1433

។ Jon Swain បានពណ៌នាោ៉ា ងក្តឹមក្តូវពីកា រធាើដំរណើ ថ្ន ជាមហាកបួននន

ទ កេរវទនា បស់មន សសជាតិ
1434

 ។ 

483> រៅត្តម្ៃូវ មានមន សសកកក ញរហើយពិបាកកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ី
1435

។  រោងត្តម ម ម សំរអឿន 

ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវចំ្ណាយរពេ ៦ រមា៉ា ង រដើមបីរធាើដំរណើ ពី្ទះ បសោ់ត់រៅខ្ងតបូង

                                                                                                                                            

SCHANBERG), ទំព័  ១២-១៣ (រឃើញមន សសោប់ ន់នាក់រដើ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៥ សំរៅរៅរសៀមោប)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00172080 (ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ រពេបរណត ញក្បជាជនឲ្យរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ 

រឃើញមានអនកខៃះ  ញ រទះ អនកខៃះ  ញអនកជំងឺ អនកខៃះរទៀតមានដឹកអនកោស់ជោ ដូច្ជារវទនាណាស់)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ត ប នី ឯកសា  E3/5452 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00471469 (មន សសោប់ខសននាក់រធាើដំរណើ ោ៉ា ងរវទនាត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៥ រដ្ឋយោប់រ្តើមពភីនំរពញ រៅក្សុកឧតតងុគ 

រដ្ឋយរធាើដំរណើ ទាងំយប់ ទាងំនងៃ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី 

០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198942 (អនកខៃះយកខខសច្ងកនដកូនៗភាជ ប់ជាមួយខៃួន    

កា   ក ំឲ្យវរងាង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (មានមន សសោប់លាននាក់រៅត្តម្ៃូវ ដូរច្នះពួករគអាច្

របើកឡានបានច្មាៃ យក្តឹម ៤០ រៅ ៥០ ខម៉ាក្តប៉ា រណាណ ះកនុងមួយនងៃ)។  ូបងតពីេំហអាកាស ឯកសា  E3/3000 ច្ ះនងៃ

ទី១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

1433
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៥៧។ 

1434
 អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ១៨ ERN (ភាសាខខម ) S00644713។ 
1435

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣២-៣៤ (ពួករគរដើ ត្តមហាូងមន សសខដេរដើ រៅទិស

ខ្ងតបូង មានមន សសកកក ញ រហើយពិបាកកនុងកា រធាើដំរណើ  អនកជំងឺ និងមន សសោស់ជោពិបាកោ៉ា ងខ្ៃ ងំកនុងកា រធាើ

ដំរណើ ), ទំព័ ៤៤ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៧-១៨, ៧២-៧៣ (កា រធាើដំរណើ រៅ 

ទិសខ្ងតបូង ត្តមមហាវិងីម នីវងស គឺរៅម ខយឺតៗបំ្ ត រក្ ះថ្ន្ៃូវកកសទះរៅរដ្ឋយហាូងមន សសោ៉ា ងកកក ញ)។ 

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ៨ (្ៃូវកកសទះខ្ៃ ងំ មួយជំហានៗ ក្តូវច្ំណាយរពេ

ោ៉ា ងយូ រដើមបីរដើ រៅម ខ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨១-៨២ (ពួករគជិះម៉ាូតូ

រៅសាព នម នីវងសខដេរៅទីរនាះពួករគរឃើញមន សសជារក្ច្ើនរធាើដំរណើ ោករច្ញពទីីក្កុង ពួកោត់រដើ បានក្តឹមក្បខហេ 

៥ ខម៉ាក្ត កក៏្តូវឈ្បរ់ដ្ឋយសា រទើសមន សស ប៉ា ខនតពួកោត់ក្តូវខតបនតដំរណើ  រហើយពកួោត់រដើ ឈ្ប់ រដើ ឈ្ប់)។   
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥ ដេ់១៦ (មានមន សសជារក្ច្ើនរធាើដំរណើ ជាមួយោន កនុង

ទិសរៅខតមួយ រហើយពួករគមិនអាច្រដើ បានរេឿនរនាះរឡើយ)។  
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411 

 

 វិមានឯកោជយ រៅដេ់សាព នម នីវងស
1436

 រដ្ឋយសា ខតមានមន សសកកក ញរពក
1437

។ រៅកនុងរពេ

មានភាព វឹកវ  និងកកក ញននកា ជរមៃៀសរនះ មន សសជារក្ច្ើន  ួមទាងំកូនរកមង្ង ក្តូវបានខបកពី

ក្កុមក្គួសា  បសពួ់ករគរៅត្តម្ៃូវ
1438

 ។ Denise AFFONÇO បានវរងាងបាត់បអូននងៃក្បុស បស់

                                                 
1436

 អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានច្មាៃ យក្បខហេ៣គីឡូខម៉ាក្ត។  

1437
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័ ៦, ៣៦។ 

1438
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២១ (សាា នភាពត្តមបរណាត យ្ៃូវជាតិគឺក្ច្បូកក្ច្បេ ់

រដ្ឋយសា ខតមានមន សសកកក ញ រហើយមានអនកខៃះរដើ  កសមាជិកក្គួសា  បស់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៧ ដេ់៦៨ (ពមូីង បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅតំបន់មួយរៅខកប ោត់ ប៉ា ខនតពួក

ោត់វរងាងោន  រហើយកខ៏បកោន  ដូរច្នះពួកោត់មិនដឹងថ្នពកួរគរៅទីណារនាះរទ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង       

 ដាបបរវណី បស់ គង់ ណា ិន ឯកសា  E3/4773 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00496951 (កនុង

រពេជរមៃៀសខដេមានេកេណៈ វឹកវ  អនកខៃះវរងាងបាត់កូន អនកខៃះខបកពឪីព កមាត យ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម         

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ  យ ឯកសា  E3/4838 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526054 

(រកមងៗយ ំ រដ្ឋយសា ខតវរងាង កមាត យមិនរឃើញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  

E3/5505 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (រៅជិតច្ំកា មន មានប៉ា សតិ៍      

ក្តួតពិនិតយមួយខដេរៅទីរនាះក្គួសា ក្តូវខបកោន  រដ្ឋយសា ខតប  សៗក្តូវបានបញ្ជូនរៅរោងច្ក្កខកវ រហើយនា ីៗ 

ក្តូវបនតដំរណើ រៅម ខ)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក Henri LOCARD៖ រៅតំបន់បូ ៌ ឯកសា  E3/3209 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00822974 (វងស ស ភាព បានខបកពីក្គួសា  បស់ោត់ខដេមានោន ៤នាក់ 

រៅរពេជរមៃៀសរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា  E3/5143 ច្ ះនងៃទី 

១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204123 (ក្បជាជនខដេោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញយំរសាក

រដ្ឋយសា ខតខបកពឪីព កមាត យ និងកូន បស់ខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា  

E3/1747 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206387 (រដ្ឋយសា ខតមានមន សសរក្ច្ើន 

មាត យ បស់ោត់បានខបកពោីត់ និងក្កុមក្គួសា បងក្សី បស់ោត់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

នង សា ៉ាន ឯកសា  E3/4653 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484386 (រឃើញរកមង

តូច្ៗកំព ងខតយំ រដ្ឋយសា ខតវរងាងមាត យឪព ក)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង ស ខន 

ឯកសា  E3/4681 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (បានវរងាងបាត់កូន    

ទីបួន បស់ពួកោត់ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅកនុងហាូងមន សស)។ ទំ ង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម ញាណ  

  ិន ឯកសា  E3/4832 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00584420 (បនាទ ប់ពខីខម 

ក្កហម ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ និងមាត យ បស់ោត់បានខបកពឪីព ក និងបងក្សី បស់ោត់)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00526041 (អនកខៃះវរងាងបាត់កូន អនកខៃះបាត់ឪព កមាត យ និងបងបអូន)។  
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ោត់ខដេបានជិះកង់ត្តមពីរក្កាយឡាន បស់ក្កុមក្គួសា  រហើយោត់ខេងបានជួបបអូននងៃរនាះ ជា

រ ៀង ហូត
1439

 ។ 

484> ក្បជាជនកនុងទីក្កុងបានោករច្ញត្តមក្គបម់រធាបាយខដេខៃួនមាន រដ្ឋយភាគរក្ច្ើនរធាើ

ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង ប៉ា ខនតមានអនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមកង់ ត្តម រទះ  ញ ឬ ត្តម ងយនត
1440

។     

ក្បជាជនខដេរធាើដំរណើ ត្តម ងយនតក្តូវអស់រក្បង ឬ ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហម  ឹបអូសយក        

                                                 
1439

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៧៨-៧៩។ 
1440

 ភាគរក្ច្ើនពួករគរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៩០ (មិនមាន

មរធាបាយរធាើដំរណើ ។ ក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវរដើ  ហូត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  

៣០-៣២ (រ ៀបោប់អពំមីន សសរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង), ៤៨ (ក្គួសា  បស់ោត់បរណត ើ ម៉ាូតូ)។ ក្បតោិ ឹក នងៃទី ០៩ 

ខខមកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៥-៣៦ (ពួកោត់រដើ  រដ្ឋយដ្ឋក់អីវា៉ា នរ់ៅរេើ រទះ  ញ និងរេើកង់)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ១៨ (រឃើញមន សសរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរច្ញព ី

ទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៦៣-៦៤ (ភាគរក្ច្ើនរដើ )។ ក៏មាន

រក្បើក្បាស់កង់  រទះ  ញ និង ងយនត្ ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦១ 

(ក្បជាជន  ញឡានអស់សាងំខដេមាន្ទកុសមាភ  ៈ  បស់ខៃួន រហើយក្តូវេី និងទូេទំនិញរ្សងៗ្ង)។   ក្បតិោ  ឹក 
នងៃទី២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), 

ទំព័  ៥៤,ទំព័  ៥៦ ដេ់៥៧ (ត្តម ងយនត រដ្ឋយរងមើ រជើង និងកង់ អនកឈ្រឺៅរេើខសនង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ  

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣(Alan ROCKOFF), ទំព័  

៤៨-៤៩, ៦៣-៦៤, ៧៩-៨០ (អនកជំងឺមាន កក់្តូវបាន  ញរៅរេើខក្គរពទយ, មិនមានកង់រក្ច្ើនរទ, អនកខៃះ  ួមទាងំប គគេិក

កាកបាទក្កហមក្តូវ  ញឡាន បស់ខៃួន រដ្ឋយមិនរបើករនាះរទ រក្ ះពកួខខម ក្កហមនឹងោោំងមិនឲ្យរបើកឡាន ខតរបើ  ញ

ឡានគឺមិនមានបញ្ញា រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៩ (ោត់សរងកតរឃើញជនស ីវិេ

បានោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយអនកខៃះយួ អីវា៉ា ន់ ឬ  ញ រទះ អនកខៃះរទៀត  ញឡានខដេអស់សាងំ)។   ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ោន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៤-៥ (ោករច្ញរៅរដ្ឋយជិះឡាន២រក្គឿង ខតរៅដេ់

កខនៃងមួយក្តូវ  ញឡានទាងំ២រក្គឿងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥ 

(អនកខៃះរបើកោនយនតយឺតៗ អនកខៃះជិះម៉ាូតូ រហើយអនកខៃះបរណត ើ ម៉ាូត)ូ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៧-១៨, ៧២-៧៣ (ោត់ក្ពមទាងំសមាជិកក្គួសា ោត់ក្បខហេ ៣០ នាក់ បានរធាើដំរណើ ត្តម  

 ងយនត៣រក្គឿង ម៉ាូតូ២រក្គឿង និងកង់១រក្គឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨១ 

(រដ្ឋយជិះម៉ាូតូ)។ ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥ (ឡាន បស់ពួកោត់អសស់ាងំ ដូរច្នះពកួោត់ក្តូវ  ញឡាន), ១៩ (អនកដនទរទៀតជិះកង់ 

ជិះស ីកៃូ  ឬ រដើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ( ស់ ស  យ) ទំព័  ៧៤ (អនកខដេជិះឡាន រហើយអស់

រក្បងក្តូវខត  ញឡាន)។  
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 ងយនតរៅរពេរធាើដំរណើ រទើបខតបានបនតិច្
1441

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ជ ំ ស ខ្ បានរ ៀបោប់ពី

កា ខដេោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង បនាទ ប់ពីអងគកា បាន

ដកឡានហសុីបខដេពួកោត់កំព ងខតរក្បើក្បាស់ រដ្ឋយអះអាងថ្ន ឡានរនាះជា បស់ពួកច្ក្កពតតិ និង

ជា បស់ជ័យភណឌ ស្ង្វគ ម
1442

។ 

 ១០.២.៩  រោេរៅខដេក្តវូរៅ 

485> រៅរពេជរមៃៀសរនាះ ក្បជាជនជារក្ច្ើនមិនបានដឹងថ្នខៃួនក្តូវរៅទីណារនាះរទ រក្ៅខតពី

ដឹងថ្នក្តូវោករច្ញពីទីក្កុង
1443

 ។ ក្បជាជនខៃះក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យក្តឡប់រៅភូមកំិរណើត បស់ខៃួន 

                                                 
1441

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Alan ROCKOFF), ទំព័  ៤៨ ដេ់៤៩, ៦៣ ដេ់៦៤ (រៅខប៉ាកខ្ងរជើងទីក្កុងភនំរពញ រទាះជាោ៉ា ងណា កអ៏នកនឹង

បាត់បង់ោនយនត និងក្ទពយសមបតតិទាងំអស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩ (អស់

រក្បង)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣  (ធ ច្ ោន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤-៥ (ពួករគដកហូតយកឡាន២រក្គឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១២, ១៩-២០ (ឡាន Volkswagen  បស់ោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមដកហូតយក)។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០, ៣១ (ពិបាករដ្ឋយសា ខតោម នទិសរៅច្ាស់

លាស់ខដេក្តូវរៅ ពួករគក្ោន់ខតក្បកាសឲ្យរយើងោករច្ញពទីីក្កុង)។ ទំព័  ៨១ ដេ់៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២១ ដេ់ ២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣១ ដេ់

៣២ (ោត់មិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណា), ទំព័  ៣២ ដេ់៣៣ (រៅនងៃបនាទ ប់ ពួកោត់ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យរៅទិសខ្ងរកើត)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៤ (កងទ័ពឈ្ ជាជួ ត្តម្ៃូវ រហើយក្ោន់ខតច្ងអេុឲ្យ

ក្បជាជនោករច្ញពទីីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៧៩-៨០, ទំព័  

៨៥ (ោត់មិនដឹងថ្នពួករគរៅទីណារទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័  ៣១-៣២ 

(ពួកខខម ក្កហមមិនបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវរធាើអាីរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney 

SCHANBERG), ទំព័  ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណតរ់ហត សតីពកី្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, 

ទំព័  ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958, សរងកតរឃើញថ្នក្បជាជនក្តូវបានបង្វគ បឲ់្យតក្មង់រៅទីជនបទ រហើយរគ

ក្បាប់ថ្នពួកោត់នឹងទទួេបានកា ខណនាបំខនាមរពេខដេរច្ញដេ់រក្ៅក្កុង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង       

 ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា  E3/4980 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (ពួកោត់

រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយោម នរោេរៅច្ាស់លាស់ រហើយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណា)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម    

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា  E3/5004 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00557722 (ពួកោត់ទទួេបញ្ញជ ឲ្យរដើ បនតរទៀត ប៉ា ខនតពួកោត់មិនដឹងថ្នរតើក្តូវបនតរឆ្ព ះរៅទីណារទៀតរនាះរទ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឃិន ស ខ ឯកសា  E3/5556 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 
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។ ក៏ប៉ា ខនត នី កន ខដេជាបងបអូនក្បុស បស់ ស ន រសន និងជាសមាជិកនន       

គណៈកមាម ធិកា រោសនាកា  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់ក្តូវបានរគខណនាំ

ឲ្យក្បាប់ក្បជាជនផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅត្តមកា រក្ជើសរ ីស បសពួ់ករគ រដ្ឋយោម នន ណាមាន ក់ក្តូវបាន

បងេំឲ្យរៅទីកខនៃងខដេខៃួនមិនធាៃ ប់រៅរនាះរឡើយ
1445

 ។ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភនំរពញ

                                                                                                                                            

២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (ខខម ក្កហមមិនបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវរៅទីណារទ គឺក្ោន់ខតថ្ន

ោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញមួយ យៈ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសីអនក

ជំនាញ David CHANDLER), ទំព័  ៨៩ (ក្បជាជនក្តូវបានបរណត ញរច្ញ រដ្ឋយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណារនាះរទ)។  

1444
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២(គឹម វា៉ា នឌ់)ីទំព័ ៧៩-៨០ (ពួកោត់ក្តូវបានរសនើឲ្យរៅរៅទីជនបទ),៨៦    

(មាត យ បស់ោត់ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត), ទំព័  ៨៩ ដេ់៩០ (មានកា ក្បកាសថ្នពួកោត់គួ ខត    

ក្តឡប់រៅភូមកិំរណើតខៃួន វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៨ ដេ់៥៩    
(កងទ័ពបានក្បាប់យឹម ស វណណ  និងក្គួសា  បស់ោត់ ឲ្យក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត ក្តឹមខត៣នងៃប៉ា រណាណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៦១ ដេ់៦២ (ពួករគក្ោន់ខតច្ង់ឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុង 

រហើយក្តឡប់រៅភូមិករំណើត វិញ), ទំព័  ៨៦ ដេ់៨៧ (ពិតជាមិនយេ់ពសីាា នកា ណ៍៖ “ខាុំកម៏ិនយេ់ខដ  រក្ ះពួក

ោត់ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យ ក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត វិញបរណាត ះអាសនន ឬក៏ោ៉ា ងរម៉ាច្?”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១៣(រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ៧ ដេ់៩ (ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមបង្វគ ប់ឲ្យរៅកាេងនេ់ និងច្ា អំរៅ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២ដេ់៣៣ (រៅវតតអងគកតួច្ អងគកា បានក្បាប់រយើងថ្ន រយើងមិន

បាច្់បនតដំរណើ រៅណារទៀតរទ គឺក្តឡប់រៅភូមកិំរណើតរយើងរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ 

ក្សី្េ) ទំព័  ១៨  (រពេរៅហួសសទឹងមានជ័យោប់គីឡូខម៉ាក្ត ោត់បានឮត្តម យៈរមក្កូថ្ន ក្បជាជនអាច្រៅក្សុក

កំរណើត បស់ខៃួនបាន ក្បសិនរបើច្ង់រៅ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា  E3/5231 ច្ ះនងៃ

ទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ខខម ក្កហមក្បាប់ក្បជាជនឲ្យោករច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ រហើយក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើតខៃួន វិញ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  

E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (រៅទីក្កុងភនំរពញ ពួករគ

ក្បកាសថ្ន ក្គប់ោន ក្តូវខតក្តឡប់រៅត្តមក្សុកកំរណើតរ ៀងៗខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង      

 ដាបបរវណី រសង ច្ ន ឯកសា  E3/5562 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284 

(រទាះបីថ្នរពេដំបូង ពួករគមិនបានក្បាប់ថ្នឲ្យរៅទីណា ប៉ា ខនតរៅរពេខដេោត់មកដេ់ក្ោំងទរនៃខ្ងរកើត ពួករគ

ក្បកាសថ្នក្បជាជនក្តូវរៅភូមកិំរណើត បស់ខៃួន) សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិ     

រ្សងៗោន  ទំព័  ២១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (អន រសនីយក៍្តី ណ ប ង េ បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅរពេជរមៃៀស ពួករគ

ជិះឡាន ក្បកាសក្បាប់ថ្ន ទាងំអស់ោន ក្តូវខតក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត បស់ខៃួន រេើកខេងខតអនករកើតរៅទីក្កុងភនំរពញ 

ខដេក្តូវរៅរក្កាមបញ្ញជ  បស់អងគកា )។  

1445
 បាតដ់បំង៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៦៤ ដេ់៦៥ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២០-២១ (កងទ័ពមាន ក់បានក្បាប់ោត់ថ្ន ោត់ក្តូវរដើ រៅរទៀត 

ដូរច្នះោត់ក ៏បនតដំរណើ សំរៅរៅ កទិសភូមកិំរណើត បស់ោត់ រៅកនុងរខតតនក្ពខវង)។ 
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បានរៅត្តងំទីេំរៅរៅត្តមតំបន់ជនបទកនុងភូមិភាគរ្សងៗ បសក់មពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅក្គប់

ទីកខនៃងកនុងក្បរទស ដូច្ជា រខតតបាត់ដំបង កំពង់ោម កំពង់ឆ្ន ំង កំពង់សព ឺកំពង់ធំ កំពត កណាត េ 

នក្ពខវង រ ធិ៍សាត់ សាា យរ ៀង និងរខតតត្តខកវ
1446

 ។ 

                                                 
1446

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឈ្ឿន ខសម ឯកសា  E3/5286 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00316510 (រឃើញក្បជាជនមកពទីីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅភនំក្សុក រខតត បាត់ដំបង)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ យ ហ  យ ឯកសា  E3/5283 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៣ 

ERN(ភាសាខខម ) 00295942(រឃើញក្គួសា ក្បជាជនងមីោប់ យក្គួសា មកពទីីក្កុងភនំរពញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ  រហៀក ណារ ៉ាន ឯកសា  E3/5376 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00477266 (អស់ យៈរពេ បី បនួ ខខ រទើបពួករយើងបានរធាើដំរណើ ដេ់បាត់ដំបង)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ត្តន់ ហ ច្ ឯកសា  E3/5270 នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00279129 (មានបី 

បួនក្គួសា មកពទីីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅកនុង្ទះ បស់ោត់)។ កពំងោ់ម៖ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ហ ក រហឿន ឯកសា  E3/5256 នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243079 (អនកក្តូវបាន

ជរមៃៀសមកពទីីក្កុងភនំរពញ មកដេ់ភូមិ បស់ោត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តយ គីមហួន ឯកសា  

E3/5257 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243101 (អនកក្តូវបានជរមៃៀសមកពទីី

ក្កុងភនំរពញមកដេ់រខតតកំពង់ោម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យឹម គីមសាន ឯកសា  E3/5528 ច្ ះនងៃ

ទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  2 ERN (ភាសាខខម ) 00418590 (សាច្់ញាតិ បស់ោត់ខដេក្តូវបានជរមៃៀស បានមក

ដេ់ភូមិ បស់ោត់កនុងរខតតកំពង់ោម) កំពងឆ់្ន ំង៖  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា  

E3/4824 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ពួកោត់រដើ អស់ យៈរពេ២ខខ រទើបមកដេ់

ភូមិងនេ់ ក្សុកប ិបូ ណ៍ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ រេឿ ឯកសា  E3/5233 ច្ ះ

នងៃទី២៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00269049 (រឃើញអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពទីីក្កុងភនំរពញ 

មក ស់រៅត្តមភូមរិ្សងៗោន  រៅក្កាំងលាា   រខតតកំពង់ឆ្ន ំង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឌ ក ្ូ ឯកសា  

E3/4633 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00407742 (អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជា

រក្ច្ើនមកពទីីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅខតបងខពស់ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រក្កាយនងៃ១៧ ខខ រមសា)។ កំពងស់ព៖ឺ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤៧-៤៩ (រៅភូមិងនេ់ដ្ឋច្់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង  

 ដាបបរវណី ស ត ខសម ឯកសា  E3/4654 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00390313   
(ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានខខម ក្កហមបងេំឲ្យរៅអនករេឿង ោត់ និងភ ិោ បស់ោត់ ស់រៅអស់ យៈ

រពេមួយខខ រៅត្តមភូមិនានា កនុងឃ ំក្កាំងអំពិេ រខតតកំពង់សពឺ)។ កពំងធ់៖ំ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី   

ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255ច្ ះនងៃទី១៨ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00239906 (ជារមភូមិ នក្ពក្សខង៉ា 

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានឲ្យអនកភមូិជួយអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពទីីក្កុងភនំរពញ ខដេរគសាគ េ់ថ្នជា “ពួក ១៧ 

រមសា” ឬ “ពួកងមី”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ ជី ឯកសា  E3/5265 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00271396 (រឃើញក្បជាជន ១៧ រមសា មកពទីីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅកនុងភូមិ
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ជ័យមងគេ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ត រសង ឯកសា  E3/5267 ច្ ះនងៃទី១៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00271403 (ក្តូវបានជរមៃៀសមកពទីីក្កុងភនំរពញ ោត់រៅ ស់រៅភូមិកងរៅ)។ កពំត៖ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រខៀវ   ន ឯកសា  E3/4750 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00484823 (រធាើដំរណើ រៅឃ ំ កនុងរខតតកំពត)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 

(ោករច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ រហើយរធាើដំរណើ ដេ់រកៀនសាា យ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ក ភន     
ឯកសា  E3/5499 នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00368658 (ក្បជាជន ១៧ រមសា 

មក ស់រៅកនុងឃ ំ រត្តន តោង ក្សុកអងគជ័យ)។ កណាត េ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) 

ទំព័  ២០-២១ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់បានមកដេ់រឈ្ើរមម  កនុងរខតតកណាត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហ ូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៦ (រធាើដំរណើ រៅភូមិព កឬសសី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម      

សំរអឿន) ទំព័  ៩-១១, ១៤-១៥, ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  

ទំព័  ៧៩-៨១ (មកដេ់ទូក វិេរក្កាយមួយនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  

៣៣-៣៤ (ក្គួសា  បស់ោត់រៅក្សុករកៀនសាា យ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យិន  ំដួេ) ទំព័  

៥៩ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់រៅរកាះឧកញា៉ា តី ក្សុកខាច្់កណាត េ រខតតកណាត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ     

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨២, ទំព័  ៩២-៩៤ (រដើ  ហូតដេ់ពួកោត់មកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ ប៉ាូ ឌីណា 

គឺភូមរិកាះដ្ឋច្់ ក្សុកម ខកំពូេ រខតតកណាត េ)។ នក្ពខវង៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី 

ទំព័  ២៧-២៩, ទំព័  ៣០-៣២ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់បានរៅឃ ំខក្ពករៅន  ក្សុកខក្ពករៅន  រខតតនក្ពខវង)។     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២០-២១ (រៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់ោត់ រៅនក្ពខវង)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ខអម រអឿន) ទំព័  ៦២-៦៣ (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបណត ងឹ ដាបបរវណីរនះ 

បានរឃើញអនកក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនមកពទីីក្កុងភនំរពញ មកដេ់តបំន់២០ (នក្ពខវង) ជាកខនៃងខដេោត់ ស់រៅ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រមា៉ា ង រ ៉ាត ឯកសា  E3/5592 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00422464 (ក្បជាជនជារក្ច្ើនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ បានមកដេ់ភូមិ

 បស់ោត់ គឺភូមិឡឹក ក្សុកក្ពះរសតច្ រខតតនក្ពខវង)។ រ ធិ៍សាត៖់  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់    

ឌ ក ទី ឯកសា  E3/4751 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00484851 (ោករច្ញព ី    

ទីក្កុងភនំរពញរៅឃ ំមួយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 

ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00273426 (ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ បានោករច្ញ

ពទីីក្កុងភនំរពញ រហើយមកដេ់ឃ ំនក្ពរៅ ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ហ ង សាវា៉ា ត ឯកសា  E3/5591 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម )00418447 
(ក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតរ ធិ៍សាត់)។ សាា យរ ៀង៖ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ៨-៩, ទំព័  ២០ (រធាើដំរណើ រៅវតតច្ំបា៉ា  ក្សុកគគី  ម នរពេបនត ដំរណើ រៅម ខ)។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00398494 (បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ  រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានក្តឡប់មកក្សុកកំរណើត បស់ោត់ រៅភូមិត្តណ ឃ ំ         
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 ១០.២.១០  បនាទ បព់ ីយៈរពេ៣នងៃ 

486> បនាទ ប់ពី យៈរពេ៣នងៃដំបូងបានកនៃង្ តរៅ1447
 ោម នកា ក្បកាសឲ្យក្តឡប់មកទីក្កុង

ភនំរពញ វិញរនាះរទ ្ទយុរៅ វញិអនកខដេក្តូវជរមៃៀស ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យបនតសាន ក់រៅតរៅរទៀត
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។ 

                                                                                                                                            

សាា យរតឿ ក្សុកកំពង់រោទិ៍ រខតតសាា យរ ៀង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សាម៉ា ន ឯកសា  E3/5260 

ច្ ះនងៃទី១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00250705 (សរងកតរឃើញថ្ន ក្បជាជនមកពសីាា យរ ៀង និង

ភនំរពញ បានមកដេ់ភូម ិបស់ោត់ រហើយ្ទះធំៗ  ក្តូវខតទទួេយកក្បជាជន១៧រមសា ឲ្យសាន ក់រៅជាមួយពួករគ)។ 

ត្តខកវ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤០-៤១ (បានមកដេ់ក្សុកបាទី ឃ ំក្ត ងំសាប 

រខតតត្តខកវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៩ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់បានមក

ដេ់រ ធិ៍បាន ភូមិរេខ៥ ជាកខនៃងខដេពួកោត់ក្តូវសាន ក់រៅ ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័  ២៨ (សាច្់ញាតិ បស់ោត់រៅទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិកំរណើត

 បស់ពួករគរៅក្សុកក្ត្តកំក់ រខតតត្តខកវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា  E3/5391 ច្ ះនងៃ

ទី១៩ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479075 (រៅរខតតត្តខកវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ាន         

ជន ងរក្ោះ ភួង ្លាៃ  ឯកសា  E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484908 

(រដើ  ហូតដេ់ពួកោត់រៅដេ់កខនៃងមួយខដេមិនធាៃ ប់សាគ េ់ រៅជាប់ក្ពំខដនរវៀតណាមខ្ងតបូង គឺ ក្ពះបាទជាន់ជ  ំ

ក្សុកគី ីវងស រខតតត្តខកវ)។ 
1447

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៥។ 
1448

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៥-៨៧ (៣នងៃរក្កាយ មាត យ បស់ោត់បានសួ កងទ័ព

មាន ក់ រហើយរគក្បាប់ោត់ឲ្យបនតដំរណើ រៅភូមកិំរណើត បស់ោត់), ទំព័  ៨៩-៩០ (៣នងៃរក្កាយមក មិនមានកា 

ក្បកាសឲ្យក្បជាជនក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ វិញរនាះរទ មានខតកា ក្បកាសឲ្យក្បជាជន ក្តឡប់រៅភូមកិំរណើតរ ៀងៗ

ខៃួនប៉ា រណាណ ះ)។  ក្បតិោ ឹកនងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣៥-៣៦, ទំព័  ៦៧, ទំព័  ៨១-៨២ (បនាទ ប់

ព៣ីនងៃដំបូងបានកនៃង្ តរៅ រៅរពេមានកា សាកសួ  កមាម ភិបាេខខម ក្កហមមាន ក់បានក្បាប់ជីដូនជីត្ត បស់ ជ ំ ស ខ្ 

ថ្នពួកោត់ក្តូវខតោករច្ញ ៧ នងៃ ពីរក្ ះអងគកា មិនទាន់របាសសមាអ តទីក្កុង ួច្ោេ់រៅរឡើយ រហើយពួកោត់ក្តូវ

បានបញ្ញជ ឲ្យក្តឡប់រៅភូមកិំរណើត បស់ពួកោត់ គឺមិនខមនក្តឡប់រៅទីក្កុងរនាះរទ។ បនាទ ប់ព ីយៈរពេ៧នងៃ      

កនៃងរៅ ជីដូនជីត្ត បស់ ជ ំ ស ខ្ បានសួ មតងរទៀត ប៉ា ខនតពួកោត់មិនក្តូវបានឲ្យក្តឡប់មកទីក្កុង វិញរនាះរទ ពួកោត់

ក្តូវបានអន ញ្ញា តិឲ្យរៅភូមកិំរណើត បស់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៨ 

(រៅជិតសទឹងមានជ័យ ម នដេ់ច្ំកា ដូង ោត់បានឮរគក្បកាសថ្ន ក្បជាជនអាច្ផ្ទៃ ស់ទីរៅក្សុកកំរណើត បស់ខៃួន ប៉ា ខនត

មិនអន ញ្ញា តិឲ្យក្តឡប់រក្កាយរនាះរទ)។សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) 

ទំព័  ១៤-១៥ (បនាទ ប់ព ីយៈរពេ៣នងៃ ពួករយើងមិនខដេទទួេបានព័ត៌មានអាីពកីា ក្តឡប់រៅ វិញរនាះរឡើយ)។  
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អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសច្ង់ក្តឡប់មកភនំរពញ វិញក្តូវបានគក្មាម រហើយក្បាប់ឲ្យបនតដំរណើ រៅ

ម ខ
1449
។  អនកខដេ  ឹងទទឹងពាោមក្តឡប់មកភនំរពញ វិញក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់រោេ

1450
។ 

487> រហត ដូរច្នះ រទើបអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបនតរធាើដំរណើ រៅម ខកនុង យៈរពេជារក្ច្ើននងៃនិង 

រក្ច្ើនសបាត ហ៍
1451

។ េកេខណឌ ជារក្ច្ើនរៅរពេរធាើដំរណើ មានភាពេំបាករវទនា រហើយភាគរក្ច្ើន

                                                 
1449

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)ទំព័  ១៧-១៨ (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម ោត់មន សស៣

នាក់ខដេរដើ ក្តឡប់រក្កាយរៅភនំរពញកនុងរពេជរមៃៀស រហើយក្បាប់ពួករគថ្ន ក្បសិនរបើរដើ រច្ញពខីខស គំនូស ពួករគ

នឹងក្តូវសមាៃ ប់)។ 

1450
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧៧-៧៨ (ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន សាកសពខដេពួក

ោត់រឃើញរៅត្តម្ៃូវ ក្តូវបានបាញ់ រក្ ះអនកទាងំរនាះច្ង់ក្តឡប់រក្កាយ វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២៣-២៤ (ទាហាននិោយថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបនតដំរណើ រៅម ខ 

រហើយក្បសិនរបើពួករគក្តឡប់រក្កាយ ពួករគនឹងក្តូវសមាៃ ប់។ ោត់ឮសូ សនូ ការំភៃើង)។  

1451
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៧៩-៨១ (មកដេ់រកាះទឹក វិេ៣នងៃរក្កាយ

មក)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១២-១៣, ទំព័  ១៥-១៦ (បនាទ ប់ពបីនីងៃ ម ម 

សំរអឿន និងក្គួសា  បស់ោត់ បានមកដេ់ឃ ំ សំរោង ខដេមានច្មាៃ យក្បខហេ ៤០ គីឡូខម៉ាក្តពភីនំរពញ រហើយពួក

ោត់សាន ក់រៅទីរនាះក្បខហេ ២ យប់ ម នរពេរគបញ្ញជ ឲ្យរៅខក្ពកគយខដេមានច្មាៃ យក្បខហេ ១០ រៅ ២០

គីឡូខម៉ាក្ត ពសីំរោង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៧៤-៧៥ (អនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសច្ណំាយរពេោប់នងៃទក្មំារៅដេ់ទីរៅ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) 

ទំព័  ៤០-៤១ (រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើរជើងអស់ដប់នងៃ រទើបរៅដេ់ក្សុកបាទី ឃ ំក្ត ងំសាប រខតតត្តខកវ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦០-៦១ (បនតដំរណើ ជាមួយក្គួសា  បស់ោត់ត្តម្ៃូវជាតិរេខ៣ 

អស់ ៥ រៅ ៦ នងៃ រទើបរៅដេ់សទឹងកំពង់ទួេ), ទំព័  ៦៩ (ពកួោត់ច្ំណាយរពេមួយខខរទើបរៅដេ់រ ធិ៍បាន       

ភូមិរេខ៥ ខដេរៅទីរនាះពួកោត់សាន ក់រៅ ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ២០-២១ (ដប់នងៃ, ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់បានមកដេ់រឈ្ើរមម  រៅនងៃទី ២៧ ខខ រមសា)។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣១-៣៣, ៣៤-៣៥ (ពួកោត់បនតដំរណើ រៅទិសខ្ងតបូង 

រហើយមកដេ់កាេងនេ់ រៅនងៃបនាទ ប់ រហើយពួកោត់ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យរធាើដំរណើ រៅខ្ងរកើត វិញ), ទំព័  ៤៧-៤៩ 

(ក្តូវច្ំណាយរពេក្បខហេ ១១ នងៃ ១១ យប់ រទើបរៅដេ់ភូមិងនេ់ដ្ឋច្់ខដេរពេរវលារនះ ួមបញ្ចូេទាងំរពេខដេ

ពួកោត់ក្តូវឈ្បរ់ៅត្តមកខនៃងរ្សងៗរក្ច្ើនរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័  

២៧-២៩, ទំព័  ៣០-៣២ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវរដើ  ១៥ នងៃ រទើបរៅដេ់រោេរៅ បស់ពួកោត់ គឺឃ ំ

ខក្ពករៅន  ក្សុកខក្ពករៅន  រខតតនក្ពខវង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៦ (កា រធាើ

ដំរណើ រៅភូមិព កឬសសី ក្តូវច្ំណាយរពេ ១៥ នងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  

៨-៩, ២០ (រធាើដំរណើ  ហូតមកដេ់វតតច្ំបា៉ា  កនុងក្សុកគគី  រៅនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយោត់សាន ក់រៅទី

រនះ ២ សបាត ហ៍ ម នរពេបនតរៅម ខរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២០-២១ 
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419 

 

មានកា ខាះទាងំឧបក ណ៍សាមញ្ាបំ្ តសក្មាបដ់្ឋសំៃ្ ង
1452

 ។ មន សសជារក្ច្ើន មានរសបៀង

អាហា  និងទឹកតិច្តួច្ ឬ ក៏ោម នរសាះ
1453

 ។ មន សសជារក្ច្ើនក្តូវបងេំឲ្យរដ្ឋះដូ ក្ទពយសមបតត ិ   

 បស់ខៃួន  ួមទាងំ សរមៃៀកបំ ក់ ឬ ក៏ក្តូវស អំាហា រគ
1454

 រដើ  ក  កេជាតិ បខនៃ និងោប់សតាេអិត

រធាើជាអាហា  រហើយក្តូវ្ឹកទឹកមិនសាអ តរៅកនុងក្សះ ឬ ក្ត ងំត្តម្ៃូវរដើមបី ស់
1455

។ 

                                                                                                                                            

(ច្ំណាយរពេក្បខហេមួយខខ រទើបរៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់ោត់រៅកនុងរខតតនក្ពខវង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣៨-៣៩, ៨៥-៨៦ (រធាើដំរណើ ក្បខហេមួយខខ រទើបរៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់

ឪព កោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ  បូនី) ទំព័  ៧ (កា រធាើដំរណើ  បស់ពួកោត់ច្ំណាយ

រពេអស់ក្បខហេមួយខខ)។ 

1452
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី, ទំព័  ៨៧-៩០ ក្បតិោ ឹក (រៅត្តម្ៃូវ រៅខប៉ាកខ្ងរកើតនន

ទរនៃ សាា នភាពមានកា េំបាកខ្ៃ ងំ។ ក្កុមក្គួសា  បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខាះខ្តសពាក្គប់ ត្តំងពីអាហា  និង   

សូមបីខតោនឆ្ន ំង រហើយពួកោត់ ស់មួយនងៃ សក្មាប់មួយនងៃ រដ្ឋយសងឃឹមថ្នសាា នភាពនឹងមិនបនតយូ រឡើយ)។     

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័  ៨២-៨៣ (ពួកោត់មិនមានមាូបអាហា  ឬ សូមបីខត

សាៃ បក្  ឬ ោន ឆ្ន ំង រៅត្តម្ៃូវ រហើយកា  ស់រៅ គឺរវទនាណាស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ម ម សំរអឿន), ទំព័  ៩-១០ (ោត់និងក្គួសា  បស់ោត់ រដ្ឋះដូ ទំនិញជាមួយឆ្ន ំងដ្ឋបំាយ)។  
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 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៣៦-៣៧, ៣៨-៣៩ (កនុងខខខដេពួកោត់រធាើដំរណើ 

រនាះ ពួកោត់ក្តូវសាះខសាង កទឹកសាអ តរដើមបី្ឹក និងដ្ឋបំាយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) 

ទំព័  ៨២-៨៣ (បអូនៗ បស់ោត់យំ រដ្ឋយសា ខតពួករគោៃ ន រហើយមាត យ បស់ោត់អងា ពួករគឲ្យអត់ក្ទា ំ  ហូតដេ់

រពេរៅដេ់ភូមិកំរណើត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័  ១៩-២០ (រពេខដេអាហា ខដេ

ពួកោត់បានយកត្តមសក្មាប់ យៈរពេ៣នងៃជិតអស់រនាះ ពួកោត់ដ្ឋខំតបប រដើមបីសនសអំងក ទ កខៃះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី 

៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ), ទំព័  ៥-៨ (រៅកនុងសហក ណ៍ទីមួយខដេោត់បានរៅដេ់ មិនមានកា 

រ ៀបច្កំ្តឹមក្តូវសក្មាប់ឲ្យក្បជាជនមានអាហា ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ គឺក្គួសា ទាងំអសក់្តូវខសាង កអាហា សក្មាប់  

្គត់្គង់ក្គួសា  បស់ខៃួនរដ្ឋយខៃួនឯង)។ នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន), ទំព័  ១១, ១៣-១៤ (ក្តឹមនងៃ 

១៩ ខខ រមសា ក្គួសា  បស់ោត់មិនមានមាូបអាហា ផ្ទទ េ់ខៃួនសក្មាប់ប ិរភាគរទ។ រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ពួកោត់

ទទួេបានអាហា ពមីាច ស់្ទះរៅមូេដ្ឋា នរនាះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (យឹម ស វណណ ),ទំព័  ៦១-៦២ 

(ោម នេ យ ោម នអាហា  ោម នទឹករៅត្តម្ៃូវរទ)។  

1454
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី, ទំព័  ៨០-៨១ (បានស ំរ តពកី្បជាជនមូេដ្ឋា ន រដ្ឋយ

រដ្ឋះដូ ជាមួយ បស់ ប ខៃះខដេោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្), ទំព័  ៣៥-៣៦ (ក្តូវ

រដ្ឋះដូ មាស និងរក្គឿងអេង្វក   ជាមួយអាហា  និងវតាមុួយច្ំនួនខដេោំបាច្់រដើមបី ស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ ន)ី, ទំព័  ៤៥-៤៦ (កនុងអំឡុងពី បីខខដំបូង ពួកោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ  បស់ ប ជាមួយអាហា រដើមបី ស់)។      

ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ( ស់ ស  យ), ទំព័  ៧៣-៧៤ (ក្បជាជនក្តូវឈ្បក់ណាត េ្ៃូវ រដើមបីរដ្ឋះដូ   

សរមៃៀកបំ ក់ជាមួយអាហា ខៃះៗ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  
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488> អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ក្តូវបានបងេំឲ្យសង់ជក្មកសាន ក់រៅជាបរណាត ះអាសននរៅត្តម្ៃូវ។ 

ពួករគសាន ក់រៅកខនៃងរ្សងៗោន រៅត្តមចិ្រញ្ចើម្ៃូវ រៅកនុង្ា ខដេោម នមន សស រៅត្តម      

រកាៃ ងទាា  វតត រៅ្ទះខដេរគរបាះបង់រោេ ឬ រពេខៃះសាន ក់រៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ
1456

។ បនាទ ប់ពី      

                                                                                                                                            

១៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836250 (ប៉ា ក សា ិត បញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកោត់អាច្រៅ ស់បាន រដ្ឋយកា រដ្ឋះដូ សមាភ  ៈ បស់

ខៃួនជាមួយអងក  កនុង យៈរពេ ៦ ខខរក្កាយ) ។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ឹម គង់           

ឯកសា  E3/4917 ច្ ះោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00544534 (ពួកោត់រដ្ឋះដូ សរមៃៀកបំ ក់ ឬ

សមាភ  ៈខដេខៃួនមាន ជាមួយអងក រដើមបីបនតជីវិតកនុងរពេរធាើដំរណើ )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865603 (រៅរពេ

ខដេពួកោត់អស់អាហា  ពួកោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ សរមៃៀកបំ កជ់ាមួយអងក  ឬក៏ស ំអងក ពអីនកភូមខិដេខៃួន ៃ្ងកាត់)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី២៦ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (រដ្ឋយសា ខតមិនមានអាទីទួេទានរៅត្តម្ៃូវ ពួកោត់ក្តូវស ំអាហា រគទទួេទាន)។  

1455
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៣៦-៣៧ (ក្បសិនរបើពួកោត់ កទឹកទទួេទាន ឬ

សក្មាប់ដ្ឋបំាយមិនបាន ពួកោត់ក្តូវខតខសាង កក្ត ំង ឬបឹងរៅខកប  រដើមបីអាច្យកទឹកមករក្បើក្បាស់)។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (ម ម សំរអឿន),ទំព័  ១១ ( មៃឹកពកីា ខដេោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់រដើ របះបខនៃនក្ព

យកមករធាើជាមាូប)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ), ទំព័  ៥៦ (ោត់រក្សកទឹកោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅ

នងៃទីពី  បនាទ បព់ជីរមៃៀស ដូរច្នះោត់្ឹកទឹកកនុងក្ត ងំ របើរទាះបីជាទឹករនាះធ ំកៃ ិនអាក្កក់ រហើយរមើេរៅមិនសាអ តក៏

រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ), ទំព័  ៦៨-៦៩ (មានទឹកតិច្តួច្ ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវ

បងេំ្ឹកទឹកក្ត ងំ)។ េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន ឯកសា  អតីត 

ឧតតមរសនីយន៍នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00499664 (រដើមបី ស់ ក្បជាជនក្តូវទទួេទានសមៃ្ សពំ ី កេជាតិ ធាងរដើមរច្កកាត់ជាដ ំៗ និង ឫស)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា  E3/5427 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00483321 (មាត យពួកោត់ក្តូវរដើ  កបខនៃ និងសៃឹករឈ្ើរដើមបីសៃ ហូប រក្ ះពួកោត់អស់អងក )។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ណាវី ឯកសា  E3/4921 ច្ ះនងៃទី២៣ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00586773 (ឪព កមាត យរលាកក្សីក្តូវច្ិញ្ច ឹមក្គួសា ោ៉ា ងេំបាកជាមួយឫស  កេជាតិ សតាេអិត ឬ កា ប បាញ់)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រសង ច្ ន ឯកសា  E3/5562 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284 (រពេរក្សកទឹករយើងក្តូវទទួេទានទឹកត្តមក្ត ងំខដេមិនសាអ ត)។  

1456
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៣៦-៣៧, ៨១-៨៣ (ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវ ឬ

រៅរខ្ៃ ងទាា  វតត ឬរពេខៃះរៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ។ មិនមានអនកណាក្បាប់ឲ្យច្ាស់លាសថ់្នក្តូវក្បមូេ្តុំ និងសក្មាករៅ

ទីណារឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី), ទំព័  ៨-៩ (ត្តម្ៃូវរធាើដំរណើ  ពួកោត់ឈ្ប់

សក្មាករៅកនុង្ទះ បស់ក្គួសា ច្ិនខដេោម នមន សស ស់រៅ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) 

ទំព័  ១៧-១៨ (ោត់ក្តូវសក្មាក់យប់ដំបូងរៅរេើច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រៅសទឹងមានជ័យ រហើយអនកខៃះសក្មាករៅរេើខក្គកនុង   

តូប្ា  ឯអនកខៃះរទៀតសក្មាករៅរេើងនេ់ខតមតង រដ្ឋយសា ខតមនិមានច្ោច្ ណ៍), ទំព័  ២០ (ពួកោត់យប់ក្តង់ណា

01006727
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រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រប ស ផ្ទនី និងកូនៗ បសោ់ត់ក្តូវបានបរណត ញឲ្យរៅរៅជាយភូមិ     

រក្តើយសាៃ   ួច្មក ពួកោត់បានសង់ជក្មកមួយរធាើពីសៃកឹរត្តន ត និងខមករឈ្ើ
1457

។ រដើមបណត ឹង     

 ដាបបរវណី ទឹង ស ខ្ បានរ ៀបោបថ់្ន មានក្ពឹកមួយរនាះ ោត់ដឹងថ្ន ពួកោត់បានទទួេទាន

ដំរណករៅខកប សាកសពមន សសមាន ក់ ដូរច្នះ ពួកោត់ក្តូវខតរ ីរៅកខនៃងរ្សងរទៀត រដើមបីសាន ក់រៅ

សក្មាប់យបប់នាទ ប់
1458

 ។ 

                                                                                                                                            

សក្មាករៅក្តង់រនាះ រដ្ឋយរក្បើសៃឹករឈ្ើក្កាេ រហើយសក្មាករេើរនាះខតមតង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័  ៨១-៨២ (ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវ រហើយបនតដំរណើ រៅម ខរដ្ឋយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទី

ណារនាះរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន), ទំព័  ៩-១១ (បាន មៃឹកពកីា ខដេោត់ 

និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវសក្មាករៅរេើកក្មាេឥដាកនុងវតតមួយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) 

ទំព័  ៨២-៨៣ (រៅរពេយប់ រដ្ឋយគិតថ្នពួកោត់អាច្រដើ ្ៃូវកាត់បាន ពួកោត់សក្មាកផ្ទទ េ់ដី រៅកណាត េនក្ព 

មូសរោមខ្)ំ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (ពួកោត់សក្មាករៅកនុង្ទះខដេោម នមន សស ឬរពេខៃះរៅ

រក្កាមរដើមរឈ្ើ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865603 (ពួកោត់សក្មាករៅរេើដី)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី បស់ ខកវ  យ ឯកសា  E3/4838 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម )00526054 (កខនៃង

ណាកព៏ួកោត់សក្មាកបាន រពេខៃះរៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ រហើយរពេខៃះខដេមានរភៃៀងោត់ឱបកូនៗ ទទឹករជាករៅ

រដ្ឋយទឹករភៃៀង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រសង ច្ ន ឯកសា  E3/5562 ច្ ះនងៃទី ១៦ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284 (ពួកោត់សក្មាករេើកក្មាេរៅត្តម្ៃូវ រដ្ឋយោម នម ង 

រហើយក្តូវមូសខ្ោំេ់យប់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នង សា ៉ាន ឯកសា  E3/4653 ច្ ះនងៃទី 

២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484386 (សក្មាករៅត្តមវាេខក្ស និងកនុងវតត។ ោស់ៗខៃះ

ខដេមិនអាច្រដើ បានក្តូវសក្មាករៅត្តម្ៃូវ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង ស ខន    

ឯកសា  E3/4681 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (ពួកោត់ក្តូវរដើ 

ក្បខហេមួយខខ សក្មាករៅត្តមវាេ រៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ភួង ្លាៃ  ឯកសា  

E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484908 (ពួកោត់ដ្ឋសំៃ និងសក្មាករៅ

ត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រដ្ឋយោម នរោេរៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យួង ឯកសា  E3/5427 ច្ ះនងៃទី 

១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483321 (ឪព កោត់បានសង់រោងមួយរដ្ឋយយកកកម់កក្បក់

រធាើជាដំបូេ)។ 

1457
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី), ទំព័  ៩-១១។ 

1458
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្), ទំព័  ៣៤។ សូមរមើេ្ងខដ  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន 

ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រលាក ស ខ្ ជាអនកក្តូវបាន

សមាភ សន៍ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់រដើ បានក្តឹម ២ រៅ ៣ គីឡូខម៉ាក្តប៉ា រណាណ ះកនុងមួយនងៃ រហើយសក្មាករៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ 

01006728
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 ១០.២.១១  អរំពើហឹងាខដេបានទទេួ ង 

489> កា រធាើដំរណើ  បសអ់នកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ភាគរក្ច្ើនបានជួបក្បទះកា ភ័យខ្ៃ ច្ និង

កា គក្មាមកំខហង ឬ ក៏រហត កា ណអ៍ំរពើហិងារ្សងៗពីសំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហម។ ភ័សតតុ្តង

មួយចំ្នួនបង្វា ញថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខៃះក្តូវបានភជង់ការំភៃើងឲ្យរដើ រៅម ខកនុងច្មាៃ យ 

មួយ
1459

 រហើយអនកខៃះរទៀតក្តូវបានពួកខខម ក្កហមវាយរធាើបាប
1460

 ។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ីស ូ     

ស ទាធ វី បាន្តេ់សកេីកមមពីកា  ំរលាភ្ៃូវរភទរេើមិតតភ័កតិ បស់ោត់មាន ក់
1461

។ 

490> មានក្ពឹតតិកា ណ៍ជារក្ច្ើនរទៀតខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ និងសមាៃ បជ់នស ីវេិកនុង

អំឡុងរពេជរមៃៀស ខដេជន ងរក្ោះទាងំរនាះ ួមមានទាងំត្តោភាពយនតេបីៗ  មន សសជារក្ច្ើននាក់

ខដេរបើកប ោនយនត និងសូមបខីតមន សសខដេរខាយកមាៃ ំងខ្ៃ ងំមិនអាច្បនតដំរណើ រៅម ខបានក៏

                                                                                                                                            

រៅរេើសាកសពខដេរគរទើបខតកប់រហើយងមីៗ រហើយមានមតងរនាះរពេខដេោត់កំព ងខតងូតទឹកទរនៃ មានមន សស

ខក្សក រហើយ ត់រច្ញពទឹីក រដ្ឋយសា ខតមានសាកសពមួយអខណត តកនុងទឹកទរនៃ ខតោត់មិនខាេ់ពសីាកសពអខណត ត

ទឹករនះរទ រហើយោត់បនតម ជទឹករទៀត)។ 

1459
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី, ទំព័  ២៧-២៨ (ោត់ និងឪព កមាត យ បស់ោត់ ក្ពមទាងំ

បងបអូន៤នាក់រទៀត ក្តូវបានភជង់ការំភៃើងបងេំឲ្យរធាើដំរណើ ពតី្តមបរណាត យ្ៃូវម នីវងស  ហូតមកដេ់សាព នកាេងនេ់ 

រហើយ ៃ្ងរៅ្ៃូវជាតិរេខ១)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា  E3/4980 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (ពួកោត់រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយមានពួកកងទ័ពខខម 

ក្កហមត្តមពរីក្កាយ រហើយពួករនាះជាញឹកញាប់មានកា បាញ់ការំភៃើងរដើមបីគក្មាម និងបងេំពួកោត់ឲ្យបនតដំរណើ )។  

1460
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២(យឹម ស វណណ ), ទំព័ ៥៧-៥៨ (រៅខ្ងម ខវតតក្ពះព ទធ ោត់រឃើញកងទ័ព

ខខម ក្កហម វាយមន សសនឹងការំភៃើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី, ទំព័  ៧៧-៧៩ (បានរឃើញ

កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ វាយប  សមាន ក់រដ្ឋយការំភៃើងច្ំកណាត េខនង រដ្ឋយប  សរនាះបានេ តជងគង់អងា ស ំក្តឡប់រៅ

 កកូន បស់ោត់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (បាន មៃឹកពកីា ខដេកងទ័ពខខម ក្កហមរកមងៗបីបួននាក ់ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ

ការំភៃើងអាកា៤៧ និង រប៤០ ច្ំនួន២រដើម បានខក្សកដ្ឋក់ោត់ឲ្យោត់រៅ ម នរពេខដេពួករគទាត់ោត់ និងវាយោត់

នឹងសាា យការំភៃើង ហូតដេ់ោត់សនៃប់។ ោត់ដឹងខៃួន វិញរៅនងៃបនាទ ប់ រហើយកប៏នតរដើ រៅរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00557817 (អនកណាខដេក្បខកកមិនក្ពមោករច្ញ ក្តូវរគវាយនឹងការំភៃើង) 

1461
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី), ទំព័  ៨-១០ (ោត់បានជួបមិតតមាន ក់រៅវតតនិរោធ ខដេ

ក្បឡាក់រជាគរៅរដ្ឋយ្ម រហើយមិតតមាន ករ់នះបានក្បាប់ោត់ថ្ន ខៃួនក្តូវបានរគ ំរលាភ រហើយវាយរធាើបាប រដ្ឋយរគ

ស កខ្ៃក្ោប់ច្ូេរៅកនុង នធគូទ) ។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) 

ទំព័  ៤៥-៤៦ (មិនខដេឮពកីា បំ  បំ ន្ៃូវរភទរេើ្សតីកនុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ)។  

01006729
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

423 

 

ក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់្ងខដ 
1462

។ រ្ង រអងេី បាន មៃឹកថ្ន ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម

មាន ក់ោប់ខហកទា កមាន ក់ខដេកំព ងយំ រហើយវា រេើសាកសពមាត យរៅរេើសាព នម នីវងស
1463

។      
                                                 
1462

 ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ), ទំព័  ៦០-៦១, ៦២-៦៣ (រឃើញកងទ័ព

ខខម ក្កហមបាញ់អនករបើកប ឡានមាន ក់សាៃ ប់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស), ទំព័  

៤-៥ (បានឮសនូ ការំភៃើង រហើយរឃើញប  សមាន ក់ក្តូវបានសមាៃ ប់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(យស ្េ), ទំព័  ៤៦-៤៧ (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់អនករបើកឡាន GMC មាន ក់រៅវតតច្ិនដំខដក រដ្ឋយប  ស

មាន ក់រនាះអងគយុរៅរៅអីអនករបើកប )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន), ទំព័  ១២-១៣ 

(បានរឃើញរគបាញ់មន សសរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៧៥-៧៦   
(កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ជនស ីវិេ រៅរពេខដេជនស ីវិេទាងំរនាះពាោមច្ូេរៅកនុងោៃ ងំយកអងក ។ មានអនក

សាៃ ប់ និងអនក បួសោ៉ា ងរក្ច្ើន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជីន ងរក្ោះ មាស សាោ៉ាន់, ឯកសា  E3/3966, នងៃទី ១៧ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨, ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00362176 (រឃើញមន សសជារក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃ ប់រដ្ឋយមិនដឹង

មូេរហត រៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន ជន ងរក្ោះ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌងួ ខដេឪព ក បស់ោត់ជារវជជបណឌ ិត ពួក

កងទ័ពខខម ក្កហមផ្ទត ច្់ទ រោរស ៉ាូមពអីនក បួស រហើយបានសមាៃ ប់អនកជំងឺមួយច្ំនួនរៅរេើខក្គរពទយោ៉ា ងសាហាវ   

រោ រៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ គង់ ណា ិន ឯកសា  E3/4773 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00496951 (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់មន សស ៦ នាក់ ប៉ា ខនតមិនដឹងថ្នរដ្ឋយសា រហត អាី        

រនាះរទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ សាកសី នង ប៉ា ណាណ , ឯកសា  E3/5131, នងៃទី ១៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧, 

ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165226 (រៅខ្ងរក្ៅវតត ពួករគបាញ់សមាៃ ប់មន សស)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំព ី     

ជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម, ឯកសា  E3/5407 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480203 

(កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញខខម ក្កហមបងេំ បាញ់សមាៃ ប់ រហើយកាប់សមាៃ ប់ត្តមច្ិតត)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន 

ឯកសា  E3/4590 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00836101 (កនុងរពេមួយខដេមិនោំព ី    

កាេប ិរច្ទិ ប គគេិកក្កុមហ  នជាតិ អាហ ័ណ នីហ ័ណ (សូណិច្ស ីម)បញ្ញជ ក់ថ្ន ខខម ក្កហមបានកាត់កាេរលាក

គង់ សាវួន ខដេជាត្តោភាពយនតេបី រហើយទ កសាកសពោត់រៅរេើងនេ់។ ោម នន ណាហា នយកសាកសពោត់រច្ញ

រទរក្ ះខ្ៃ ច្កា សងសឹក) ទំព័  ១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836256 (រៅនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រលាក 

រពក្ជ េឹមក ង បានបញ្ញជ ក់ថ្ន អនកជំងឺធៃនធ់ៃ រៅកនុងមនទី រពទយ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រៅកនុងមនទី រពទយ ច្ំខណកជនពិកា 

ក្តូវបានរគដឹកត្តមឡានធំៗ  យករៅរោេ រហើយកបរ់ៅត្តម រៅត ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម     

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ  ឯកសា  E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00484907 (ពួកខខម ក្កហមខដេោមសាព នកាេងនេ់រៅខ្នកខ្ងេិច្ បានហាមក្បជាជនមិនឲ្យ ៃ្ងសាព ន រហើយពួក

វាបាញ់សមាៃ ប់អនកណាខដេហា នខហេ ៃ្ងទរនៃ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ     

ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (អនកខៃះក្តូវពួកវាក្ោន ឬ ោប់ទាញ

ទមាៃ ក់មកដីឲ្យសាៃ ប់ោ៉ា ងអារណាច្អាធមម។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា  

E3/4980 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (កនុងរពេរធាើដំរណើ ពភីូមិករំណើតរៅជាយ

01006730
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

424 

 

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យឹម ស វណណ  បាន មៃឹកថ្ន ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញទ់មៃះុទាា  

ខដេជាបរ់សា  រហើយបនាទ បម់កបានបាញ់រៅរេើមន សសខដេរច្ញពីកនុង្ទះរៅមតុំ្ា អូ ឫសសី
1464

។ 

ជន ងរក្ោះមាន ក់រទៀត បានរ ៀបោបពី់កា ខដេោត់កំព ងខត  ញ រទះដឹកបតីោត់ ខដេជាអតីត

                                                                                                                                            

ក្កុងភនំរពញ រៅគី ី មយកនុងរខតតកំពង់សពឺ បានរឃើញមន សសជារក្ច្ើនក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់។ អនកខដេ

មិនអាច្រដើ រៅម ខរទៀតបាន ក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់មតងមួយៗរៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង 

ស ខ ម ឯកសា  E3/5402 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480111 (រឃើញមន សស

មាន ក់ក្តូវបានពួកកងឈ្ៃ បបាញ់សមាៃ ប់ រដ្ឋយសា ខតបានរបះខ្ៃសាា យហូប។ ពួកខខម ក្កហមសមាៃ ប់ក្បជាជនរដ្ឋយ

មិនរ ីសម ខ រដ្ឋយោម នរហត ្ េ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម ឯកសា  E3/5407 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480203 (កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញខខម ក្កហមបងេំ បាញ់

សមាៃ ប់ រហើយកាប់សមាៃ បត់្តមច្តិត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ជូ គឹមឡន ឯកសា  E3/5469 ច្ ះនងៃទី 

២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00506462 (កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម

បាញ់សមាៃ ប់ ឬ របើកឡានប កសមាៃ ប់អនកក្តូវបានជរមៃៀស រដ្ឋយមិនដឹងពមីូេរហត )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន            

ជន ងរក្ោះ រហន ី ស  ន ឯកសា  E3/5457 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00824581 (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់អនករបើកកាណូតដឹកក្កុមក្គួសា  បស់ ស  ន រហន ី ៃ្ងកាត់

ទរនៃ រៅច្ំរ ះម ខរលាក ស  ន  រហន ី និងក្គួសា  បស់ោត់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម 

ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (អនកខៃះខដេមិនរធាើ

ត្តមបញ្ញជ  បស់ពួកវា រដ្ឋយរធាើដំរណើ ត្តម្ៃូវរ្សងក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

 បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00323529     
(កងទ័ពខខម ក្កហមខដេក្បដ្ឋប់រដ្ឋយការំភៃើងអាកា៤៧ មិនមានកា សាទ ក់រសទើ កនុងកា សមាៃ បជ់នណាខដេមិនរដើ ត្តម

្ៃូវខដេបានកំណត់ ឬ រដើ រច្ញពី្ ៃូវរនាះរទ។ ោត់បានរឃើញកា សមាៃ ប់ខបបរនះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  នងៃទី ០៧ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG),ទំព័  ៣-៤ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណតរ់ហត សតីពកី្បរទសកមពជុា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័  ១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00963959, បានកតស់មាគ េ់ថ្ន ជនប រទសខដេច្ូេរៅ 

កនុងសាា នទូតរៅនងៃរក្កាយៗមក បានោយកា ណ៍ពកីា សមាៃ ប ់ ប៉ា ខនតពួកោត់ទាងំរនាះមិនខមនជាសាកសីខដេរឃើញ

ផ្ទទ េ់ខភនករនាះរឡើយ)។ េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន ឯកសា  អតីត

ឧតតមរសនីយន៍នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00499663 (រលាកឧតតមរសនីយប៍ានោយកា ណ៍ថ្ន រៅត្តម្ៃូវរពេជរមៃៀសរច្ញ ជនណាខដេមិនច្ង់ ឬ មិនអាច្

ជរមៃៀសបាន ក៏ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមសមាៃ ប់រោេ្ងខដ )។ 

1463
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី), ទំព័  ៦៨-៦៩, ៧៣។ 

1464
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ), ទំព័  ៥៩។ 

01006731
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

425 

 

ទាហាន េន់ នេ់ ខដេកំព ងឈ្ឺមិនអាច្រដើ  ួច្ រដ្ឋយរៅរពេរនាះកងទ័ពខខម ក្កហមបានទាញ

 រទះពីោត់  ួច្វាយបតី បស់ោត់ និងអា កបតី បស់ោត់រៅចំ្រ ះម ខោត់
1465

។ 

 ១០.២.១២  េកេខណឌ រ្សងៗខដេបានទទេួ ង 

491> រេើសពីរនះរៅរទៀត រក្ៅពីភាពមិនក្បាកដក្បជាអំពីរជាគវាសនា និងអនាគត បសពួ់ក

ោត់ ក្ពមទាងំអំរពើហិងា និងកា ភ័យខ្ៃ ច្ខដេបានទទួេ ងកនុងរពេជរមៃៀសរនាះ
1466

 អនកខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសទាងំរនាះ ក៏បានជួបក្បទះនូវេកេខណឌ ដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ  បស់

ពួករគ ដូច្ជា សាិតរៅរក្កាមករ ត នងៃខ្ៃ ងំ ខាះរសបៀងអាហា  ទឹកសាអ ត ថ្នន ំរពទយ ឬ ជក្មកសាន ក់រៅ

ជារដើម
1467

 ។ រដ្ឋយក្តូវបានបរណត ញរច្ញរៅកនុង ដូវរៅត
1468

 រហើយក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ អស់        

                                                 
1465

 ទំ ង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម សូ សា ី ឯកសា  E3/4951 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00587131។ 
1466

 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៥, ៤៨៩-៤៩០។  

1467
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន), ទំព័  ៥៥-៥៧ (បានឮពអីនកមូេដ្ឋា ន និងពកីងទ័ពថ្ន

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ ក្តូវទទួេ ងកា េំបាកោ៉ា ងរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្),ទំព័  ៨៥-៨៧ (ពួកោត់មិនមានកខនៃងសាន ក់រៅសម មយ និងច្ំណីអាហា រទ ពួកោត់ក្តូវ កដ ំងម 

រដើមបីរធាើជាច្្ង្វក ន រហើយក្តូវ កទឹករដើមបីដ្ឋសំៃ។ រដ្ឋយសា ខតវាជា ដូវក្បាំង មានកា េំបាកកនុងកា  កកាត មត្តមបឹង 

ឬក្ត ងំ។ បអូន បស់ោត់រហើមរជើង រហើយរដ្ឋយសា ខតោម នថ្នន ំរពទយ និងោម នក្គូរពទយ ពួកោត់ក្តូវរដើ  ក  កេជាតិជា   

ឱសងរដើមបីពាបាេបអូនក្សី)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់), ទំព័  ៦-៧ (អាកាសធាត រៅត

ខ្ៃ ងំរដ្ឋយសា ខតច្ំ ក់កណាត េ ដូវក្បាំង រហើយរដ្ឋយសា ខតក្បជាជនមិនបានយកក្ទពយសមបតតិរក្ច្ើនត្តមខៃួន រទើប

អនកខៃះង្វករៅរក្បើរដើមរច្ករធាើជាខសបករជើង។ មានសតា  យក្គប់កខនៃង រហើយរដ្ឋយោម នបងគន់ ក្បជាជនក្តូវខតច្ូេ

រៅកនុងនក្ពរដើមបីបរនាទ  បង់។ កា ក្បឈ្មធគំឺកងាះអាហា  និងកា ពាបាេខបបរវជជសា្សត។ ពួកោត់មិនដឹងថ្នក្តូវ

រៅ កអាហា  និងថ្នន ំរពទយរៅឯណារនាះរទ។ អងក មានតនមៃខពស់ ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង       

 ដាបបរវណី យឹម ស វណណ  ឯកសា  E3/5787 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00373423 (កនុងរពេរធាើដំរណើ ពកួោត់មិនបានទទួេអាីទាងំ អស់។ ោម នអាហា  ោម នទឹក ោម នថ្នន ំរពទយ)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា  E3/5736 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00918045 (សីត ណា ភាពដេ់រៅ ៤០ ដឺរក្ករស រៅកនុងមៃប់ ខខរមសា ជាខខខដេរៅត បំ្ តកនុង

ក្បរទសកមពជុា ពួករយើងរដើ រដ្ឋយោម នរោេរៅ រដ្ឋយោម នទឹក រដ្ឋយោម នអាហា  ឬ ជក្មក រហើយ ្ៃូវងនេ់ក្គប ់      

ដណត ប់រដ្ឋយហាូងមន សសរមម ងងឹត។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា  E3/5406 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480181 (រៅរពេយប់ពួកោត់សក្មាកកណាត េវាេ រហើយមាន

ហាូងមូសោ៉ា ងរក្ច្ើន)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត  ៉ាូសាា ន ឯកសា  E3/5076 ច្ ះនងៃ
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

426 

 

 យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ ឬ ក៏អាច្រក្ច្ើនសបាត ហ៍្ ងរនាះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស និងជាពិរសស

ក មា តូច្ៗ ក្តូវបានទទួេ ងកា អស់កមាៃ ំងោ៉ា ងខ្ៃ ងំ និងសឹងខតមិនអាច្រដើ រៅម ខ ួច្
1469

។    

                                                                                                                                            

ទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00641840 (រៅត្តម្ៃូវ ពួកោត់រដើ  ំេងសាកសព។ អាកាស

ធាត រៅត ខ្ៃ ងំ រហើយជា ដូវក្បាងំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា  E3/4734 ច្ ះ

នងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (ពួកោត់ក្តូវជួបកា េំបាករវទនាោ៉ា ងខ្ៃ ងំ 

កនុងរពេរធាើដំរណើ  រដ្ឋយសា ខតកូនៗពួកោតរ់ៅតូច្ៗ រហើយពួកោត់ក្តូវរដើ រជើងទរទ  មិនមានមរធាបាយរធាើ

ដំរណើ  រហើយរដើ រក្កាមកំរៅនងៃដ៏រៅត  និងមិនមានទឹក្ឹកក្គប់ក្ោន់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ បា៉ា ក់ ស ន 

ឯកសា  E3/5432 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483658 (ឪព កោត់ក្តូវ

ក្បឈ្មកា េំបាកោ៉ា ងរក្ច្ើនបនាទ ប់ពោីករច្ញពីភនរំពញ រដ្ឋយសា ខតមិនមានអាបី ិរភាគ កា រធាើដំរណើ រៅខវងឆ្ៃ យ 

រហើយមាត យ បស់ោត់មានជំងឺោ ំន ៉ា)។  

1468
 អងគជំន ំជក្មះកតស់មាគ េ់ថ្ន  ដូវរៅត មានស ីត ណា ភាពជាមធយម ៣៥ អងារស ប៉ា ខនតជាញឹកញាប់អាច្រឡើងដេ់ ឬ

កអ៏ាច្ហួស ៤០ អងារស។  

1469
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ), ទំព័  ៦៤ (ជាក មា រៅរពេរនាះ ពួករគក្តូវរធាើដំរណើ 

រដ្ឋយរងមើរជើងរពញមួយនងៃ រហើយអស់កមាៃ ំងោ៉ា ងខ្ៃ ងំ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី, ទំព័  

៨៧-៩០ (ជាក មារៅរពេរនាះ ក្គួសា  បស់ោត់រធាើដំរណើ អស ់យៈរពេ៣ រៅ៤នងៃ  រហើយអស់កមាៃ ំងទន់រជើង 

សឹងខតរដើ រៅម ខមិន ួច្។ រៅរពេខដេពួកោត់រដើ រៅម ខខេង ួច្ ក៏សក្មាករៅកខនៃងរនាះ ១ ឬ ២ នងៃរដើមបីយក

កមាៃ ំងម ននឹងបនតដំរណើ រទៀត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី), ទំព័  ៣៥-៣៦ (អាច្

រឃើញថ្នក្បជាជនមានកា េំបាកោ៉ា ងរក្ច្ើន កនុងរពេជរមៃៀស ទាងំរកមង ទាងំោស់ក្តូវតស ូរដើ រៅម ខ រទាះជាអស់

កមាៃ ំង និងោម នអាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ), ទំព័  ៥៥ (ជនពិកា ខៃះ ក្ពមទាងំ

មន សសោស់ និងយ វជន ពួកោត់រហវហត់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ ឯរកមងៗខក្សកយំរដ្ឋយសា ឈ្ឺរជើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័  ៧៨-៨០ (ោស់ៗជារក្ច្ើនក្តូវតស ូរដើ រៅ រហើយក្បជាជនទទួេ ងកា 

េំបាកេំបិនកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទី)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាា យ រណត ឯកសា  E3/4722 ច្ ះ

នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421213 (កា រធាើដំរណើ មានកា េំបាកោ៉ា ងខ្ៃ ងំ រដ្ឋយ

សា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូនកាេព ី ២ សបាត ហ៍ម ន។ ោត់ក្តូវរដើ ោប់ យគីឡូខម៉ាក្តរដ្ឋយោម នទឹក និងអាហា 

រក្កាមកំរៅនងៃខខរៅត ។ កូនតូច្ៗ បស់ោតយ់ំញឹកញាប់រដ្ឋយសា ខតពួករគោៃ ន និងអស់កមាៃ ំងរដ្ឋយសា កា រដើ 

រក្ច្ើន)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ប៉ា ក សាឯម ឯកសា E3/4724 ច្ ះនងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421489 (ោត់ទទួេ ងកា េំបាកោ៉ា ងខ្ៃ ងំរដ្ឋយសា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូន 

រហើយកូនដនទរទៀត បស់ោត់ករ៏ៅតូច្ៗ។ កាន់ខតេំបាករនាះគោឺម នទឹកក្គប់ក្ោន់ ោម នអាហា  និងទីជក្មកសម មយ។ 

ជាញឹកញាប់ ឮសូ សរមៃងកូនតូច្ៗ បស់ោត់ និងអនកដនទខក្សកយំខ្ៃ ងំៗរដ្ឋយសា ខតពួករគរហវហត់ និងោៃ នរក្ ះ

ពួករគរដើ រក្កាមកំរៅនងៃរៅត ខហង។ រៅរពេខដេោត់ទន់រជើង រដើ រៅម ខខេង ួច្ បត ីបស់ោត់នច្នរធាើ រទះអូសោត់

ោ៉ា ងេំបាក។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

427 

 

ស  ូ ស ទាធ វ ី បានរ ៀបោបពី់កា ខដេពួកោត់ក្តូវរដើ ទាងំនងៃទាងំយប់ រហើយក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យ

ឈ្ប់ខតរៅរពេខដេរៅដេ់រោេរៅខតប៉ា រណាណ ះ ។ ពួកោត់ក្តូវរដើ អស់ យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ

រដ្ឋយអត់អាហា  រហើយមិនមានរពេសក្មាកក្គបក់្ោន់រឡើយ
1470

។ ជាេទធ្េ មន សសជារក្ច្ើន

រហើមនដរជើង
1471

។ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនបានធាៃ ក់ខៃួនរខាយ ឬ មានជំង ឺ រដ្ឋយសា 

ខតេកេខណឌ ទាងំរនះ រហើយមានអនកខៃះបានសាៃ បប់ាត់បង់ជីវិត្ង
1472

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

យស ្េ បាន មៃឹកពីកា ច្ ះរខាយស ខភាព បស់ោត់ រដ្ឋយោត់បានច្ ះសគម ក្ពមទាងំមានជំងឺ

ក្គុនរៅត រៅកនុងរពេោត់រធាើដំរណើ រៅក្សុកផ្ទអ វ។ រដ្ឋយសា ខតោម នថ្នន ំសងកូវក្តឹមក្តូវ ោត់បានរបះ 

សៃឹករឈ្ើេាីងៗត្តម្ៃូវយកមកប កដ្ឋទំឹក្ឹករធាើជាថ្នន ំ
1473

 ។ រដ្ឋយោត់រទើបខតសក្មាេកូនម ន

រពេជរមៃៀសខតបនតិច្ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ីក៏ជួបក្បទះកា េំបាក រដ្ឋយកូនក្សីរៅ

                                                 
1470

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី), ទំព័  ១២-១៣។ 

1471
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៣២-៣៤, ៨៦-៨៧ (បអូនក្សី បស់ោត់រដើ ខេង ួច្ 

រដ្ឋយសា ខតរហើមរជើង។ មាត យ បស់ោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ រក្គឿងអេង្វក   ក្ពមទាងំសរមៃៀកបំ ក ់ រដើមបីឲ្យបអូនក្សីោត់

បានជិះ រទះ រដ្ឋយមិនោបំាច្់រដើ )។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា  E3/5004 ច្ ះ

នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (បនាទ ប់ពរីធាើដំរណើ អស់៥ នងៃ អនកខៃះរហើម

រជើង មិនអាច្រដើ រៅម ខ ួច្)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ូ រសឿន ឯកសា  E3/5294 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00348828 (ជាក្បធានភូមិខខម ក្កហម ោត់បានសរងកតរឃើញថ្ន អនក

ខដេមកដេ់ស ទធខតរហើមរជើង រដ្ឋយសា ខតពួករគមិនធាៃ ប់រដើ ឆ្ៃ យខបបរនះ)។  

1472
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័  ៨១-៨២ (ពួកោត់រដើ  ហូតដេ់ដួេសនៃប់ ោត់ 

និងបតី បស់ោត់សនៃបទ់ាងំ២ នាក់ រដ្ឋយសា ខតពួកោត់ទន់រខាយកមាៃ ំង ពួកោត់ក្តូវរគវាយដំ រហើយកា  ស់រៅមាន

កា េំបាករវទនា)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសង ស ីវត្តា ), ទំព័  ៧៣-៧៤ (រពេខៃះ ោត់អស់

កមាៃ ំង និងរក្សកទឹកខ្ៃ ងំ រពេរៅរក្កាមកំរៅនងៃដ៏រៅត )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ), 

ទំព័  ៦៣-៦៤ (បានរឃើញមន សសជារក្ច្ើនខដេមានជំងឺ ទាំងរកមងទាងំោស់ ម នរពេោត់មកដេ់ខក្ពកកាត ម)។    

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទន)ី, ទំព័  ៨-១០ (ជារពេរវលារៅត បំ្ តក្បោំឆ្ន ំ រហើយក្តូវ

ច្ំណាយរពេោប់នងៃរដើមបីោករច្ញពភីនំរពញ។ ោត់ និងកូន បស់ោត់ក្តូវក្ជករក្កាមរដើមសាា យរៅរពេយបម់ួយ

ខដេមានរភៃៀងធាៃ ក់ ខដេរក្កាយមក ពួកោត់កក៏្គុនផ្ទត សាយ)។ េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតាុ៖ សកេីកមម បស់

ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន ឯកសា  អតីត ឧតតមរសនីយន៍នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664. សូមរមើេ្ងខដ   ខ្នកទី១០ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៧-៤៤៩៨ ( ក់ព័នធអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតសាា នភាពរនាះ)។  

1473
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ), ទំព័  ៦០-៦១, ៦៤-៦៥។ 

01006734



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

428 

 

 បស់ោត់មានបញ្ញា រ ះរវៀន និងោគ ូសខ្ៃ ងំ រហើយសមាជិកក្គួសា ោត់ទាងំអស់មានជំង ឺ   

ក្គុនរៅត
1474

។  

492> ្សតីមានន្ទរ ះក្តូវសក្មាេកូនរៅត្តម្ៃូវ រដ្ឋយោម នទទួេបានជំនួយខ្នករវជជសា្សត

រឡើយ រហើយ្សតមីួយចំ្នួនបាន េូតកូន
1475

។ រទាះបីជារៅរក្កាមកាេៈរទសៈខបបណាក៏រដ្ឋយ

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានបងេំឲ្យបនតដំរណើ រៅម ខ របើរទាះបីជាក្តូវរបាះបង់រោេសមាជិក 

ក្គួសា ោស់ជោ ឬ រខាយកំលាងំរៅត្តម្ៃូវក៏រដ្ឋយ
1476

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ 

                                                 
1474

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី, ទំព័  ៨០-៨១ (កូនក្សី បស់ោត់មានបញ្ញា រ ះរវៀន 

ខដេមិនអាច្ កាអាហា  រហើយពួកោត់មិនមានឱសងរដើមបីពាបាេកូនរឡើយ), ទំព័  ៧៩-៨០ (ពួកោត់ឈ្ប់

សក្មាក យៈរពេ ២ សបាត ហ៍រៅវតត រដ្ឋយសា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូន រហើយមិនក្សួេខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី 

២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី), ទំព័  ៩-១១ (កូនក្សី បស់ោត់ោគ ូសធៃន់ធៃ  រហើយសមាជិកក្គួសា ោត់

រកើតក្គុនរៅត ទាងំអស់ោន )។  

1475
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី, ទំព័  ៨, ៣២-៣៣ (បានរឃើញមាត យខក្សកយំរៅរពេ

សក្មាេកូន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស), ទំព័  ៥ (រឃើញ្សតីសក្មាេកូនរៅ

ត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន), ទំព័  ៧-៨, ទំព័  ២១-២២ (បានរឃើញផ្ទទ េ់

្សតីខដេ េូតកូនរដ្ឋយសា ខតបញ្ញា ននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ)។, ទំព័  ៤៨ (្សតីមួយ ូបរទៀត េូតកូន រដ្ឋយសា រដើ 

ជាន់អាីមួយរហើយ អិេដួេ។ោម នន ណាមកជួយោត់រទពីរក្ ះោម នន ណាហា នឈ្ប់ ឬ តវា៉ា រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានអំពជីន ងរក្ោះ កាន់ ស នឌោ៉ា  ឯកសា  E3/4671 នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00211394 (ជា្សតីមានន្ទរ ះរៅរពេជរមៃៀសរនាះ ោត់ក្តូវសក្មាេកូន បានកូនក្បុសមួយរដ្ឋយោម នកា ខងទាខំ្នក

រវជជសា្សត ឬ ច្ំណីអាហា អាីរនាះរទ កនុង យៈរពេ៣នងៃ រៅកនុងភូមសិិតបូ )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង         

 ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00557817 (្សតីមានន្ទរ ះខៃះក្តូវសក្មាេកូនត្តម្ៃូវ រហើយបនាទ ប់មកពួកខខម ក្កហមបងេំឲ្យពួកោត់បនតដំរណើ រៅ

ម ខរទៀត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង ស ខ ម ឯកសា  E3/5402 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480112 (បានរឃើញ្សតីមានន្ទរ ះជារក្ច្ើន  បានសក្មាេកូនរដ្ឋយោម នជំនួយខ្នក

រវជជសា្សត)។ 

1476
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣(នូ  ហ ន់),ទំព័  ៦-៧ (ពកួោត់ក្តូវបានអងគកា បងេំឲ្យបនតដំរណើ រៅម ខ 

រហើយអនកខៃះក្តូវរបាះបង់សមាជិកក្គួសា ខដេមានជំងឺរោេ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស  

សាោ៉ា ន់) ទំព័  ៨១ (មានក្គួសា មួយបានរបាះបង់មន សសោស់មាន ក់ខដេរគទ ករៅរេើខក្គត្តមបរណាត យ្ៃូវ) ។        

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០ (បាន មៃឹកពកីា រមើេរឃើញអនកជំងឺខដេរដើ ដួេ 

រហើយរងើបអងគយុរៅរេើច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រហើយោម នអនកណាអាច្ជួយអនកណាបានរឡើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា  E3/5004 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

01006735
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បានរ ៀបោបពី់កា ខដេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម ខតងខត  ញក្ោនអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសឲ្យរធាើ

ដំរណើ រៅម ខ រហើយមិនអន ញ្ញា តឲ្យរៅោសំមាជិកក្គួសា ោស់ជោខដេមិនអាច្រដើ បានរនាះ

រឡើយ រក្ ះថ្នវាអាច្បងកឲ្យសទះច្ោច្ ណ៍
1477

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រសង ស ីវ ត្តា  បានរឃើញ

ប  សចំ្ណាសម់ាន ក់រដកសឹងខតមិនករក្មើករៅរេើងនេ់ រហើយមានក្សរមាច្វា រេើខៃួនោត់ និងចូ្េ

ខភនក បស់ោត់រទៀត្ង រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ូបរនះបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន មន សសោស់ ជាពិរសស 

ជាអនកខដេក្តូវរគរបាះបង់រោេរៅត្តម្ៃូវ
1478

។ 

                                                                                                                                            

00557722 (ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនរដើ ឲ្យរេឿន ក្បជាជនមិនអាច្ឈ្ប ់ង់ោំសមាជិកក្គួសា ោស់ជោ 

និងមានជំងឺខដេរដើ មិន ួច្រនាះរឡើយ រគបញ្ញជ ឲ្យរបាះបង់រោេសមាជិកក្គួសា ខដេោស់ជោ)។ រសច្កតីពណ៌នា

 បស់អនកក្សី ម ម សំរអឿន (ឧបសមព័នធ ៤) ឯកសា  E3/3963 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00198399 (កូនក្សីច្បង បស់ោត់ខយេ់គ ពួកោត់កស៏ ំកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានរឃើញរហត កា ណ៍រនះ រដើមបី

សក្មាកមួយខភៃត ោនំាងធូ ក្សាេសិន។ ក្បខហេជាកនៃះរមា៉ា ងរក្កាយ រៅរពេខដេកូនក្សីដឹងខៃួន វិញ កងទ័ពខខម 

ក្កហមរ្សងរទៀតបានរធាើសញ្ញា ឲ្យពួកោត់បនតដំរណើ រៅរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នជ 

យឺន ឯកសា  E3/4824 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើ

ដំរណើ រៅម ខ រហើយមិនអន ញ្ញា តឲ្យសក្មាករទ រទាះបីជាអាកាសធាត រៅត ខ្ៃ ងំោ៉ា ងណាករ៏ដ្ឋយ)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ណាវី ឯកសា  E3/4921 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00586773 (រធាើដំរណើ ោ៉ា ងខវងឆ្ៃ យត្តម្ៃូវជាតិ ្ៃូវដី និងកនុងនក្ព រដ្ឋយមិនអាច្ឈ្បស់ក្មាកបាន

រឡើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត  ៉ាូសាា ន ឯកសា  E3/5076 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00641840 (ពួក  ខខម ក្កហម  ញក្ោនពួកោត់ឲ្យរដើ ោ៉ា ងរេឿន រហើយរដើ 

ដេ់យប់រក្ជ្)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា  E3/5406 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480181 (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំ ហូតឲ្យបនតដំរណើ រៅម ខ)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានអំពជីន ងរក្ោះ រអៀម រទៀង ឯកសា  E3/5482 នងៃទី ០៣ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១០, ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00512863 (បានរឃើញោស់ជោ និងអនកជំងឺ ក្តូវបានរគរបាះបង់រោេរៅត្តម្ៃូវ ោប់ពរីពទយរលាកសងឃ រៅដេ់

រ ធិ៍ច្ិនត ង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (ពួកខខម ក្កហមបងេំ្សតីមានន្ទរ ះខដេរទើបសក្មាេកនូ ួច្ត្តម

្ៃូវឲ្យបនតដំរណើ រៅម ខ)។ 

1477
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័  ១៥-១៧, ២០-២១។ 

1478
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសង ស ីវត្តា ), ទំព័  ៨៣-៨៤។ 

01006736
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493> សូមបីខតអនកមានេ យក៏មិនអាច្ោយេ យរនាះរដើមបីទិញមាបូអាហា  ឬថ្នន ំរពទយបានរឡើយ 

រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន េ យខេងមានក្បរោជន៍រទៀតរហើយ រក្កាមកា 

ដឹកនាងំមីរនះ
1479

។ 

 ១០.២.១៣  ជនំយួខដេក្តវូបាន្តេ ់

494> សាកសី រខៀវ រៅ ខដេជាក្ពះសងឃ បាន្តេ់ភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញអំពីកា រក្តៀមរ ៀបចំ្

ខ្នកស ខ មាេភាពកនុងកក្មិតមួយ សក្មាប់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តម្ៃូវ រៅកាន់តំបន់   

ជនបទ ។ រខៀវ រៅ បានរឃើញកមាម ភិបាេខខម ក្កហមរធើាដំរណើ  និងរ ៀបចំ្កខនៃងសាន ក់រៅឲ្យអនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀស
1480
 ។ សាកសជីារក្ច្ើនរ្សងរទៀតក៏បាន្តេ់ភ័សតតុ្តងអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍ននកា  

                                                 
1479

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី), ទំព័  ៨១-៨៣ (ច្ង់ទិញមាូបអាហា  ប៉ា ខនតក្តូវបានរគក្បាប់

ថ្ន េ យខេងក្តូវបានរគទទួេយករទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី), ទំព័  

៧៤ (រៅរពេោត់ោករច្ញពទីីក្កុង ោត់បានឮពកី្បជាជនថ្ន ពួកោត់ឈ្ប់រក្បើក្កដ្ឋសក្បាក់រទៀតរហើយ)។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី, ទំព័  ២២(េ យ បស់ពួកោតខ់េងក្តូវបានរគរក្បើរទៀត

រហើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៣៦-៣៨ (២ ឬ ៣ នងៃរក្កាយកា េ កេ យ    

ទីក្កុងភនំរពញ ោត់បានឮរសច្កីតក្បកាសថ្ន េ យខេងក្តូវបានរគច្ោច្ រទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 

( ៉ាោម ត ន), ទំព័  ៥៥-៥៧ (បានរឃើញក្គួសា មួយខដេក្តូវបានរគជរមៃៀស បានសាព យកាបូបដ្ឋក់េ យច្ំនួនពី  នងិ

បានក្បាប់ពួកោត់ក ំឲ្យខាេ់នឹងេ យ រក្ ះរៅភូមិភាគ ំរដ្ឋះ េ យខេងក្តូវបានរគោយរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  (ហូ ច្នាា ), ទំព័  ៥៥ (បានឮ កយច្ោមោមថ្ន េ យក្តូវបានរគេ បរោេ។ ោត់

ពាោម កាេ យោត់ ប៉ា ខនតវាខប ជាោម នក្បរោជន៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង), ទំព័  

២១-២២ (ដំបូង ក្បជាជនអាច្រដ្ឋះដូ ទំនិញជាមួយនឹងេ យខដេពួកោត់មាន ប៉ា ខនតឆ្ៃ យពភីនំរពញបនតិច្ េ យរ ៀេ

ខេងក្តូវបានោយរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នូ  ហ ន់), ទំព័  ៧ (ពួកោត់មិនដឹងរៅ

ទីណារដើមបី កបានមាូបអាហា  ឬ ថ្នន ំរពទយ រហើយេ យខដេោត់មាន រគខេងោយរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័  ២១-២៣ (ក្បខហេមួយគីឡូខម៉ាក្តពកីខនៃងក្តួតពិនិតយ ហួសច្ំកា ដូង ក្គួសា 

 បស់ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន េ យខេងក្តូវបានោយរទៀតរហើយ រហើយទាហានបានយកេ យពោីត់រៅដ តរោេ។ 

រៅរពេរនាះ ក្គួសា ោត់គិតថ្ន ពួកោតន់ឹងសាៃ ប់ រដ្ឋយសា ខតពកួោត់ពឹងខ្អកខតរេើេ យទាងំរនាះ រហើយពួកោត់

ខេងមាន វិធីណាមួយរដើមបីទិញមាូបអាហា  ឬ បស់ ប រ្សងៗរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៧-៥៨ (េ យោយរពញ្ៃូវ)។ សូមរមើេ្ងខដ  S. Schanberg៖ កំណត់រហត សី តពី

ក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១៧៣-១៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00964011។ 

1480
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រៅ), ទំព័  ៨៨-៩០ (ក្ពះសងឃមួយអងគ បានរេើករឡើងថ្ន 

រទាះបីជាោត់មិនបានពិនិតយរមើេក្គប់កខនៃង និងមិនអាច្និោយជាទូរៅអំពីកា រ ៀបច្ំោត់ខច្ងរេើក្បជាជន ក៏ោត់
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 រទាះបីជាក្ពឹតិតកា ណទ៍ាងំរនះហាក់ដូច្ជាមិនរកើតមានជា

រទៀងទាត់កីត។ ជាកា ពិត អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយ ូបបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ក្កុមក្គួសា ខដេ

                                                                                                                                            

គិតថ្នមានកា រ ៀបច្ំ ួច្ជារក្សច្ រដ្ឋយសា ខតោត់បានរឃើញកមាម ភិបាេខខម ក្កហមបានរធើាដំរណើ  និងរ ៀបច្ំកខនៃង

សាន ក់សក្មាប់អនកជរមៃៀស)។ សូមរមើេ្ងខដ   េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្ត ី

ស  ប  ន ឯកសា  អតីត ឧតតមរសនីយ៍ននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664-00499665 (សំរៅរៅរេើ “ច្ំណ ច្ ួម” ខដេអនកជរមៃៀសបានទទួេអងក មតង 

ឬពី ដងកនុង ១ សបាត ហ៍ រទាះបីជារយើងមិនច្ាស់ថ្នរតើ ោត់និោយសំរៅរេើតំបនណ់ាមួយកនុងក្បរទសកមពជុាកីត)។  

1481
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៨១-៨២ (អតីតទាហាន េន់ នេ់ បានរេើករឡើង

ថ្ន រទាះបីជាកា ជរមៃៀសរធើារឡើងភាគរក្ច្ើនរដ្ឋយធនធានផ្ទទ េ់ បស់ខៃួនកីត រៅឃ ំបារបាង ពួកោត់ក្តូវបានដឹកជញ្ជូន

រៅក្សុកសំរោងរដ្ឋយឡានមួយខដេកងទ័ពខខម ក្កហមោប់បាន។ ពួកោតក់្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមឡានកនុងរពេរនាះ

ខតប៉ា រណាណ ះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198942 (ពួកកមាម ភិបាេខខម ក្កហម និងក្បជាជនមូេដ្ឋា នខៃះរៅខកប សាព ន

កំពង់សាម ច្់ អាណិត ូបោត់ និងបានឲ្យអងក ខៃះមកោត់។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ មា៉ា ត់ សា ឯកសា  

E3/5326 នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00451835-00451836 (ក្តូវបានជរមៃៀស

រច្ញពទីីក្កុងភនំរពញត្តមឡានខដេរបើករដ្ឋយពួកកងទ័ពខខម ក្កហម)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហង 

ខង៉ាត ឯកសា  E3/5364 នងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00476648 (ោត់ក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញ រហើយោត់បានស ំជិះឡានកងទ័ពខខម ក្កហម រទាះបីជារក្កាយរពេមកដេ់ខបកោន ខខម ក្កហមបញ្ញជ

ឲ្យពួកោត់ច្ ះរដើ ទាងំអស់ោន )។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៤២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រដ្ឋយមិនដឹងកាេប ិរច្ទិ រលាក S  ួមជាមួយនឹងខខម ទាងំអស់ខដេក្តូវបានបរណត ញ

រច្ញពសីាា នទូត្ងរនះ ក្តូវបានរគ នារំៅសាត ត Lambert។ ជនទាងំឡាយណាខដេរៅសាត តរពញមួយយប់ បានស ំ

មាូបអាហា ពីពកួខខម ក្កហម ខដេបានសមាៃ ប់ក្ជូកឲ្យពួកោត់។ រៅរពេរលាក S បដិរសធមិនោករច្ញរដ្ឋយ

រងមើ រជើងរទ និងស ំជិះឡាន ពួកខខម ក្កហមក៏ឲ្យោត់ជិះឡាន), ទំព័  ១៧៨-១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836255-

00836256 (កាេពនីងៃទី០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមក ង បានរេើករឡើងថ្ន ពួកោត់បានរក្បើក្បាស់ក្គប់

ទក្មង់ននកា ដឹកជញ្ជូនទាងំអស់ ទាងំ្ៃូវរោកនិង្ៃូវទឹក រដើមបីធានាថ្ន ក្បជាជនបានោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញឲ្យបាន

ឆ្ប់ ហ័សត្តមខតអាច្រធើាបាន)។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00658220 (បាន   

ោយកា ណ៍ថ្ន អនកជរមៃៀសបានរេើករឡើងថ្ន រពេខៃះ មាន បបអាហា  ប៉ា ខនតរៅកខនៃងខៃះ ខខម ក្កហមមិនក្តឹមខតមិន

ឲ្យអាហា រទ ខងមទាំងដកយកសរមៃៀកបំ ក់រៅសេ់ពីអនករធើាដំរណើ រទៀត្ង), ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00658221-

00658222 (បានោយកា ណ៍ថ្ន បនាទ ប់ពីរកើតមានជំងឺអាសននរោគ ខខម ក មមយុនីសតបានោក់វាក់សាងំពី ក្បរភទឲ្យអនក

រធើាដំរណើ ៖ មួយក្បរភទបានពី វិទាសាា នបា៉ាសទ័ សក្មាប់ជំងឺអាសននរោគ និងមួយក្បរភទរទៀតគឺ “ថ្នន ំ BGI” ជាថ្នន ំ

ពាបាេជំងឺក្គប់ក្បរភទខដេរក្បើក្បាស់សក្មាប់អនកជំងឺ ឬ អនក ង បួសក្គប់ោន  ប៉ា ខនតថ្នន ំរនះមិនមានក្បសិទធភាព

សក្មាប់ពាបាេជំងឺអាសននរោគរនាះរទ)។  

01006738
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

432 

 

មានឋានៈខពស់ទទួេបានសិទធិពិរសសរេើសរគ រដ្ឋយពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសខដ  ខតក្តូវបានពួក

ខខម ក្កហម្តេ់មាបូអាហា  និងទឹក កនុងអំឡុងរពេោត់សាន ក់រៅ យៈរពេមួយសបាត ហ៍រៅ

សាកេ វិទាេ័យភូមិនទភនំរពញ និងរក្កាយមក រៅរពេពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានរៅ

រ ធិ៍សាត់
1482

។ 

495> ្ទយុរៅ វិញ សាកសី និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើនបានរ ៀបោប់ថ្ន រៅត្តម្ៃូវ     

កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មាបូអាហា  ទឹក ថ្នន ំរពទយ ឬ កា ដឹកជញ្ជូនឲ្យពួកោត់រនាះរទ សូមបីខត 

កា ជួយដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខដេមានស ខភាពទន់រខាយ ោស់ជោ ឬ អនកខដេ ង បួសក៏

ោម នខដ 
1483

។ រោងត្តមសាកសី  ៉ាោម ត ន ខដេបានោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរៅខខ រមសា ឆ្ន ំ 

                                                                                                                                            

ខខម ក្កហមក៏បានឲ្យជំនួយតិច្តួច្មួយច្ំនួនដេអ់នកទាងំឡាយណាខដេរៅសាា នទូតបាោំង្ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  ៤៨-៤៩ (ខខម ក្កហមអន ញ្ញា តឲ្យសាា នទូតបាោំងទទួេបាន

ក្ជូកមួយកាេកនុងមួយនងៃ និងបខនៃមួយច្ំនួន្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD), ទំព័  ៥១ (រៅសាា នទូតបាោំង ខខម ក្កហមបាន្តេ់អងក  និងទឹកក្គប់ក្ោន់)។ ទូ រេខក្កសួងកា 

ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នភាពរៅភនំរពញនានងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរវលារមា៉ា ង ១៥ 

រមា៉ា ងរៅក្សុកខខម  ឯកសា  E3/2690 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ភាសាខខម ) 00491975-00491976 (បាន        

ោយកា ណ៍ថ្ន រមដឹកនាខំខម ក្កហមបានធានា្តេ់ស វតាិភាព និងឧបតាមភច្ំណីអាហា រៅត្តមខដេរគអាច្រធើារៅបាន

ដេ់សាា នទូត)។  

1482
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ហ ង សាវា៉ាត ឯកសា  E3/5591 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00418447-00418448 (ពួកខខម ក្កហមបានោប់ខៃួនោត់ និងក្គួសា ោត់ និង

បានយកពួកោតរ់ៅសាកេ វិទាេ័យភូមិនទភនំរពញខដេរៅត្តមបរណាត យមហា វិងីសហព័នធ  សសី ខដេោត់បានសាន ក់

រៅកខនៃងរនាះ យៈរពេមួយសបាត ហ៍ជាមួយក្គួសា មួយ យៈរ្សងរទៀត ខដេជាក្គួសា អនកមាន ឬអនកមានឋានៈខពស់ 

ឬ ក្គួសា ខដេមានរ ម្ ះរៅកនុងសងគម។ ក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យអងគយុរៅកនុងកាប ៊ីនឡាន រហើយោត់

បានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា អងគយុកនុងកាប ៊ីនរនះ គឺជាសិទិធពិរសស)។  

1483
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន), ទំព័  ៣៦ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូនណាមួយសក្មាប់អនក

ជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី, ទំព័  ៧៦-៧៧ (មិនបានរឃើញកងទ័ពយក

ច្ិតតទ កដ្ឋក់ច្ំរ ះអនក ង បួសរនាះរទ។ ពួកកងទ័ពមិនយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ច្ំរ ះអនកឈ្ឺរទ) ទំព័  ៨៥-៨៦ (កងទ័ពខខម 

ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ មិនបានឲ្យអីារសាះដេ់ពួកោត់រនាះរទ) ទំព័  ៩០ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូន មិនមានជំនួយណាមួយ

ខដេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម ឬក្បជាជនមូេដ្ឋា ន ្តេ់ឲ្យរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា 

  ី) ទំព័  ៨២។ នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ១៣។ នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise 

AFFONÇO), ទំព័  ៥៨, ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់), ទំព័  ៨១-៨២។ 

នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់), ទំព័  ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ        

01006739



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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433 

 

១៩៧៥ ខដេរៅរពេរនាះ មានកា ពិភាកាអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីភនំរពញ រៅកនុង

                                                                                                                                            

ក្សី្េ), ទំព័  ១៩-២០ (ពួកោតម់ិនក្តូវបានរគ្តេ់មាូបអាហា  ទឹក ទីជក្មក និងថ្នន ំរពទយរនាះរទ)។ នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្), ទំព័  ៣៤, ៤៨-៤៩ (ពួកខខម ក្កហមមិនបានឲ្យអីាទាេ់ខតរសាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ), ទំព័  ៦១-៦៣, ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ), 

ទំព័  ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (អូន ្េៃី), ទំព័  ៣០-៣១ (ោម នន ណាមាន ក់ឲ្យអីារនាះរទ)។ 

នងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៣ (ពនិ ោ៉ា នង), ទំព័ ១៨-១៩ (អងគកា មិនបានយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ដេ់ស ខ មាភាព និង     

ស ខភាព បស់រយើង ឬ ជួយរយើង ឬ្តេ់ឲ្យរយើងនូវថ្នន ំរពទយណាមួយរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី), ទំព័  ១២-១៣ (ពួកោត់មិនមានថ្នន ំរពទយ រៅរពេពួកោតឈ់្ឺរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់), ទំព័  ៦ (អនកទាងំឡាយណាខដេឈ្ឺ មិនអាច្ កអនកណាជួយបានរទ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្), ទំព័  ៨១-៨៣ (កា ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រធើារឡើងត្តមេទធភាពរ ៀងៗ

ខៃួន។ ោម នន ណាមាន ក់យកច្ិតតទ ករេើអនកជំងឺរនាះរទ។ អនកជំងឺនឹងសាិតរៅមួយកខនៃង រហើយសាៃ ប់ ឬហូ ្ម ហូត

ដេ់សាៃ ប់។ ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវរដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយសា ខតោម នន ណាខណនាោំត់ជាក់លាក់ថ្នរតើោត់ក្តូវជួប

ជ ំោន  និងសក្មាករៅកខនៃងណារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី, ទំព័  ៨០ (មិន

បានរឃើញពួកកងទ័ពខខម ក្កហមណាមួយ យកច្ិតតទ កដ្ឋក់ច្ំរ ះក្បជាជនរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១១ (មិនមានខច្កមាូបអាហា រនាះរទ), ទំព័  ៣៧ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូន និងមិនមាន

ខច្កទឹក មាូបអាហា  ឬថ្នន ំរពទយរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័  

៤៨-៤៩ (ោត់មិនបានរឃើញពកួខខម ក្កហម្តេ់ជំនួយអីារនាះរទ រេើកខេងខត្តេ់មាូបអាហា រៅសាា នទូតបាោំង

ប៉ា រណាណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៨ (ពួកខខម ក្កហមមិនបាន

ក្បាប់ក្បជាជនថ្ន ពួកោតអ់ាច្នឹងទទួេបានជំនួយណាមួយកនុងអំឡុងរពេននកា រធើាដំរណើ  បស់ោត់រនាះរទ) ។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ១៥-១៦។ នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៩-១០ (ោត់បានរឃើញថ្ន ខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មរធាបាយរធើាដំរណើ  

មាូបអាហា  ឬ ទឹក ឬជំនួយរ្សងៗរទៀតដេ់អនកជរមៃៀសរនាះរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ស ូ ស ទាធ វី ឯកសា  E3/4608 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418469-00418470 (ពួកោត់មិនបានទទួេអីាទាំងអស់ពីខខម ក្កហម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឃិន ស ខ ឯកសា  E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00373187 (ពួកោតម់ិនបានទទួេជំនួយអីារនាះរទ)។  កយស តំ្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  

ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865602-00865602 (ខខម 

ក្កហមមិនបាន្តេ់មាូបអាហា ដេ់ពួកោតរ់ទ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗ 

ោន  ទំព័  ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00836109 (រលាក R ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភ សន៍ បាននោិយថ្ន ពួកោត់

ក្ពួយបា មភអំពកីា ខសាង កមាូបអាហា  រដ្ឋយសា ខតខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មាូបអាហា អីារនាះរទ ។ មានឡានដឹកថ្នន ំ

រពទយច្ំនួន ៣ ឡាន ប៉ា ខនតពួកខខម ក្កហមមិនបានខច្កថ្នន ំរនាះរទ។ មានរគនិោយថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានយកថ្នន ំទាងំរនះ

រៅរវៀតណាម)។  
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កិច្ចក្បជ ំរនាះ មិនមានកា ពិភាកាេមអិតអំពី របៀប្តេ់មាបូអាហា ដេ់ក្បជាជន ឬ កា យកចិ្តត

ទ កដ្ឋក់ដេ់មន សសោស់ជោ កូនរកមង ឬ អនកជំង ឺរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ
1484

។ 

496> អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កង បស់ពួក
ោត់នីមួយៗ មិនបានជួយ ឬ ្តេ់ជំនួយណាមួយដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាងំឡាយខដេ      

ោករច្ញពីទីក្កុង ឬ ក៏បានទទួេកា ខណនាឲំ្យជួយដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ
1485

។ ស  ៊ុំ ជា 

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវខងទាខំៃួនឯង រដ្ឋយសា ខតមិនមានរោេនរោបាយ

កនុងកា ជួយពួកោត់រនាះរទ ។ ជាកា ពិត កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់មិនបាន្តេ់មាបូអាហា  ឬ   

ទឹកដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពមិនមានរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់

សក្មាបហ់ូបខៃួនឯង្ង
1486

 ។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ជា ួម    

កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មាបូអាហា  ទឹក កា ពាបាេជំងឺ ឬ កខនៃងសាន ក់រៅក្គប់ក្ោន់ដេ់

អនកខដេក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពីភនំរពញរនាះរទ។ 

                                                 
1484

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន), ទំព័  ៦៧-៦៨ (កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំ ព័ត៌មានេមអិតតចិ្

តួច្ប៉ា រណាណ ះ ក្តូវបានរគបកក្សាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន), ទំព័  ១២-១៣ (ោត់

អាច្ច្ូេ ួមសាត ប់កិច្ចក្បជ ំ រដ្ឋយសា ខតោត់គឺជាអនកោមកាមកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំរនះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី៣, 

ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៧។ 

1485
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធី), ទំព័  ៤៣-៤៤ (កង បស់ោត់មិនបានទទួេកា ខណនាំ

ណាមួយពីរមបញ្ញជ កា កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់ឲ្យជួយក្បជាជនខដេកំព ងោករច្ញពទីីក្កុងរនាះរទ), ទំព័  ៦៣-៦៤ 

(ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន អាជាា ធ មូេដ្ឋា នគឺជាអនកទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា ទទួេក្បជាជនទាងំរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន), ទំព័  ៦៤-៦៦, ៦៧-៦៨ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូបខដេ ក់ព័នធរៅ

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនបានសរងកតរឃើញថ្ន មន សសោស់ជោ អនកជំងឺ និងអនកមានន្ទរ ះ ក្តូវ “រៅត្តមេទធភាព” 

ខៃួនឯង និងរដើ រងមើ  រជើង។ អតីតកងទ័ព ូបរនះក៏បានរេើករឡើងរទៀតថ្ន មានកា ខណនា ំ រហើយក្បជាជនរៅមូេដ្ឋា ន

ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យទទួេក្បជាជនទាងំអស់ រហើយក្តូវ្តេ់ និងខច្កអាហា ឲ្យក្បជាជនងមី។ បញ្ញា េមអិត ដូច្ជា

អាហា  ទឹក និងកខនៃងសាន ក់រៅមិនមានរៅកនុងគរក្មាងរនាះរទ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង        

 ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00384417 (កងទ័ព

ខខម ក្កហមមួយ ូបបាននិោយថ្ន ពួកោតម់ិនបាន្តេ់ជំនួយអីាទាេ់ខតរសាះដេ់ជនស ីវិេ)។  

1486
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២៣, ៣៨-៣៩, ៤៤ (ក្បជាជនមិនក្តូវបានរគជួយ

រនាះរទ។ មិនមានកា ខណនាឲំ្យជយួក្បជាជនរនាះរទ)។  
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 ១០.២.១៤  កា សាៃ ប ់

497> រៅរពេជួបក្បទះនឹងេកេខណឌ េំបាកខ្ៃ ងំ និងឥតឈ្ប់ឈ្  រៅកនុងអំឡុងរពេននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយចំ្នួនបានរធាើអតតោត ឬ បានសាៃ ប់ភាៃ មៗរដ្ឋយ

សា ខតកា អស់កមាៃ ំងខ្ៃ ងំ កា ហូបមិនក្គប់ក្ោន់ ឬ មានជំងឺ
1487

។ សាកសីជារក្ច្ើនបានរ ៀបោប់

                                                 
1487

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង), ទំព័  ២១-២២ (បានរឃើញក្សីត ២  ូបច្ងកខៃួនឯងរៅ

កខនៃង ២ រ្សងោន  និងបានរឃើញក្បជាជនរនឿយហត់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំកនុងកា រធើាដំរណើ  ដូច្រនះបានសក្មាករៅត្តមសងខ្ង

្ៃូវ)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័  ៣ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ 

កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១២២-១២៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00963960-00963961 បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ជនប រទសខដេហូ ច្ូេសាា នទូតជារ ៀងោេ់នងៃ បានរេើករឡើងអំពី

រ ឿងោ៉ា វសាកសពរៅត្តម្ៃូវ និងមន សសខដេសាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬ ហត់រនឿយរពេរដើ ត្តម្ៃូវ)។ ទូ រេខសាា នទូត

សហ ដាអារម ិក កមមវតាុ៖ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 (បានោយកា ណ៍ថ្ន អនកជរមៃៀសបាននិោយអំពទឹីកមិនក្គប់

ក្ោន់ ឬ ទឹកកខាក់ និងកំរៅនងៃខ្ៃ ងំខដេបានសមាៃ ប់មន សសោស់ និងពួករកមងៗ រហើយជំងឺអាសននរោគបានរកើតមាន   

រឡើង។ រៅរពេខដេពួកោត់បានមកដេ់រខតតកំពង់ោម មន សសព៤ី រៅ៥ នាក់ បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺអាសននរោគ

ជារ ៀងោេ់នងៃ)។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កមពជុាងមី ឯកសា  E3/3006 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00702181 (ជនជាតិឥណាឌ  និងជនជាតិហាីេីពីនក្តូវបានរគក្ច្ឡំបងេំឲ្យ

រច្ញពភីនំរពញ បាននិោយថ្ន មន សសោស់ៗ កូនរកមងតូច្ៗ អនកជំងឺជារក្ច្ើន បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេពួកោតប់ានរដើ 

រឆ្ព ះរៅខ្ងរជើងបានបនតិច្ រដ្ឋយសា ខតមានជំងឺអាសននរោគ ខាះខ្តមាូបអាហា  និងមិនមានទឹកសាអ ត)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ផ្ទត់ ហន ឯកសា  E3/4756 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00484884 (ោស់ជោមួយច្ំនួន ខដេខេងអាច្រដើ  ួច្ បានសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ)។ ទំ ង់ខបបបទស ំ

ព័ត៌មានបខនាម បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឈ្ឹម មន ឯកសា  E3/4910 ច្ ះនងៃទី២៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00578147 (រៅត្តម្ៃូវបានរឃើញថ្ន មន សសោស់ជោ និងកូនរកមងមួយច្ំនួនបានសាៃ ប់)។   

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  នងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៥៩-

១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836236-00836237 (ន ី ប  នេី បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេពកួរគបានបងេំឲ្យក្បជាជនរធើា

ដំរណើ ទាងំនងៃទាងំយប់ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃ ប់កនុងរពេរធើាដំរណើ ។ អនកជំងឺខដេក្តូវបានដឹកមកពមីនទី រពទយ បាន

សាៃ ប់រដ្ឋយសា ពួកោតម់ិនអាច្រដើ បាន។ ្សតីខដេរទើបខតសក្មាេកូនរហើយ បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតខាះថ្នន ំរពទយ។ 

អនកក្តូវ បួសរដ្ឋយស្ង្វគ ម ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េ ី

រ ៀម ឯកសា  E3/4980 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00554820 (បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជន

ក្បខហេ២០០ ប៉ា រណាណ ះ បានមកដេ់ភូមិ ពីរក្ ះខតក្បជាជនមួយច្ំនួនសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតអត់ោៃ ន និងជំងឺ)។  កយ

ស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00557816-00557817 (្សតីមានន្ទរ ះមួយច្នំួនខដេបានសក្មាេកូនរៅត្តម្ៃូវ និងក្តូវបាន

01006742



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

436 

 

ថ្ន បានរឃើញក្បជាជនសាៃ ប់រៅរេើ្ៃូវ និងត្តមចិ្រញ្ចើម្ៃូវ
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។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ពិន   

ោ៉ា នង បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់រធើាដំរណើ កាន់ខតឆ្ៃ យពីទីក្កុង អនកជំងឺ អនក បួស 

អនកពិកា  និងមន សសោស់ កាន់ខតតអូញខតអ អំពីកា អស់កមាៃ ំងខ្ៃ ងំ រហើយពួកោត់ោប់រ្តើមរឃើញ

សាកសពកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើងៗទ ករោេរៅត្តមដង្ៃូវ  ហូតដេ់ោត់ខេងខ្ៃ ច្រៅរពេរឃើញ

                                                                                                                                            

បងេំឲ្យបនតកា រធើាដំរណើ  មិនអាច្ក្ទាំនឹងកា េំបាកបានរនាះរទ។ ្សតីមួយច្ំនួនបានទ កទា ក បស់ពួកោត់រោេ)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ណាវី ឯកសា  E3/4921 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (រៅត្តម្ៃូវ ោត់បានរឃើញកា រធើាអតតោត អនករ្សងរទៀតសាៃ ប់រដ្ឋយសា 

អត់អាហា ។ បអូនក្បុសមាន ក់ និងបអូនក្សី បស់ោត់ខដេរៅរៅរដ្ឋះ សាៃ ប់រដ្ឋយសា អត់អាហា )។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ លាស់ វណាណ ន ឯកសា  E3/5327 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00451929 (អនកជរមៃៀសបានសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ រហើយសាកសព បស់ពួកោតស់អយុ េួយ ខណៈរពេខដេអនកជរមៃៀស

មួយច្ំនួនធាៃ ក់ខៃួនឈ្ឺរដ្ឋយសា មាូបអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ រហើយកា រធើាដំរណើ ខវងឆ្ៃ យ និងរនឿយហត់ខ្ៃ ងំ)។ ទក្មង់

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា  E3/5406 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00480181 (បានរឃើញមន សសជារក្ច្ើនសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវរដ្ឋយសា ខតអត់ោៃ ន និងអាយ រក្ច្ើន)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកម កួន  ឯកសា  E3/5418 នងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00480987 (ឪព ក បស់ោត់បានសាៃ ប់បនាទ ប់ពីោត់បានមកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ោត់កនុង យៈរពេ ២ រៅ ៣ នងៃ

រដ្ឋយសា ខតរដើ ឆ្ៃ យ និងមិនមានអាហា ប ិរភាគ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ តូច្ ម និនទ    

ឯកសា  E3/4668 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00211324-00211325 (មន សស

ោស់ជោមិនអាច្រធើាដំរណើ រៅម ខបាន និងបានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេរធើាដំរណើ រនាះ)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អ ឹម ស  នទី ឯកសា  E3/5555 នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00363532-00363533 (មាត យរកមក បស់ោត់បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយសា ខតអាយ ោស់)។  
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦០-៦២ (ក្បជាជនសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ។ ក្បជាជន

ក៏បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា  ត់ជាន់ោន រពេោករច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា), ទំព័  

១២-១៣ (បានរឃើញក្បជាជនសាៃ ប់រៅត្តមដង្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) 

ទំព័  ៣២-៣៣ (ក្បជាជនមួយច្ំនួនសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) 

ទំព័  ៦៨-៦៩ (បានរឃើញក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ៦ (ក្បជាជនមួយច្ំនួនបានសាៃ ប់ និងក្តូវបានទ ករោេរៅត្តម្ៃូវ)។ 

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836105 

(រលាក M ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភ សន៍ ោយកា ណ៍ថ្នបានរឃើញសាកសពសអយុ េួយមិនទាន់កបោ់ប់ ន់

សាកសពរៅត្តម្ៃូវ។ កា សាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតខាះមាូបអាហា  ជំងឺ និងថ្នន ំរពទយមិនក្គប់ក្ោន់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត  ៉ាូសាា ន ឯកសា  E3/5076 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00641840 (ោត់បានរឃើញទា ករដករេើដយីំខកប សាកសពមាត យ បស់ខៃួនរៅត្តម្ៃូវ)។  
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សាកសពទាងំរនាះ
1489

 ។ រពជ ក្សី្េ បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់បានរៅដេ់       

សទឹងមានជ័យ ពួកោត់បានរឃើញសាកសពរៅរេើខក្គរពទយខដេក្តូវបានទ ករោេរៅរេើចិ្រញ្ច ើម

្ៃូវរៅជាយទីក្កុងភនំរពញ
1490
។ 

498> រកមងៗ ជាពិរសស បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា អត់ោៃ ន និងជំងឺរ្សងៗ ខដេរកមងៗទាំងរនាះ

បានឈ្ឺរៅរពេរធាើដំរណើ ត្តម្ៃូវ
1491

។ រវជជបណឌ ិតកមពជុាមួយ ូបរ ម្ ះ នហ បានរេើករឡើងថ្ន 

រៅរពេរធាើដំរណើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ពួកោត់ពិតជាបានរឃើញសាកសពរកមងមាន ក់រៅត្តម្ៃូវ

រ ៀងោេ់ច្មាៃ យ្ៃូវក្បខហេ២០០ ខម៉ាក្ត។ រកមងភាគរក្ច្ើនសាៃ បរ់ដ្ឋយសា កា ឈ្ឺក្កពះ រ ះរវៀន 

ខដេបណាត េមកពីកា រខាះជាតិទឹកកនុងខៃួនទាងំក្សុង។ រកមងៗក្តូវកា សក្មាក និងថ្នន ំរពទយ ប៉ា ខនត

រកមងៗទាងំរនាះមិនបានទទួេកា សក្មាក និងថ្នន ំរពទយខដេក្តូវកា រទ
1492

 ។ រដ្ឋយមិនមាន     

                                                 
1489

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៤៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពិន ោ៉ា នង៖ 

ជីវិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់  ឯកសា  E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588145-00588146)។ 

1490
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥-១៧ (ោត់រជឿជាក់ថ្ន ក្បជាជនអាច្ធាៃ ក់ខៃួន 

ឈ្ឺធៃន់ និងរដ្ឋយសា ខតសាា នភាពខបបរនះ ក្បជាជនមិនអាច្ ស់ោនបានរទ ដូច្រនះសាកសពពួករគក្តូវបានទ ករោេ

ោម នអនកណារមើេរនាះរទ)។  

1491
 ឧទាហ ណ៍ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៤៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00836120 (រលាក S បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅបនាទ យ កូនរកមងអាយ  ៧ ឆ្ន ំ ខដេបានរដើ ជាមួយឪព កមាត យកនុង

អំឡុងរពេរមា៉ា ងរៅត បំ្ តរៅរពេនងៃបានសាៃ ប់ប៉ា នាម នរមា៉ា ងរក្កាយមកបនាទ ប់ពី្ ឹកទឹកត្តមបឹង)។ ទំព័  ១៧២-១៧៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836249-00836251 (កាេពីនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា ក សា ិត បានរ ៀបោប់អំពី

កា សាៃ ប់ បស់ទា កអាយ មួយខខ ខដេបានឈ្ ឺ រហើយសេ់ខតខសបក និង អ្ឹងប៉ា រណាណ ះ។ រៅខក្ពករ ធិ៍ កនុងក្សុក        

ក្សីសនធ  រខតតកំពង់ោម ខខម ក្កហមបានខ្ករ្ ពួកោត ់ និងបានយកថ្នន ំរពទយខដេោត់ទ កឲ្យកូនខដេកំព ងខតឈ្ឺ។ 

២ នងៃរក្កាយមក កូន បស់ពួកោត់បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា មិនមានថ្នន ំរពទយ។ ... ១៥ នងៃរក្កាយមក កូនទីបួន បស់ពួក

ោត់អាយ  ៤ ឆ្ន ំ បានធាៃ ក់ខៃួនឈ្ ឺនិងសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតមិនមានថ្នន ំរពទយ), ទំព័  ២១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836296 

(កាេពីនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ អន រសនីយ៍ក្ត ីណ ប ង េ បានរេើករឡើងថ្ន កនុងច្ំរណាមកនូទាងំអស់ច្ំនួន 

៧ នាក់ខដេោករច្ញពីភនំរពញជាមួយោត់ កូនបីនាក់បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងភាពអត់ោៃ នកនុង យៈរពេ៣ខខ)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ត ណាវី ឯកសា  E3/4921 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (បអូនក្បុស និងបអូនក្សី បស់ោត់ខដេរៅរៅរដ្ឋះ បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា អត់

អាហា )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកម កួន ឯកសា  E3/5418 នងៃទី២១ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00480987 (កូនក្បុសទីបី បស់ោត់ សាៃ ប់រដ្ឋយសា ភាពអត់ោៃ នរៅត្តម្ៃូវ)។  

1492
  បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋា ភិបាេច្ក្កភពអង់រគៃស៖ កា  ំរលាភសិទធិមន សសរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/3319 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ កថ្នខណឌ  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00699212-00699213។ កា រធាើវិភាគ
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ទឹករដ្ឋះ ទឹករដ្ឋះរោ ឬ ថ្នន ំរពទយសក្មាប់ទា ក បស់ោត់ រពជ ក្សី្េ អាច្ក្តឹមខត្តេ់ទឹកដេ់

ទា ក បស់ោត់ប៉ា រណាណ ះ។ មិនយូ ប៉ា នាម ន កូន បស់ោត់បានសាៃ ប់ រហើយោត់ក្តូវបានខណនាឲំ្យកប់

សពកូន បសោ់ត់រៅកនុងនក្ព
1493

។ អនករ្សងរទៀត ដូច្ជា កូនក្សីរៅ បស់ រប ស ផ្ទន ីខដេមាន

ជំងឺោគមួេ និងកអួត បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខាះកា ខងទាខំ្នករវជជសា្សត។ រប ស ផ្ទនី បានរ ៀបោប់

អំពី របៀបខដេកូនក្សី បសោ់ត់បាន ៃ្ងរោគភាៃ មៗ និងបានសាៃ ប់ បនាទ ប់ពីរពទយកងទ័ពខដេោត់

យកកូនរៅឲ្យពិនិតយរនាះ បានោក់បញ្ចូេអីាមួយរៅកនុងកាេកូនក្សី បស់ោត់។ រប ស ផ្ទន ី ក៏ 

បានកប់សពកូន បស់ោត់រៅកនុងនក្ពខកប រនាះ
1494
។ 

 ១០.២.១៥  សាកសព 

499> រទាះបីជាក្បជាជនមួយចំ្នួនបានអះអាងថ្ន ពួកោត់មិនបានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវក៏

រដ្ឋយ
1495

 ក៏មានភ័សតតុ្តងជារក្ច្ើនបង្វា ញអំពីអនក ង បួស ឬ សាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តមដង្ៃូវ

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1496

។ រោងត្តមសាកសី គង់ គីម ខដេជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

                                                                                                                                            

មួយត្តងនាមឲ្យគណៈកមមកា រដ្ឋយក្បធាន បស់អន គណៈកមមកា រនះ សតីពីឯកសា នានាខដេបានដ្ឋក់ជូនអន គណៈ

កមមកា រនះ និងគណៈកមមកា សិទធិមន សសត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩  បស់គណៈកមមកា សិទធិមន សស (XXXIV) 

(ECOSOC) ឯកសា  E3/2060 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00294952-

00294954។ 

1493
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២០-២១។ 

1494
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ១០-១១។ 

1495
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ១២-១៣ (ោត់មិនបានរឃើញក្បជាជនណាមួយសាៃ ប់

កនុងអំឡុងននកា ជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

២៣-២៦ (មិនបានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវរៅខក្ពករៅន រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ៥ ឬ ៦ នងៃរនាះរទ), ទំព័  

៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័  ៧៤-៧៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូបបាន

រេើករឡើងថ្ន ោត់មិនខដេរឃើញសាកសព ឬ ក្បជាជនក្តូវ បួសរនាះរទ)។  

1496
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៤-៥, ទំព័  ២៩-៣០ (បានរឃើញសាកសពរៅ

រេើសាព នម នីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  ៧៥-៧៧ (បានរឃើញក្បជាជនក្តូវ

 បួស), ទំព័  ៨៩-៩០ (បានរឃើញសាកសពទាហានេន់ នេ់ ៣នាក់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៩-១០ (បានរឃើញសាកសពកនុងអំឡុងរពេខដេកំព ងក្បយ ទធោន ខ្ៃ ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០ (សរងកតរឃើញថ្ន ក្បជាជនឈ្ឺ និងសាៃ ប់រៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវរេើ្ៃូវ

ជាតិរេខ២)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៥-១៧ (ក្តឹមយប់នងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥ ពួកោតប់ានរឃើញក្បជាជនសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវរៅសទឹងមានជ័យ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 
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(ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០-៣១, ទំព័  ៣២-៣៤, ទំព័  ៧៤-៧៦ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តមច្រញ្ច ើម្ៃូវ រៅរពេោត់ និង

ក្គួសា ោត់បានោករច្ញពីទីក្កុងត្តម្ៃូវជាតិរេខ៤ រៅក្បខហេរមា៉ា ង ៦៖៣០ ឬ ៧ នាលាៃ ច្នងៃទី១៧ ខខ រមសា 

រហើយោត់ក៏បានរឃើញខ្សង និងសាកសពខដេរគដ តរៅខកប ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង នងិខ្នកដឹកជញ្ជូន 

(បនាទ យក្តង់សព័ )។ ោត់ក៏បានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៣ ខកប កំពង់ទួេ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័  ៤០-៤១ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៦៨-៦៩, ទំព័  ៧៩-៨០ (រៅរពេោត់រដើ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ១ និងត្តមទរនៃ 

ោត់បានរឃើញសាកសពអខណត ត រទាះបីជាោត់មិនបានដឹងថ្នរតើសាកសពទាងំរនាះ គឺជាសាកសពជនស ីវិេ ឬ

ទាហានរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨៣ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តម

្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២៥-២៦ (បានរឃើញសាកសពជន ស ីវិេ និងកូនរកមងរៅឃ ំ  ខក្ពកក្បា។ បានរឃើញ

សាកសព ១ ឬ ២ រៅត្តម្ៃូវរច្ញពីភនំរពញ)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  

២០-២១ (បានរឃើញសាកសពក្បខហេ ២០ សាកសព រៅត្តម្ៃូវរៅកាន់ខក្ពកសំរោង។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤១ (រៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ២ រច្ញពីភនំរពញ បានសរងកតរឃើញក្បជាជនសាៃ ប់

រៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣២-៣៣ (បានរឃើញសាកសពរៅ

ខ្ងរកើតសាព នម នីវងសត្តមបរណាត យមាតទ់រនៃរៅនងៃទីពី រក្កាយពីកា ជរមៃៀស) ទំព័  ៣៤-៣៥ (បានរឃើញសាកសព

ទាហានដ្ឋច្់កាេរៅត្តម្ៃូវ)។ េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនយី៍ក្តី ស  ប  ន        

ឯកសា  អតីត ឧតតមរសនីយ៍ននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN  
(ភាសាខខម ) 00499663-00499664។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 កថ្នខណឌ  ៣។ 

សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC)   
ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២១-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00228737-00228738   
(គងស សរក្មច្ បានរឃើញសាកសពសអយុ េួយរៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ និងរៅត្តមមាត់ទរនៃរមគងគ និងសាកសពច្ំនួន ៤

រៅវតតវាេសបូវ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសន ស ្ ន ឯកសា  E3/4821 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523262-00523263(សាកសពរដកសនតកូត្តមសងខ្ង្ៃូវនានា ជាពិរសស

រៅតំបន់មនទី រពទយ  សសុី)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00398496 (រឃើញសាកសព ួញសាិតរឡើងរមម ជារក្ច្ើនរៅត្តមរក្តើយខ្ងរកើត

អនករេឿង និងសាកសពោប់ យសាិតរៅត្តម្ៃូវរៅកំពង់សឹងា)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសង 

ស ខ ម ឯកសា  E3/4702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368960-00368961 

(មានសាកសពមន សសជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវ ប៉ា ខនតោតម់ិនបានក្បាប់បានថ្នរតើសាកសពទាងំរនាះគឺជាជនស ីវិេ ឬ 

ទាហានរនាះរទ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00152235-00152236 (រៅត្តម្ៃូវម នីវងសរច្ញពភីនំរពញ បាន

រឃើញសាកសពទាហានជារក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃ បរ់ៅកនុងស្ង្វគ ម និងជនស ីវិេជារក្ច្ើនក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃ ប ់

01006746
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អះអាងថ្ន មានសាកសពជារក្ច្ើនខដេពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យយករច្ញពី្ៃូវ រហើយពួកោត់ក្តូវ

រក្បើក្បាស់ក្ត្តក់ទ័ រដើមបី  ញសាកសពទាងំរនាះចូ្េរៅកនុងទរនៃ
1497

។ 

500> ជន ងរក្ោះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាទាហានសាធា ណ ដាខខម 
1498

 ឬ ជាជនស ីវេិ 

មានទាងំរកមង ទាងំោស់
1499
។ កាេៈរទសៈពិតក្បាកដននកា សាៃ ប់ បសស់ាកសពខដេមានរៅ

                                                                                                                                            

រដ្ឋយសា ក្បខកកមិនក្ពមោករច្ញពី្ទះពួកោតត់្តមបញ្ញជ  បស់ពួកខខម ក្កហម), ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00152236 (ខណៈរពេខដេរៅវតតច្មា  បានរឃើញសាកសព ក្បុសៗខដេក្តូវបានរគច្ងម ខ អខណត តរៅកនុងទឹក)

។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ជ យ ប៉ា ក ឯកសា  E3/5167 ោម ន ច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00196060-00196061 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវនានា ជា

ពិរសសមន សសោស់ជោ និងកូនរកមង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ ម៉ាន ឯកសា  E3/5278 នងៃទី០៤ 

ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287524-00287525 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញ

សាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវ ជាពិរសសរៅ ងាង់មូេរោមរៅខកប រ ធិ៍ច្ិនត ង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី អ  ត រសង ឯកសា  E3/5267 នងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00271405 (រៅត្តម

្ៃូវ ោត់បានរឃើញខតរខ្ម ច្មន សសខដេបានសាៃ ប់ ខដេមានេកេណៈរក្កៀមអស់រៅរហើយ រហើយរគបានរដើ ជាន់ពីរេើ

រឡើងរសពៀត។ សាកសពខៃះក្តូវបានខ ក្ខហកស ីរទៀត្ង។  

1497
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨៦-៨៧។ 

1498
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៤៨-៥១ (រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា បានរធើាដំរណើ 

ច្ូេទីក្កុងភនំរពញជាមួយ ស ន រសន និងបានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៤ និងត្តមក្ពលាន       

យនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង។ សាកសពទាងំរនាះ ក្បខហេជាពួកទាហាន របើខ្អកត្តមមួកខដេបាន ក់ រដ្ឋយ ួមទាំង

សាកសពខៃះខដេបានសអយុ េួយរៅរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៩-៦១ 

(បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ត្តម្ៃូវរៅរ ធិ៍ច្ិនត ង រៅរពេខដេោត់បានោករច្ញពី្ ា រដប៉ា)ូ។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧០-៧១, ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៤-៣៥ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ខដេដ្ឋច្់កាេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៩-៩០ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ៣នាក់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៧-៥៨, ទំព័  ៧៩-៨០ (បានរឃើញសាកសពទាហាន 

េន់ នេ់ សអយុ េួយរៅច្ំកា មន)។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥ (សាកសព

ទាហាន េន់ នេ់ រដកជាជួ រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ២០-២១ 

(សាកសពត្តម្ៃូវរៅខក្ពកសំរោងខដេ ួមមានទាហាន េន់ នេ់ ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦៣-៦៤ (បានរឃើញសាកសពទាហានគ រេើោន ខកប ្ា ខក្ពករៅន )។ សា ណា បស់     

 ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២០-២១ ERN (ភាសាខខម ) 00228736-00228737 (គងស សរក្មច្ បាន

រឃើញសាកសពច្ំនួន ៥ រដ្ឋយសា ក្តូវក្ោប់រផ្ទៃ ង រហើយសាកសពទាងំរនាះ ក់អាវក្កាស់ និងសាៃ កសមាគ េ់) ទំព័  

01006747
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៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00228748-00228749 (រៅរេើដីក្គបដណត បរ់ដ្ឋយសាកសពទាហានជារក្ច្ើននាក់)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា  E3/5191 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00198941-00198942 (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ កនុងឯកសណាា ន  បា៉ា ោ៉ា  រៅត្តម

្ៃូវជាតិរេខ ៣)។  

1499
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៧៨-៨០ (បាន ករឃើញសាកសពងមីៗរៅសហគមន៍

ោមរៅខក្ពកក្បា ខដេកនុងរនាះមាន្សតី និងកូនរកមង្ងខដ ។ អនករ្សងរទៀតបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពកួរគក៏បានរឃើញ

សាកសព្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧០-៧១, ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ២៨-៣០ (រឃើញសាកសពក្បុសច្ំនួន២ នាក់កនុងសរមៃៀកបំ ក់

ស ីវិេខកប សាព នម នីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៧៩-៨០ (បាន

រឃើញមន សសរ្សងរទៀត ដូច្ជាជនស ីវិេខដេក្តូវបានរគបំបាត់រោេ រហើយសាកសព បា៉ា ត់ បា៉ា យរៅត្តម្ៃូវ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦៣-៦៤ (រឃើញសាកសពជនស ីវិេខកប ខខសេួស

រៅត្តម្ៃូវបនាទ ប់ពីោតោ់ករច្ញពនីក្ពរៅន ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ២០-២១ 

(សាកសពត្តម្ៃូវរៅខក្ពកសំរោង  ួមទាងំ ជនស ីវិេ្ងខដ )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង 

មួង ស ខន ឯកសា  E3/4681 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (មាន

សាកសពជារក្ច្ើន ត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ ជាពិរសសកូនរកមងតូច្ៗ និងមន សសោស់។ សាកសពទាងំរនាះសអយុ េួយ និងមាន

កៃិនសអយុខ្ៃ ងំ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ច្ ន ឯកសា  E3/5562 នងៃទី ១៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00390283 (រៅសាព នម នីវងស ហូតដេ់ក្ោំងទរនៃខ្ងេិច្ ោត់បានរឃើញសាកសពជា

រក្ច្ើនរៅរោងក នច្្នាទ  ខដេស ទធខតជាជនស ីវិេទាងំអស់)។ 

រ ៀបោប់ទាងំទាហាន និងជនស ីវិេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ៩-១០, ទំព័  

១១-១២ (បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើន រៅរពេោត់មកដេ់ខក្ពកហូ  ខដេកនុងរនាះ ួមមានសាកសពទាហាន េន់ នេ់ 

ក្ពះសងឃ និងជនស ីវិេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦០-៦១ (កនុងអំឡុងរពេ

រធើាដំរណើ  ោត់បានរឃើញសាកសពនគ បាេ រោធា និងជនស ីវិេខដេកនុងរនាះមានខៃះរកមង និងោស់)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ៨-៩ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ មន សសោស់ កូន

រកមង ្សតីមានន្ទរ ះ រដកសណតូ កត្តម្ៃូវ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  

ទំព័  ១៩៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836275 (រសង យ ទាធ  ិទិធ បានកត់សមាគ េ់ថ្ន កាេពីនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ោត់បានរឃើញសាកសពក្បខហេ ២០០  បា៉ា ត់ បា៉ា យត្តម្ៃូវរៅរោងច្ក្ក PEPSI Cola ខដេភាគរក្ច្ើនជាក មា  ខៃះ

សាៃ ប់រដ្ឋយក្តូវរគបាញ់ ខៃះរទៀតក្តូវបានរគោប់ច្ង និងនវ៉ា ហូតដេ់សាៃ ប់។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រពេ

រដើ ត្តម្ៃូវ ពួកោត់បានរឃើញអនកសាៃ ប់ជារក្ច្ើននាក់ កនុងរនាះមានជនស ីវិេ និងទាហាន និងមានបនសេ់ទ កក្ោប់

 ំរសវជារក្ច្ើន្ងខដ )។  
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ត្តម្ៃូវមិនមានភាពច្ាស់លាសរ់នាះរទ
1500

។ សាកសពមួយចំ្នួន ជាពិរសស ទាហាន ទំនងជាក្តូវ 

បានសមាៃ ប់រៅកនុងអំឡុងរពេវាយក្បយ ទធម នរពេកាន់កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី 

រដ្ឋយពិោ ណារេើភ័សតតុ្តងខដេក្តូវបានរេើកមកពិភាកា រៅកនុងខ្នក ១០.២.១៤ (“កា សាៃ ប់”) 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន សាកសពខដេក្តូវបានរឃើញរៅរពេជរមៃៀសរនាះ     

 ួមមាន ទាងំសាកសពទាហានខដេបានសាៃ ប់រៅកនុងអំឡុងរពេក្បយ ទធោន  និងសាកសពអនកខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ ។ 

 ១០.២.១៦  កា ក្បក្ពតឹតមិករេើអនក ដាកា  នងិទាហានសាធា ណ ដាខខម  

501> រក្កាយពីខខម ក្កហមចូ្េកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ ឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ីច្ន បានរធើាកា 
ក្បកាសត្តម វិទយុមួយ រដ្ឋយអំ វនាវឲ្យទាហានសាធា ណ ដាខខម ទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ

1501
។ ខខម ក្កហម 

                                                 
1500

 ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  ៨៩-៩០ (រៅត្តម្ៃូវ បាន

រឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ ់៣នាក់ ខដេអាច្សាៃ ប់រពេក្បយ ទធោន  រដ្ឋយសា ខតសាកសពរឡើងរហើម និងមាន

  យរោមរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័  ៤០-៤១ (បានគិតថ្ន សាកសពខដេ

រឃើញត្តម្ៃូវ អាច្ជាសាកសពអនកខដេមិនក្ពមសាត ប់ត្តមបញ្ញជ ខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ម ម  សំរអឿន) ទំព័  ២១ (គិតថ្ន សាកសពមួយច្ំនួនអាច្នឹងសាៃ ប់រដ្ឋយសា អស់កមាៃ ំង។ ត្តម្ៃូវរច្ញពី

ភនំរពញត្តម្ៃូវជាតិរេខ២ បានសរងកតរឃើញមន សសឈ្ដឺួេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៩-១០ (២សបាត ហ៍រក្កាយមក រៅរពេពួករយើងក្តូវបានរគយករច្ញពីភនំរពញ 

រយើងរឃើញមានសាកសពត្តម្ៃូវខដេក្តូវបានរគបងេំឲ្យោករច្ញ។ ោត់បានសនមតថ្ន សាកសពមួយច្ំនួនបានសាៃ ប់

រៅត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៥២-៥៣ 

(រៅរពេដំបូង ពួកោត់បានរឃើញសាកសពទាហាន និងជនស ីវិេកមពជុារៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ ខដេបានរកើតមានរឡើង

រៅរពេជរមៃៀសច្ ងរក្កាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៩-៨០ (សាកសព 

ោយបា៉ាយរៅត្តម្ៃូវ។ ោត់មិនបានក្តឡប់រៅវិញរដើមបី កអំពមីូេរហត ននកា សាៃ ប់ បស់អនកទាងំរនាះរទ)។  កយស ំ

ត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ សារវឿន ឯកសា  E3/5338 ខកវ សារវឿន ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00454027-00454028 (រ ៀបោប់ថ្នោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ សាៃ ប់ 

២ នាក់រៅរពេវាយក្បហា រៅភនំរពញ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  

E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00368783-00368784 (ត្តម្ៃូវរៅរខតត

កំពង់ោម ោត់បានរឃើញសាកសពទាហានខដេសាៃ ប់រដ្ឋយសា ស្ង្វគ ម)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង          

 ដាបបរវណី បស់ អ  យ រសឿង ឯកសា  E3/5375 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00477206-

00377207 (បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវរៅត្តខកវ ប៉ា ខនតមិនដឹងថ្នរហត អីាពួកោតស់ាៃ ប់)។  

1501
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦១ ។ 

01006749



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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បានជូនដំណឹងដេ់ក្បជាជនកនុងទីក្កុងភនំរពញត្តម យៈរមក្កូថ្ន ពួកោត់អាច្រៅបំរពញកា ង្វ 

 បស់ពួកោត់បានធមមត្ត រហើយមានខតជនកបត់ជាតិ ៧  ូបប៉ា រណាណ ះ ខដេ ួមទាងំ េន់ នេ់     

សិ ិមតៈ និង រច្ង រហង នឹងក្តូវសមាៃ ប់រោេ
1502

។ រៅរពេរនាះ អនក ដាកា ជានខ់ពស់មួយចំ្នួន

ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណពីម ន ួច្រហើយត្តម យៈវិទយុ  ួមទាងំ េន់ នេ់ ្ងរនាះ បាន ត់

រគច្ខៃួនរច្ញពីក្បរទស
1503

។ ឡុង បូរ ត សិ ិមតៈ និងអនក ដាកា ជាន់ខពស់រ្សងមួយចំ្នួនរទៀត 

កំព ងសាិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុារៅរឡើយ
1504

។ 

502> រក្កាយពីកា ក្បកាសត្តម វិទយ ុួច្មក ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បានទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ 

ក្គវីទង់ជ័យស ស ំច្ ះោញ់ និងបានរដ្ឋះឯកសណាា ន បស់ខៃួនរច្ញ
1505

។ អងគភាពកងទ័ពខខម 

ក្កហមក្តូវបានខណនាមំិនឲ្យបាញអ់នកខដេក្គវីទង់ជ័យសរនាះរទ
1506

។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ២៨-២៩, ទំព័  ៧៦-៧៨ សូមរមើេ្ងខដ       
ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) 

ទំព័  ១១-១២ (បានឮអំពីកា ោយកា ណ៍ត្តមវិទយុ រៅខខ ក មភៈ មីនា និងរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខដេសំរៅរៅរេើ

ពួកកបត់ជាតិខដេបាន្តួេ ំេំសីហន  និងបានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានឮថ្ន ពួកកបត់ េន់ នេ់ ក្តូវសមាៃ ប់រោេ)។  

1503
 សូមរមើេ ខ្នកទី៣,ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៦៤ ។ 

1504
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កា ស ំសិទធិក្ជករកាននរោបាយ ឯកសា  E3/2694 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ក ងស  េសាា នទូតបាោំងរ ម្ ះ Dyrac បានោយរ ម្ ះប គគេទាងំឡាយខដេមាន

វតតមានរៅសាា នទូត គឺក្ពះអងគមាច ស់សិ ិមតៈ ម្នតីោត់ ២ នាក់ ក្ពះនាង ម ំ មា៉ា នីវងស (ក្ពះោជាទីបី បស់សរមតច្     

សីហន ) និងកូនក្សី កូនក្បសា ក្បុស និងរៅក្បុសក្សី បស់ោត់ អ  ង ប  នហ  (ក្បធាន ដាសភាជាតិ) និងរេឿង ណាេ់ 

( ដាម្នតីក្កសួងស ខ្ភិបាេ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញននជនរភៀស

ខៃួន ឯកសា  E3/2700 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00504002 (Dyrac បានកត់សមាគ េ់

ថ្ន សមាជិកក្កុម ណសិ ស ួប ួមរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិសាសន៍ច្ំនួន ១៥៥ នាក់ និងរលាក អ  ី ខបនសួក  អតីតរៅហាា យ

រខតត តនគី ី ក៏មានវតតមានរៅសាា នទូត្ងខដ )។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័  

៥៥-៥៧ (ក្កុមហាូេ ៉ាូ (FULRO) គឺជាសហព័នធរដើមបី ំរដ្ឋះជនជាតិភាគតិច្ខដេទទួេ ងនូវកា ោបសងកត់ ខដេជា

ក្កុមជនជាតិភាគតិច្ម៉ា ងត្តញា៉ា  (Montagnard) ខដេបានវាយក្បយ ទធរៅខ្ងអារម ិក កនុងអំឡុងស្ង្វគ មរវៀតណាម 

និងស្ង្វគ មស ីវិេកនុងក្បរទសកមពជុា)។  
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៨-៩, ទំព័  ៣៨-៣៩, ទំព័  ៤៥-៤៦ (កងពេធំ បស់

ោត់ ក្តូវបានទទួេសាា គមន៍រៅទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយជនស ីវិេ និងទាហាន េន់ នេ់ ខដេរេើកទង់ស និងសរងកត

រឃើញអាវ ធ បា៉ា ត់ បា៉ា យរៅត្តម្ៃូវ។ ទាហាន េន់ នេ់ មិនមានអាវ ធរទ រៅរពេច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៧-៨ (អតីតរមបញ្ញជ កា ខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញជនស ីវិេ

01006750
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ក្គវីទង់សពី្ ទះពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៥-១៦, ទំព័  

២២-២៤, ទំព័  ២៥-២៦, ទំព័  ៧៧, ទំព័  ៨០ (ច្ំណាយរពេមួយរមា៉ា ងងត ូបកា ក្បមូេអាវ ធរក្ច្ើនរឡើងៗ និងកា 

ទមាៃ ក់អាវ ធ បស់ទាហាន េន់ នេ់ រៅច្ំណ ច្ក្បសពា្ៃូវម នីវងសនិង្ៃូវក្ពះសីហន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥ (ក្គួសា  បស់ ហូ ច្នាា  និងអនកជិតខ្ងមួយច្ំនួនរេើកទង់ជ័យស)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨១-៨២ (រឃើញក្បជាជនក្គវីទង់ស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ២៨ (ទាហាន េន់ នេ់ ខដេ ត់រគច្ខៃួន បានរដ្ឋះរច្ញឯកសណាា ន បស់ខៃួនមួយច្ំនួន។ 

ទាហានមួយច្ំនួន ខដេ ួមទាងំ ូបោត់្ង បានកាន់ទង់ជ័យសត្តម្ៃូវ) ទំព័  ៧៣-៧៤ (កនុងនាមជាសមាជិកមាន កន់ន

កងទ័ពអាកាស បស់ េន់ នេ់ ោត់បានលាក់ឯកសណាា ន និងការំភៃើង បស់ោត់ និងបានរសៃៀក ក់ស ីវិេកនុងអំឡុង

រពេននកា ៃ្ ន នទីក្កុងភនំរពញ រដើមបីរជៀសវាងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាទាហាន េន់ នេ់។ កងទ័ព          

ខខម ក្កហមមាន ក់បានយកឯកសណាា នមួយកំរបៃពីោត ់ ប៉ា ខនតមិនបានរធើាអីាច្ំរ ះោត់រនាះរទ), ទំព័  ៧៤-៧៥ (បាន

រឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ),ទំព័  ៧៩-៨១ (ទំនងជាមានទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនរសៃៀក ក់

ជាជនស ីវិេកនុងច្ំរណាមអនកជរមៃៀសនានា ប៉ា ខនត មិនមានអនកណាមាន ក់រសៃៀក ក់ឯកសណាា នរោធារនាះរទ)។       
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧១-៧២ (បីត បស់ោត់ខដេជាទាហាន េន់ នេ់ បាន

រដ្ឋះឯកសណាា ន បស់ោត់រច្ញ ម នរពេច្ូេឆ្ន ំខខម )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  

១៤-១៥, ទំព័  ៥៩ (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោតថ់្ន ក្បសិនរបើពកួោត់មានឯកសណាា នទាហាន ឬ អាវ ធ ពួកោត់

ក្តូវខតក្បគេ់មកឲ្យពួកវា។ ោត់បានអាវ ធខដេក្តូវបានរគក្បគេ់ឲ្យ និងរបាះរោេត្តម្ៃូវ និងបានរឃើញរដ្ឋយ

ផ្ទទ េ់ខភនក ខខម ក្កហមបានឲ្យក្បុសៗកនុងឯកសណាា នរោធា រដ្ឋះឯកសណាា ន បស់ខៃួនរច្ញ រហើយអនកទាងំរនាះបនត

ដំរណើ រដ្ឋយោម នសរមៃៀកបំ ក)់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

១៨ (រយើងបានរឃើញអនករ្សងរទៀតបានច្ ះោញ់ និងក្តូវបានរគដកហូតអាវ ធ និងពួករកមងបានខ្កអនករ្សងរទៀត ក

អាវ ធ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ េឹង េិញ ឯកសា  E3/4956 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  

៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00552103-00552104 (អតីតទាហាន េន់ នេ ់ មួយ ូបរៅភនំរពញរៅរពេខដេ        

ខខម ក្កហមជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង បានរដ្ឋះសរមៃៀកបំ កទ់ាហានោត់រច្ញមក ក់សរមៃៀកបំ ក់កូនសិសស វិញ 

រដ្ឋយខ្ៃ ច្រគបាញ់សមាៃ បោ់ត់ និងរក្កាយមកក្តូវបានជរមៃៀសជាមួយអនករ្សងរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅ         

និពនធរដ្ឋយ R. Neveu៖ កា ខបកទីក្កងុភនំរពញ ឯកសា  E3/3208 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00432453, 00432469, 00432480-82, 00432484-85 ( ូបភាពបានបង្វា ញអំពកីា ក្បមូេអាវ ធ)។ 

1506
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័  ៦៩-៧០ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា  E3/424 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00418518-00418519)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៤៥-៤៧ (រយើងបានោត់ទ កអនក

ខដេក្គវីទង់ជ័យសថ្នជាអនកច្ ះោញ់ និងទមាៃ ក់អាវ ធ ួច្រហើយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧០-៧១ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន មានកា បាញក់ារំភៃើងក្គប់

កខនៃង ដូរច្នះពួកោត់មិនក្បាកដថ្នរតើពួករគរេើកទង់ជ័យសរដើមបីច្ ះោញ់ និងច្ ះច្ូេខណៈរពេខដេមានអនករ្សង

កនុងច្ំរណាមរនាះ្ងខដ ។ ពួកោត់ក្តូវខតបាញ់អនកទាងំឡាយខដេរៅទីរនាះ)។  

01006751
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503> រក្កាយពីបានក្តួតក្ត្តក្កសួងព័ត៌មាន ជនមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់បានក្បកាសកនុងនាម

ជាខខម ក្កហម រដ្ឋយទាមទា ឲ្យ “ ដាម្នតី និងឧតតមរសនីយ៍រ្សងៗទាងំអស់ខដេមិនទានប់ាន ត់

រច្ញរៅរឡើយ សូមចូ្េខៃួនភាៃ មៗមកកាន់ក្កសួងព័ត៌មានរដើមបី កាសណាត ប់ធាន ប់”
1507

។ រ ៃ្ើយ

តបរៅនឹងកា ក្បកាសត្តម វទិយុរនះ ឧតតមរសនីយ៍ និងម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន បាន

មកោយកា ណរ៍ៅក្កសួងព័ត៌មានខដេ ួមមានទាងំឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន់ ណ ន (បអូនក្បុស បស់

រសនាក្បម ខ េន់ នេ់) ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ឈ្ឹម ឈ្ួន និងនាយក ដាម្នតី ឡុង បូរ ត និងក្បពនធ បស់

ោត់្ងខដ 
1508

។ កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានខសាង កោប់ខៃួនអនក ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ- 

                                                 
1507

 សូមរមើេ ខ្នកទី១០ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦២ តំណាងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជុាក្បាប់ឲ្យកងទ័ព ដ្ឋា ភិបាេច្ ះោញ់ និងត្តមកា ោយកា ណ៍នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្នកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់

អាវ ធ បស់ ដ្ឋា ភិបាេច្ ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905195-00905197។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (François 

PONCHAUD) ទំព័ ៣៥ (មិនមានកា ច្ ោរនាះរទ។ ម ី ស ីច្ន ច្ង់ឲ្យទាហានច្ ះោញ់ ទាហានសាធា ណ ដាទមាៃ ក់

អាវ ធច្ ះ និងមិនមានកា ច្ ោរនាះរទ។ សរមតច្ ហួត ត្តត (HUOT Tat) បានខណនាឲំ្យអនកក្គប់ោន  ួមោន រធើាកា 

ជាមួយោន រដើមបីកសាងក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  

៣៣-៣៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ក្បោនំងៃ S. Schanberg៖      កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  

E236/1/4/3.1 ទំព័  ១១១-១១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963949-00963952 រសច្កីតក្បកាសបដិវតតន៍បានរេើករឡើងថ្ន៖ 

“រយើងបានយកឈ្ន ះរេើបនកបត់ េន់ នេ់។ រហត ដូរច្នះ រយើងអំ វនាវឲ្យរមបញ្ញជ កា ននកងកបត់ទាងំអស់ដ្ឋក់អាវ ធ

ច្ ះ រហើយច្ ះោញ់។ ទាហានណាមួយខដេក្បខកក ក្តូវខតដ្ឋក់ទណឌ កមមធៃន់ធៃ ”។ សា រ្សងរទៀត ខដេោក់្ាយ

រក្ច្ើនដង បានអរញ្ជ ើញ ដាម្នតី និងឧតតមរសនីយ៍ទាងំអស់ឲ្យមកជួបោន ភាៃ មៗជាមួយរមដឹកនាខំខម ក្កហមរៅក្កសួង

ព័ត៌មានរដើមបីជួយោន បរងកើត វិធានកា  កាសណាត ប់ធាន ប់)។  

1508
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៣៣-៣៤ (ដកក្សង់ S. 

Schanberg៖ កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  ១១៧-១១៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00963955-00963956, បានកត់សមាគ េរ់ឃើញថ្ន អនករទាសក្បខហេ ៥០ នាក់ ឈ្ រៅខ្ងម ខអោ ក្កសួង 

កនុងរនាះ មានឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន់ ណ ន បអូនក្បុស បស់រសនាក្បម ខ េន់ នេ់ និងឧតតមរសនីយ៍ក្តី ឈ្ឹម ឈ្ួន), 

ទំព័  ៣៤-៣៧ (ឡុង បូរ ត ក៏បានមកដេត់្តមរក្កាយ្ងខដ រៅកនុងនងៃរនាះ។ កងទ័ពខខម ក្កហមក្បខហេ ១០ រៅ 

១៥ នាក់ ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ សរពញបានរឡាមព័ទធពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan 

ROCKOFF) ទំព័  ៣៥-៣៦, ទំព័  ៣៩ (បានរឃើញអនកម ខអនកកា ក្បខហេ ២០ នាក់ មកពី បប េន់ នេ់ និងខខម 

ក្កហមខៃះរៅក្កសួង) ទំព័  ៣៥-៣៦, ទំព័  ៤១-៤២ (នាយក ដាម្នតី ឡុង បូរ ត និងក្បពនធ បស់រលាក ខដេរៅ

រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ខខម ក្កហមកប៏ានមកដេ់ រហើយក្តូវបានពួករគយករច្ញរៅក្បខហេ ២០ នាទីរក្កាយមក), 

ទំព័  ៣៧-៣៨ (រក្ៅពី ឡុង បូរ ត ោត់មិនសាគ េ់ម្នតីនន បប េន់ នេ់ រ្សងរទៀតរៅក្កសួងព័ត៌មានរនាះរឡើយ 

រដ្ឋយសា ោត់មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទទ េ់ជាមួយពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan 

01006752
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 ដាខខម ខដេក្ជករកានរៅសាា នទូតបាោំង។ Sydney SCHANBERG បានរ ៀបោប់ថ្ន ោត់បាន

រឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ខភនករៅរពេខដេក្ពះអងគមាច ស់ សិ ិមតៈ និង អ  ង ប  នហ  (ក្បធាន ដាសភាជាតិ) 

ខដេអនកទាងំពី  ូបបានក្ជករកានរៅកនុងសាា នទូតបាោំង បានរច្ញពីសាា នទូតជាមួយនឹងកងទ័ព     

ខខម ក្កហម បនាទ ប់ពីពួកកងទ័ពទាងំរនាះបានចូ្េខ្ក កពួកោត់
1509
។ ម្នតីជានខ់ពស់ជារក្ច្ើន 

                                                                                                                                            

ROCKOFF)ទំព័  ៣៦-៣៧ (រៅទីរនាះ មានរោធា និងជនស ីវិេលាយឡំោន  ប៉ា ខនត រដ្ឋយសា ខតអនកម ខអនកកា ជាង

២០ នាក់ ស ទធខតរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ស ីវិេ រគពិបាកក្បាប់ថ្នរតើពួករគគឺមានឋានៈជារោធា ឬ ជាអនក ដាកា )។ 

អន សា ណៈរសតវិមានវា៉ាស ីនរត្តន សតីពីកំណតរ់ហត ននកិច្ចសនទនា ឯកសា  E3/3467 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00635591 (បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ឡុង បូរ ត សិ ិមតៈ និង េន់ នេ់ ក្តូវ

បានោប់ខៃួន។ រទាះបីជានិោយសំរៅរេើរ ម្ ះ េន់ នេ់ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា 

និោយរនះគឺច្ង់សំរៅរេើ េន់ ណ ន។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  

E3/51 ច្ ះនងៃទី១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00644711-00644712 (រៅរមា៉ា ង៤:០០ 

 រសៀេ ពិពណ៌នាអនករទាស ៥០ នាក់ រៅម ខក្កសួងព័ត៌មាន  ួមទាងំ េន់ ណ ន ឧតតមរសនីយ៍មួយច្ំនួន និងរលាក 

ហ ូ ហងសស ិន ក្បធានខ ទទកាេ័យ បស់រលាក ឡុង បូរ ត រហើយរៅរមា៉ា ង ៤:៥០  រសៀេ កា មកដេ់ បស់រលាក 

ឡុង បូរ ត)។  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00836275 (និសិសតច្ាប់មួយ ូបបានរេើករឡើងថ្ន កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរមា៉ា ង ១០ ក្ពឹក ោត់

បានរឃើញខខម ក្កហមបាននាខំៃួនវ រសនីយ៍ឯក មា៉ា ត់ សារហា៉ាន (MAT Safran) រៅក្កសួងព័ត៌មាន)។  
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤០-៤១, ទំព័  ៤២-៤៣, ទំព័  

៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1, ទំព័  

១៤៤-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00963982-00963983 បានកតស់មាគ េ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា កងទ័ព

ខខម ក្កហមមួយកងបំ ក់រដ្ឋយអាវ ធ សរពញបានមក កម្នតីជាន់ខពស់ខដេបានលាក់ខៃួនរៅកនុងសាា នទូត។ រៅរវលា

រមា៉ា ង ២  រសៀេ រក្កាយរពេពភិាកាោន ជាមួយ Dyrac រៅក្ច្កទាា   មន សសក្បខហេជាង ១០ នាក់ខដេរគច្ង់បាន 

បានរច្ញមករក្ៅ កនុងរនាះ ួមមាន ្សតី និងក មា  សិ ិមតៈ និង អ  ង ប  នហ  ខដេជាក្បធាន ដាសភា)។ ទូ រេខ

ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ កា ោករច្ញននជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/2700 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491981 (Dyrac បានពិពណ៌នាអំពី វិធីខដេគណៈកមាម កា ក្កុងបានអន ញ្ញា ត

ឲ្យជនជាតិខខម ទាងំអស់ ខដេបាន ត់រភៀសខៃួនច្ូេកនុងសាា នទូត រហើយពួករគបានោករច្ញរៅត្តមទិសខ្ងរជើងនន   

ទីក្កុង រេើកខេងខតឥសស ជននន បបោស់ខដេក្តូវសាិតរៅកនុងក្កុមមួយរទៀត។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញ បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/2702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00492870 (Dyrac ោយកា ណ៍ថ្ន ក្ទង់សិ ិមតៈ និងឥសស ជនទាងំឡាយខដេមានោយនាមរៅ

កនុងទូ រេខ បស់ោត់នារពេម ន ក្តូវបានសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា អនាមិកមួយ រ េគឺ ក្កុម ណសិ សបក្ងួបបក្ងួម

ជាតិកមពជុា ឬ កងទ័ពជាតិ  ំរដ្ឋះយករច្ញពីសាា នទូត)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៥២-៥៤, ទំព័  ៥៤-៥៧, ទំព័  ៧៤-៧៥ (ក្កុមទាហានហាេុ ៉ាូ (FEULRO)

01006753
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រទាះបជីាមិនទាងំអស់កីតខដេកនុងរនាះ បានបាត់ខៃួន រហើយរក្កាយមក មានកា បញ្ជូនព័ត៌មានត្តម    

 យៈកា ទូត និងក្បព័នធ្ សពា្ ាយបានោយកា ណ៍ថ្ន ម្នតីជាន់ខពស់ទាងំរនាះ  ួមទាងំនាយក ដាម្នតី 

ឡុង បូរ ត ឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន ់ណ ន និងក្ពះអងគមាច ស់ សិ ិមតៈ ក្តូវបានសមាៃ ប់
1510

។ 

                                                                                                                                            

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ច្ំនួន ៣០០ នាក់ [សហព័នធ ំរដ្ឋះជនជាតិភាគតិច្ ខដេ ងកា ោបសងកត់ជនជាតិភាគតិច្            

ម៉ា ងត្តញា៉ា ខដេវាយក្បយ ទធខ្ងអារម ិក រៅកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគ មរវៀតណាម និងសង្វគ មស ីវិេរៅកនុងក្បរទស    

កមពជុា] ក្តូវបានភជង់នឹងច្ ងការំភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញពីសាា នទូតបាោំង។ រក្កាយរពេពួករគោករច្ញរៅ រហើយរក្កាយ

រពេអនកទាងំរនះរសទើ ទាងំអស់ោករច្ញ្ តរៅ ោត់បានឮសរមៃងបាញ់ការំភៃើងរៅប ិរវណទីលានកីឡាខ្ងរជើង        

សាា នទូត។ ប៉ា នាម នឆ្ន ំរក្កាយមក រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន មាន បាយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនទាងំរនះក្តូវបានរគបាញ់រោេ

រៅកនុងប ិរវណទីលានកីឡាអសរ់ហើយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 

កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រលាក S ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភ សន៍ បាន

រេើករឡើងថ្ន ោត់ និងខខម ជារក្ច្ើននាក់ ខដេក្តូវបានបរណត ញរច្ញពសីាា នទូតបាោំងក្តូវបានយករៅសាត តឡំខប  ។ 

រៅសាត តរនាះ ោត់បាននិោយថ្ន ពួករគបានបំខបករច្ញជាបីក្កុម៖ ម្នតីជាន់ខពស់ និងរោធា ( ួមមាន Dibellon, 

Dibalene, Plek Phuon, Cadet, Paul Y Bun Suor និងសមាជិកក្បខហេ ១០០ នាក់ នន ណសិ ស ួប ួម ំរដ្ឋះ      

ពូជសាសន៍ក្តូវរគជិះជាន់) ក្តូវបានដឹកត្តមឡាន ខណៈរពេអនករ្សងរទៀតបានរដកខកប ៗោន រៅរេើដីកនុងខទមរៅ

រពេយប)់។  
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 កា ទទួេសាគ េ់ពីទំនាក់ទំនងនារពេក្បជាជនោករច្ញ និងកា ទទួេសាគ េ់ថ្នមានកា ក្បហា ជីវិត (បណាត ញ

សា ព័ត៌មាន Relation) ឯកសា  E3/604 ច្ ះនងៃទី០២ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00632772       
(ោយកា ណ៍អំពកីា បញ្ញជ ក់ បស់ រអៀង សា ី ខដេរេើករឡើងថ្ន ឡុង បូរ ត និង េន់ ណ ន ក្តូវបានក្បហា ជីវិត)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៣៦-៣៧ (រនះគឺជារេើកច្ ងរក្កាយខដេ

ោត់បាននិោយជាមួយ ឡុង បូរ ត)។ រក្កាយមក ពួកវាបានក្បកាសថ្ន ពួកវាបានសមាៃ ប់ោត់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១១ (បានឮពីម្នតីសាា នទូតបាោំងថ្ន ឡុង បូរ ត 

និងសិ ិមតៈក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) 

ទំព័  ៤-៥ (បានរឃើញរសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រមដឹកនាខំខម ក្កហមខដេទទួេសាគ េ់ថ្ន ពួកវាបានសមាៃ ប់ ឡុង បូរ ត

សិ ិមតៈ និងអនករ្សងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ៤២-៤៤ 

(បានឮរក្កាយមកថ្ន អនក ដាកា  បប េន់ នេ់ បានរធើាដំរណើ រៅកាន់ទីលានរេងកីឡា (សាា នទូតអារម ិកបច្ចបុបនន)

ខដេរៅទីរនាះ អនក ដាកា  បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរគវាយ ហូតដេ់សាៃ ប់។ ោត់មិនខដេរឃើញ ឡុង បូរ ត ឬ េន់   

នេ់ មតងរទៀតរនាះរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  

២១-២៣, ទំព័  ២៧-២៨ (បានដឹងពបីងបអូនជីដូនមួយរ ម្ ះ យួន ថ្ន រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេមកដេ់ភនំរពញ       

ឧតតមរសនីយ៍ ថ្នច្ ់ក្តូវបានរគរៅរៅក្កសួងព័ត៌មាន។ យួន បានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់នូវកា សមាៃ ប់ឧតតមរសនីយ៍រនាះ)

។ ទូ រេខសាា នទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសកិច្ច បស់ រអៀង សា ី មកកាន់ក្បរទសនង ឯកសា  E3/3358 ច្ ះនងៃទី ០៧ 

ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00602535 (កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន  ដាម្នតីក្កសួងយ តតិធមក៌មពជុា

01006754
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504> ក្គប់ទីកខនៃងកនុងទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានពាោមខសាង កសមាជិកខដេរៅ

រសសសេ់នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានដួេ េំ និង “ជនសមគំនិត” ជាមួយសមាជិកទាងំ

រនាះ
1511

។ ដូរច្នះ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានខសាង កទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា-

                                                                                                                                            

មានឱកាសមតងរទៀតរដើមបីជក្មាបភាគីនងថ្ន ោត់បានឮថ្ន កនុងច្ំរណាមជនកបត់ ៧  ូប ខដេក្តូវក្បហា ជីវិតជន

ទាងំឡាយណាខដេរៅកនុងក្បរទស កនុងរនាះ ួមមាន ឡុង បូរ ត និងសិ ិមតៈ ក្តូវបានសមាៃ ប់រហើយ)។ ទក្មង់ខបប

បទព័ត៌មានអពំីជន ងរក្ោះ អ  ង បូណាវា៉ា ន់ ឯកសា  E3/4679 ERN (ភាសាខខម ) 00323576 (ជាកូនក្បុស បស់

រលាក អ  ង ប  នហ  ខដេរៅរពេរនាះជាក្បធាន ដាសភាជាតិនន បបសាធា ណ ដាខខម  បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ព ំទទួេ

បានដំណឹងអាីអំពីឪព ក បស់ោត់រឡើយ ោប់ត្តងំពីនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ជានងៃខដេម្នតីសាា នទូតបាោំង

បានក្បគេ់ោត់រៅឲ្យពួកខខម ក្កហម)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន 

ឯកសា  E3/40001R (ឈ្ តវីរដអបូខនាម ៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (One day at Po Chrey)) ក្តង់ច្ំណ ច្ 22.07 - 

22.11 (នួន ជា បានអះអាងថ្ន “បទបញ្ញជ នរោបាយ”  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខត

កមាច ត់” រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអន វតត)។ សូមរមើេ្ងខដ សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ  ៨២៤-៨២៦ និងរេខរោង

រជើងទំព័  ២៦០២។ 

1511
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ឯកសា  E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058 រមបញ្ញជ កា វ រសនាតូច្រ ម្ ះ ហាក់ បាន

ក្បាប់ោត់ថ្ន ពួករគក្តូវកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរដើមបីរបាសសមាអ តទាហាន េន់ នេ់), ទំព័  ៣៧ (អតីត

ទាហានខខម ក្កហមមួយ ូប បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគោត់ទ កទាហាន េន់ នេ់ និងពួកសមគនំិតថ្នជាសក្តូវ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឃិន ស ខ ឯកសា  E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវសំអាតទីក្កុង និងរបាសសំអាតទាហាន 

េន់ នេ់)។ បទសមាភ សន៍ បស់មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ជាមួយ ខ្ត់ រខ ឯកសា  E3/5598 នងៃទី ១៥ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១៦-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00020697-00020699 (អតីតសមាជិកមួយ ូបននកងពិរសសការំភៃើងធំ

ននកងភូមិភាគឧតត  បាននិោយថ្ន កងទ័ពក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសគឺរដើមបី “រដញខ្ម ងំឲ្យអស់” ខដេមានន័យ

ថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ កំព ងលាក់ខៃួនរៅក្គប់ទីកខនៃង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា  

E3/419 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407747 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប

បានខងៃងថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមក្បជ ំជាមួយ សំ ប ៊ិត រៅរពេខដេ សំ ប ៊ិត បានក្បាប់ឲ្យពួកោត់ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ពីទីក្កុងកនុងរោេបំណងរដើមបីពិនិតយរមើេអនកណាខៃះជាទាហាន េន់ នេ់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00172079-

00172080 (អតីតកងទ័ពខខម បានរ ៀបោប់ថ្ន ម នរពេច្ូេភនំរពញ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យវាយក្បហា រេើពួក

ច្ក្កពតិតអារម ិក និងពួកអាយ៉ាង េន់ នេ)់។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម 

ស វណណ ) ទំព័  ៦៧-៦៨ (រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីមួយ ូប ខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញ បាននិោយថ្ន ពួកវារោទ

ក្បកាន់ោត់ថ្នជាសក្តូវ ឬទាហាន េន់ នេ់ និងបានក្បាប់ឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម 

01006755
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E313 
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ខខម រៅត្តមកខនៃងរ្សងៗ  ួមទាងំរៅមនទី រពទយ សណាា ោ ឡឺភនំ (Le Phnom) និងរៅសាា នទូត

បាោំងរៅរពេរក្កាយៗមករទៀត
1512

។ ស  ៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បាន្តេ់សកេីកមម

                                                                                                                                            

បា៉ាេ់  តនៈ ឯកសា  E3/4840 នងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00581468 (ោត់ក្តូវបាន

ពួកទាហានខខម ក្កហម  ញ្ង វាយ្ង រដ្ឋយសា ខតរោទោត់ថ្នជាទាហាន)។ 

 ក់ព័នធនឹងអនកសមគនំិត សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  

២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៣៥-៣៦, ទំព័  ៧១-៧៣ (បាន

ោយកា ណ៍ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមខដេោត់បានដឹកជ ំវិញភនំរពញកាេពនីងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មិនខ្ៃ ច្

ទាហាន េន់ នេ់ រនាះរទ ប៉ា ខនតខប ជាសួ  កកខនៃងទាហានអារម ិករៅវិញ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង        

 ដាបបរវណី បស់ រ ៉ា  គីមសូហាី ឯកសា  E3/5077 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00641221-00641222 (ពួកវាបាននិោយថ្ន ពួកវានឹងសមាអ តខ្ម ងំច្ូេនដអារម ិកាំងខដេកំព ងលាក់ខៃួនឲ្យអស់

ពីទីក្កុង)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)  ឯកសា  E3/51 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១១-១៦ ERN (ភាសាខខម ) S 00644706-00644711 (Swain ោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បាប់ 

ឌិត ក្បាន ថ្ន ពួកវាត្តមោប់ខតអនកមាន និងអនកមានជីវភាពមធយមប៉ា រណាណ ះ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង         

 ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00323529-00323530 (រៅភូមិមួយខដេក្គួសា ោត់ឈ្ប់សក្មាកកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស ខខម ក្កហមជារ ឿយៗបាន

ក្បកាសត្តមរមក្កូថ្ន (ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ពី រេើកកនុងមួយនងៃ) អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមិនអាច្ក្តឡប់រៅភនំរពញ

 វិញរទ រដ្ឋយសា ខតរៅមានពួកកបត់ និងពួកអារម ិកកាងំលាក់ខៃួនរៅទីរនាះ)។ 

1512
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៣ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00541002-00541003 (ជាមួយនឹងឪព កោត់ ខដេជាក្គូរពទយរៅមនទី រពទយ

ក្ពះអងគដួង នារពេរនាះ កងកមាៃ ំងខខម ក្កហមបានទមាៃ យបងអួច្ននបនទប់ជាប់រសា រដើមបីខសាង កទាហាន េន់ នេ់។ 

ឪព ក បស់ោត់របើករសា បនទបរ់ដើមបីបង្វា ញថ្នមិនមានទាហាន េន់ នេ់ រនាះរទ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ១៤ ឯកសា  E3/2693 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00490999 (ខខម ក្កហមក៏បានរស ើបសួ ថ្នរតើកងទ័ពខខម ក្កហម

សាិតរៅកនុងច្ំរណាមអនកក្តូវ បួសរៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតខដ ឬោ៉ា ងណា)។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តម      

គណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ     

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00228748-00228749 (ផ្ទម រមឿន បាននិោយថ្ន រៅ       

មតុំសាា នីយវិទយុសទឹងមានជ័យ ខខម ក្កហមបានរធើាកា ខ្ករ្  កឧតតមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង និងពេ

ទាហាន ក្ពមទាងំនិរោជិកក្សីក្បុស្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) 

ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណតរ់ហត សី តពីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  

១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 រៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៣  រសៀេ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ខណៈរពេោត់

ក្តូវបានោប់ខៃួន កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានបាញ់ ះក្ោប់ ៉ា កខកត និងអាវ ធរ្សងរទៀតរដើមបីពាោមច្ូេកនុង “តំបន់

អពាក្កឹតយ” គ ឺសណាា ោ រេើភនំ។ របសកកមមច្ំបង បស់ពួករគ គរឺដើមបីខ្ករ្  កម្នតីរោធា ដ្ឋា ភិបាេ) ទំព័  ១១-

01006756
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

450 

 

ថ្ន កខនៃងក្តួតពិនិតយជារក្ច្ើនក៏ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅកនុង និងជ ំវិញទីក្កុង រៅសាព នរក្ជាយច្ង្វា   

និង្ា ងមី រដើមបីខសាង កអតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  និងអនករ្សងរទៀត
1513

។ 

505> អងគភាពកងទ័ពខខម ក្កហមរ្សងៗបានទទួេបញ្ញជ ថ្ន ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម 

ខដេបានទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះអាច្នឹងក្តូវជរមៃៀសរច្ញជាមួយក្បជាជន ឬ យករៅអប់ ំកសាង ប៉ា ខនត

ចំ្រ ះអនកខដេ  ឹងទទឹងអាច្នឹងក្តូវបាញ់សមាៃ បរ់ោេ
1514

។ 

                                                                                                                                            

១៣ (ោត់បានដឹងពអីនករ្សងរទៀតខដេរៅសណាា ោ រេើភនំរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤០-៤១, ៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00963977 បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី ១៨ 

ខខ រមសា រៅរវលារមា៉ា ងក្បខហេ ៤:៣០  រសៀេ  ងយនតបំ ក់រដ្ឋយរមក្កូ បាន ៃ្ងកាត់សាា នទូតបាោំងពី បីដង

រដ្ឋយបានក្បកាសរដ្ឋយសំរឡងលាន់ឮ ខ្ៃ ងំថ្ន “រៅមានជនកបត់ និងកំពូេជនកបត់រៅកនុងទីក្កុង។ រយើងក្តូវខសាង ក

ពួកវា”។ ទំព័  ១៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963982 បានកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅនងៃទី២០ ខខ រមសា កងទ័ពមួយកងបំ ក់

រដ្ឋយអាវ ធ សរពញបានមក កម្នតីជាន់ខពស់ខដេបានលាក់ខៃួនរៅកនុងសាា នទូត)។ 

1513
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ៣៩-៤០ (និងរដើមបីធានាថ្ន ក្បជាជនមិនអាច្

ច្ូេទីក្កុងសាជាងមី)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពី

ទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00658224 

(ស ិន រ ៉ា  បានកត់រឃើញសមាគ េ់ថ្ន ពួកទាហានខដេរធើាដំរណើ  ក្តូវបានទទួេកា ត្តមដ្ឋនោ៉ា ងេអិតេអន់រៅកខនៃង

ក្តួតពិនិតយជាងជនស ីវិេ)។ 

1514
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨៩-៩១ (កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន 

ទាហាន េន់ នេ់ ខដេមិន ឹងទទឹង ក្តូវបានរគទ កជីវិតឲ្យ និងអាច្ក្តូវបានជរមៃៀស។ អនក ឹងទទឹងនឹងក្តូវរគបាញ់ 

រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៤១-៤៣ (ដូច្ោន )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន ស ត ឯកសា  E3/464 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204740  

(អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន រម បស់ោត់ ក យ ធួន បានក្បាប់ថ្ន របើ ឹង ូស ឲ្យបាញ់សមាៃ ប់    

រោេ។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ឃឹម សំណាង រដ្ឋយរដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5660 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00183453 (សំណាងបានរេើករឡើងថ្ន បញ្ញជ  បស់ោត់គឺឲ្យបនតវាយ

ក្បយ ទធកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម   ហូតទាេ់ខតពួករគច្ ះោញ់ រហើយអនកច្ ះោញ់ក្តូវទ កជីវិតឲ្យ ស់មិនសមាៃ ប់

រោេរទ ប៉ា ខនតយករៅកសាង)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5598 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័ ១ ERN(ភាសាអង់រគៃស)00526857 (ោត់គឺជាអតីតសមាជិកមាន ក់ននកង

ពិរសសការំភៃើងធំ បស់ភូមិភាគឧតត ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្បសិនរបើទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋះសរមៃៀកបំ ក់ពួករគ

រច្ញដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ និងច្ ះច្ូេ ពួករគទ កឲ្យ ួច្ខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា  

E3/509 ច្ ះនងៃទី០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270158 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ ខដេ

01006757
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

451 

 

506> អនក ដាកា ស ីវិេននបប សាធា ណ ដាខខម  ទាហានខដេបានច្ ះចូ្េខដេមិនក្តូវបានោប់

ខៃួន ឬ មិនក្តូវបានបញ្ជូនក្តឡប់មក “រធើាកា ង្វ ”រៅភនំរពញវិញ រហើយខេងរសៃៀក កឯ់កសណាា ន 

 ួមទាងំក្គួសា  បស់ពួកោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញជាមួយក្បជាជនស ីវិេរ្សងៗរទៀត
1515

។   

                                                                                                                                            

បានច្ូេ ួមក្បជ ំ៣នងៃម នវាយច្ូេក្កុងភនំរពញ ខដេ ត្ត យឹម បានក្បាប់កងទ័ពទាងំអស់ថ្ន រពេខដេរយើងវាយច្ូេ

ដេ់ភនំរពញ រធាើោ៉ា ងរម៉ាច្និោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ ថ្ន រទាះអនកឯងសកតិប៉ា នាម នក៏រដ្ឋយ ក្តូវទមាៃ ក់អាវ ធ រហើយ

រយើងនឹងឲ្យអនកឯងច្ូេកាន់តំខណងវិញ យៈរពេ៣នងៃរក្កាយ។ ោត់ផ្ទទ េ់បានច្ូេបនាទ យសកតិ៣ រៅរ ធិ៍ច្ិនត ង 

រហើយក្បាប់សកតិ៣ រនាះឲ្យទមាៃ ក់អាវ ធច្ ះ រហើយឲ្យកូនទាហាន បស់រលាក្តុំអាវ ធទ កមួយកខនៃង រហើយទាងំអស់ោន

ក្តូវរសៃៀក ក់ជាក្បជាជនធមមត្ត រហើយរដើ រច្ញ។ កំណត់រហត ននកា  សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី 

ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406-00373407 (អតីតកងទ័ពខខម 

ក្កហមមាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពរីម បស់ោត់រ ម្ ះ សា ី ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោត់ ករឃើញមាន

ទាហាន េន់ នេ់ ពួកោត់អាច្សមាៃ ប់ពួករគភាៃ ម។ សក្មាប់អនកខដេច្ ះោញ់ ក្តូវបានោប់ខៃួនជាអនករទាស រហើយ

ដឹកជញ្ជូនត្តមឡាន ប៉ា ខនតោត់មិនដឹងថ្ន រគយកអនកទាងំរនាះរៅទីណារទ។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយ

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5683 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ៣៣-៣៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00057214-00057215 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន កងពេរេខ ១ បានរដើ ជ ំវិញ         

ទួេរោក ដកហូតអាវ ធពទីាហាន េន់ នេ់ រហើយរក្កាយមកទាហានទាងំរនះក្តូវបានបញ្ជូនរៅត្តមទីជនបទរៅ

ខប៉ាកខ្ងរជើងក្កុងភនំរពញជាមួយនឹងក្បជាជន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ៥), ៣៣-៣៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00057267-00057268 (ទាហាន េន់ នេ់ បានរច្ញពកី្កុងដូច្ក្បជាជនធមមត្តខដ )។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយ ខសម រហឿន ឯកសា  E3/5152 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00170630 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមកនុងកងពេ ៣១០ បានក្បាប់ទាហាន េន់ នេ់ ឲ្យរដ្ឋះរខ្អាវ រហើយឲ្យ

ជរមៃៀសខៃួនជាមួយក្បជាជនរច្ញរៅ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡាយ អា ន ឯកសា  E3/470 ច្ ះនងៃទី 

០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00170622 (កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ព

ខខម ក្កហមបានឲ្យទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋះរខ្អាវ  ួច្រហើយទមាៃ ក់ការំភៃើងរោេ រហើយរក្កាយពីរនះរៅ ពួករគអាច្

រៅណាក៏រៅច្ ះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា  E3/471 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ឲ្យទាហាន េន់ នេ ់

ទាងំអនករសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ឯកសណាា ន និងទាងំអនករសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ស ីវិេ រច្ញពីទីក្កុងដូច្ោន នឹងក្បជាជន     

ស ីវិេខដ )។ 

1515
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៥៩-៦០, ទំព័  ៨៤-៨៥ (នគ បាេមាន ក់រៅ

រក្កាម បប េន់ នេ់ ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមក្បាប់ោត់ឲ្យរដ្ឋះខសបករជើងកខវង និងមួកកនតឹបនគ បាេ បស់ោត់

រច្ញ ខដេជាសញ្ញា បង្វា ញថ្ន ខខម ក្កហមបានវាយទាហាន េន់ នេ់ ឲ្យច្ ះោញ់។ ោត់រៅបនតរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់

ោត់ដខដេ រហើយបានបនតដំរណើ រៅម ខរទៀត។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានខ្ករ្ ោត់ កអាវ ធរៅសាព នរក្ជាយច្ង្វា   

រហើយរគបាន អន ញ្ញា តឲ្យោត់បនតដំរណើ រៅម ខរទៀត)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ស ត 

01006758



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

452 

 

របើរទាះបីជា ទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេនន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកានភូ់មិនានា 

រដើមបីរធើាកា ង្វ  ឬ អប់ ំកសាងក៏រដ្ឋយ
1516

 ក៏ភ័សតតុ្តងខៃះខដេមានរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ

                                                                                                                                            

ខសម ឯកសា  E3/4654 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390312 (អតីតទាហាន 

េន់ នេ់ មាន ក់ បានរេើករឡើងថ្ន ច្ំរ ះអនកខៃះខដេមានរខ្អាវទាហាន និងការំភៃើង ក្តូវទ ក បស់ទាំងរនាះរៅត្តម

ងនេ់ជាម នសិន ម ននឹងោករច្ញរៅ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ក្បុស ឯកសា  E3/5412 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00480405-00480406 (ោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ រៅ

បនាទ យទាហាន េន់ នេ់ ខកប វតតភនំ។ រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេមកដេ់ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមួយ

ក្កុមរទៀតបានដឹកោត់ និងមិតតភកិតោត់យករៅសាអ ង។ រក្កាយរពេពាោម ត់រគច្ក្តឡប់រៅក្កុងភនំរពញ វិញ ពកួ

ោត់ក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយបងេំឲ្យរច្ះខតរដើ រៅ ហូតដេ់ ការកាង រហើយសាន ក់រៅទីរនាះបាន ១ ខខ)។ 

1516
 ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះ

នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 (ស ិន រ ៉ា  បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន 

ក្បខហេ ១២ គីឡូខម៉ាក្ត ខ្ងរកើតកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាត ម ខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមខបងខច្កអនកជរមៃៀស៖ ទាហាន 

នគ បាេ និងភាន ក់ង្វ សនតិស ខន្ទកនុងក្តូវបានដ្ឋក់រៅកនុងក្បរភទខតមួយ ខដេ ស ិន រ ៉ា  បានយេ់រឃើញថ្ន រគយក

អនកទាងំរនាះរៅឲ្យជីកក្បឡាយ និងរេើកទំនប់។ អនក ដាកា ស ីវិេជាន់ខពស់ក្តូវបានោត់បញ្ចូេកនុងក្បរភទរ្សងមួយ

រទៀត ខដេឲ្យរធើាកា ង្វ ក្សាេៗជាង។ ខខម ក្កហមបានបំខបកអនករៅកនុងក្កុមក្បរភទទាំងពី រនះរច្ញពកី្គួសា  បស់

ពួករគ។ រគបានបញ្ជូនវ រសនីយ៍រទាទ័ពរជើងអាកាសមាន ក់ខដេជាអនកឯករទសខ្ងរមកានិករៅវគគអប់ ំរ ៀនសូក្ត។ 

ពួកទាហានរជើងទឹកមួយច្ំនួនខដេពួកខខម ក្កហមសអប់ខ្ៃ ងំ ក្តូវបានរគឲ្យខសងដីរៅខកប ខក្សវាេ ខ្ងេិច្ក្កុងកំពង់

ោម។ រក្កាយមក រៅរសៀមោប ស ិន រ ៉ា  បានដឹងថ្ន រគឲ្យនាយទាហានមកពីកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម  កាប់

រឈ្ើរៅកនុងនក្ពភនំគូរេន  ីឯកូនទាហាន បស់កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម ក្តូវរៅឆ្ក  នក្ពរៅខកប រជើងភនំ។ ក្គួសា 

 បស់ពួករគក្តូវផ្ទៃ ស់រៅរៅ េួស។ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ រៅក្កឡាញ់ ស ិន រ ៉ា  បានដឹងថ្ន   ខខម ក្កហមបានបំខបក

ទាហាន ៨០ នាក់ ក្បខហេជានាយទាហាន្ង ឲ្យរច្ញពីក្គួសា  បស់ពួករគ និងបានបញ្ជូនពួករគឲ្យរៅ “កសាង

ខៃួន” ខដេអនកភូមិបាននិោយថ្នមានទាងំកា ង្វ  និងកា រ ៀនសូក្ត។ ក្បសិនរបើមន សសមាន ក់មិនរឃើញក្តឡប់មកពី

កខនៃងអប់ ំរ ៀនសូក្ត វិញកនុង យៈរពេ ៦ ខខរទ ក្បខហេជាខខម ក្កហមសមាៃ ប់ោត់រហើយ។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ ក្ពំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5392 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00479119-00479120 

(កូនក្សី បស់ក្បធានហិ ញ្ាវតារុៅក្កសួងកា   ជាតិសម័យ េន់ នេ់ បានខងៃងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បមូេនាយ

ទាហានជាន់ខពស់ េន់ នេ់ មកដ្ឋក់រៅបនាទ យទាហានកា   ក្ពះប មោជវាងំ និងបំខបកនាយទាហានរច្ញពីពួក

ទាហាន រទាះបីជាសមាជិកក្គួសា  បស់នាយទាហានក្តូវបានរគដឹករច្ញមួយសបាត ហ៍រក្កាយមករៅភូមិក្បាសាទ   

ត្តរោ ក្សុករេើកខដក រខតតកណាត េ ខដេរៅទីរនាះ ពួកោត់បានរធើាខក្សអស់ យៈរពេ២ខខ រហើយរក្កាយមក ពួក

ោត់ក្តូវបានរគដឹកឡានរៅក្សុក មាសខហក រខតតសាា យរ ៀង ខដេជាក្សុកកំរណើត បស់ឪព កមាត យោត់ និងជាកខនៃង

ខដេោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យច្ូេ ួមកនុងកងក មា ) ។ សូមរមើេ្ងខដ   បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង 

Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ

ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324715 (អតីតនិ សា  បស់ ជ័យ សួន បានរេើករឡើងថ្ន រៅ

01006759
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សាលាដំបូងហាក់បង្វា ញថ្ន នារពេរក្កាយមក មានមន សសជារក្ច្ើននាក់កនុងចំ្រណាមអនកទាងំរនាះ 

                                                                                                                                            

កនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីក្កុងភនំរពញ មានអតីតទាហាន េន់ នេ់ កនុងច្ំរណាមរនាះ មានខត

ទាហានខដេទទួេខ សក្តូវរេើកា កាប់សមាៃ ប់ជារក្ច្ើន និងនាយទាហានប៉ា រណាណ ះ ខដេក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ) 

១០២-១០៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324774-00324775 (ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ ខដេក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកនុង

ឆ្ន ំ១៩៧០ និងក្តូវបានឃ ំខៃួនរៅអមលាងំ ខដេរៅទីរនាះរគឃ ំទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខៃួនបានត្តំងពីឆ្ន ំ១៩៧០មក។ 

ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កនុងច្ំរណាមក្កុមក្បជាជនងមីមួយក្កុមច្ំនួន ៣០០០ នាក់ ខដេរទើបមកដេ់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា  នាយទាហានក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេភាៃ មៗ ច្ំខណកអនករ្សងក្តូវបានរគឲ្យ

រៅរធាើកា ង្វ រៅត្ត ៉ាង ឆ្ក  នក្ព ដ្ឋកំបាស ឬ ដ្ឋកំ្សូវ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័  ២៩-៣១, ទំព័  ៥៤-៥៦, ទំព័  ៥៧-៥៨ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ រៅរពេ

វាយច្ូេក្កុងភនំរពញ ោត់បានទទួេកា ខណនាថំ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខៃួនបាន ក្តូវបញ្ជូនក្តឡប់រៅវិញ 

រហើយមិនឲ្យរធាើទា  ណកមមរនាះរទ។ ដូរច្នះ រៅរពេោត់ប៉ាះទងគិច្ជាមួយនឹងទាហាន នេ់ នេ់ ោតប់ានដកហូតអាវ ធ

ពីពកួរគ រហើយបានបញ្ជូនពកួរគក្តឡប់រៅសម ភូមិរក្កាយ វិញ។ ោត់មិនខដេធាៃ ប់ទទួេបានបញ្ញជ ឲ្យរធាើបាប ឬ 

កាប់សមាៃ ប់ទាហាន េន់ នេ់ រនាះរឡើយ)។  

រោងត្តមកា រ ៀបោប់ បស់ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភនំរពញរៅត្តមជនបទ ទាហានទាងំរនះ 

បានលាក់អតតសញ្ញា ណ បស់ពួករគរៅកនុងរពេជរមៃៀស ឬ មិនបញ្ញជ ក់រ្ទៀងផ្ទទ ត់អតតសញ្ញា ណពួករគថ្នជាទាហាន ឬ 

អនក ដាកា នន បប េន់ នេ់ រនាះរទ រៅរពេោករច្ញពីក្កុងភនំរពញ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ  ំ

ស ខ្) ទំព័  ៣០-៣១, ទំព័  ៧៣-៧៤ (ោត់បានលាកឯ់កសណាា ន និងអាវ ធ បស់មិតតោត់ ម នរពេខខម ក្កហមច្ូេ

េ កេ យ រហើយោត់បានរសៃៀករខ្អាវជនស ីវិេ រដើមបីរជៀសវាងក ំឲ្យរគសាគ េ់អតតសញ្ញា ណថ្នជាទាហាន េន់      

នេ់។ ោត់ជរមៃៀសខៃួនរច្ញជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ប  ត សូក្ត 

ឯកសា  E3/4823 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (បាន

រ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហានរជើងទឹកសម័យ េន់ នេ់ បានរ ៀបោប់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានច្ូេបនាទ យខកប     

រក្ជាយច្ង្វា   និងបានោប់ខៃួនទាហាន ដ្ឋា ភិបាេ។ បីត បស់ោត់បានក្តឡប់មក្ទះ រហើយជរមៃៀសរច្ញជាមួយោត់ និង

កូនក្សី ២ នាក់ត្តមកាណូតរៅរក្តើយខ្ងរកើតត្តម្ៃូវជាតិរេខ៦)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

ោ៉ា ង ស ខន ឯកសា  E3/5096 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865679-

00865680 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេឈ្ រជើងរៅក្ពំក្បទេ់រខតតកណាត េ និងរខតតកំពង់សពឺ បានក្តឡប់

មកភនំរពញវិញ រៅរពេពួកោតោ់ញ់ស្ង្វគ ម រហើយក៏ក្តូវបានជរមៃៀសជាមួយអនករ្សងរទៀត។ ោត់ និងក្គួសា ោត់

បានក្តឡប់មកភូមិកំរណើតពួកោត ់ រហើយក្តូវបានរគោត់ឲ្យពួកោត់រធើាកា ង្វ )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង     

 ដាបបរវណី បស់ ស ក ស ត ឯកសា  E3/5075 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00567990 (អតីត

ទាហាន េន់ នេ់ រៅភនំរពញ កាេពីរពេខខម ក្កហមបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង បានរៅជនបទជាមួយអនករ្សង

រទៀត និងក្តូវបានោត់ឲ្យរធើាកា ង្វ )។  
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ក្តូវបានសមាៃ បរ់ោេរៅកខនៃងខដេពួករគក្តូវបញ្ជូនរៅ
1517

។ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន កា សមាៃ ប់

រៅត្តមកា ដ្ឋា ន និងរៅត្តមសហក ណ ៍ មិនសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១              

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង នឹងមិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃ បទ់ាងំរនះរៅកនុងកា សរក្មច្ បសខ់ៃួន 

រៅរេើបទរោទជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) រនាះរទ។ 
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 ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ម ី ណា ី ឯកសា  E3/5397 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00480825 (បងក្បុសោត់ ខដេជាតក្មួតរោធាសម័យ េន់ នេ់ និងក្គួសា  បស់បងក្បុសោត់ 

ក្តូវបានរគជរមៃៀសរៅឃ ំច្ំកា អណតូ ង ក្សុកច្ំកា រេើ រខតតកំពង់ោមខដេជាកខនៃងខខម ក្កហមសមាៃ ប់ពួកោតរ់ោេ 

រដ្ឋយរោទថ្នជាអនក ដាកា  េន់ នេ់)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ ខកវ នម៉ា ឯកសា  E3/5403 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480137-00480138 (២ សបាត ហ៍រក្កាយរពេក្គួសា  បស់

ោត់រច្ញពភីនំរពញ បានមកដេ់ភូមិឫសសីដំ ឃ ំក្បភនំ ក្សុកអងគ ជ័យ រខតតកំពត បីត បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន ់

នេ់ ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខៃួន និងយករៅមនទី សនតិស ខ ត្ត ម៉ាន់ ។ ោប់ពី

រពេរនាះមក ោត់មិនខដេទទួេដំណឹងពីបីតោត់រទៀតរទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រឡវ ឡា ំឯកសា  

E3/4630 នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00201484 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប

បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេក្បជាជន១៧ រមសារច្ញពីភនំរពញមកដេ់ក្សុក១២ ខ្អករេើជីវក្បវតតិ បស់ពួករគ អនកទាងំ

រនាះក្តូវបានខបងខច្កជាមន សសធមមត្ត (ឧទាហ ណ៍ កសិក ) និងក្បជាជនមិនធមមត្ត (ឧទាហ ណ៍ ទាហាន អនក ដាកា  

និងពួកសកិតភូម)ិរហើយរក្កាយមកក្តូវបានសមាៃ ប់រោេទាងំអស់)។ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជីន ងរក្ោះ បា៉ា ក់ ស ន 

ឯកសា  E3/5432 នងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483658 (បនាទ ប់ពីពួកោតប់ាន

មកដេ់ភូមិ ត្ត អាំ ពកួ ប៉ា េ ពត បានរស ើបអរងកត និងបាន ករឃើញថ្នឪព ក បស់ោត់គឺជាទាហាន ដូរច្នះពួកខខម 

ក្កហមបានយកឪព កោត់រៅសមាៃ ប់រោេភាៃ មៗរៅក្ពឹករនាះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រ ៀេ សន 

ឯកសា  E3/5511 នងៃទី ២៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00402500-00402501 (បងនងៃោត់ 

ខដេជាអតីតនគ បាេខដេក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញរៅរខតតត្តខកវ ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅនងៃខដេោត់បានមកដេ់

ភូមិ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឯក អ ន ឯកសា  E3/5413 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480471-00480472 (បអូនក្បុសោត់ខដេជារពទយទាហានសកតិ៣ សម័យ 

េន់ នេ់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភនំរពញរៅក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ប៉ា ខនតោត់បានឮថ្ន បអូនក្បសុោត់ក្តូវបាន

សមាៃ ប់រៅឆ្ន ំ១៩៧៧)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍

ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ១០៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00324775 (ទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេក្តូវបានោប់ខៃួនរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ រហើយក្តូវបានបញ្ជូន

រៅអមលាងំ ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានអះអាងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខៃួនបានរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧២ 

ក្តូវបានរគឃ ំរៅទីរនាះ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្កុមក្បជាជនងមីមួយក្កុមខដេរទើបមកដេ់រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ ច្ំនួន

ក្បខហេ៣.០០០ នាក់ ខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា   និងនាយទាហាន ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេភាៃ មៗ)។ 

01006761



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

455 

 

រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបញ្ចូេភ័សតតុ្តងទាងំរនះ គឺកនុងរោេបំណងរដើមបី

បង្វា ញអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំក្សុងនារពេរនាះខតប៉ា រណាណ ះ។ 

507> រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេរ្សងៗជារក្ច្ើននាក់នន បប

សាធា ណ ដាខខម  ខដេកនុងចំ្រណាមអនកទាងំរនាះ  ួមមានអនកខដេបានច្ ះោញ់ បាន ង បួស ឬ

ក្តូវបានឃ ំខៃួន រហើយអនកទាំងរនាះ គឺជាអនកខដេបានបាត់បង់សមតាភាពកនុងកា ក្បយ ទធ (hors de 

combat) ក៏ក្តូវបានសមាៃ បរ់ោេរៅនឹងកខនៃងកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ 
1518

។  
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 សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00836195 (និសសិតច្ាប់មួយ ូបបានរ ៀបោប់ថ្ន ខខម ក្កហមបានសមាៃ ប់ទាហានរៅមនទី រពទយក្ពះរកត មាលា)។    

បទសមាភ សន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5598 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00526857 (អតីតសមាជិកមាន ក់ននកងពិរសសការំភៃើងធ ំបស់ភូមិភាគឧតត  បាន

រេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ភាគរក្ច្ើនខដេក្តូវបាន ករឃើញ២ ឬ ៣ នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ក្តូវបានរគ

សមាៃ ប់រោេ រទាះបីជាមានខៃះក្តូវបានយករៅអប់ ំខកខក្បក៏រដ្ឋយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឃិន ស ខ ឯកសា  E3/5556 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373186 

(បានរឃើញទាហានខខម ក្កហមបាញ់រៅរេើទាហាន េន់ នេ់ ខដេមិនមានអាវ ធ និងមាន ក់ឯកសណាា ន)។  កយ

ស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ ឹម រក្តះ ឯកសា  E3/4822 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00523343-00523344 (ទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ខដេបានច្ ះោញ់ រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខៃួន

ខកប បនាទ យ បស់ោត់ ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ងជាមួយនឹង ១២ នាក់រ្សងរទៀត រហើយក្តូវ

បានបរណត ើ រៅក្ោំងទរនៃ។ រៅក្ោំងទរនៃ ោត់បានរឃើញខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ បទ់ាហាន េន់ នេ់ មួយ ូបសាៃ ប់។ 

បនាទ ប់មករមបញ្ញជ កា ខខម ក្កហមមិនសាគ េ់មួយ បាន្តេ់សញ្ញា បញ្ញជ ត្តម យៈទង់ជ័យក្កហម ខខម ក្កហមក៏បានបាញ់

ទាហាន េន់ នេ់ សាៃ ប់៥ នាក់បខនាមរទៀត)។ រៅរពេរនាះ ជីវិត បស់ោត់ក្តូវបាន ួច្្ តពីកា សមាៃ ប់ ប៉ា ខនតោត់

ក្តូវបានបញ្ជូនជាមួយក្បជាជនច្ំនួន ៥០០ នាក់រ្សងរទៀត រៅកាន់គ ក រដើមបីអប់ ំខកខក្ប) ។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ប  ត សូក្ត ឯកសា  E3/4823 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00523356-00523357 (បានរ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហានរជើងទឹកពិកា រជើងសម័យ េន់ នេ់។ ោត់បានរឃើញ

ទាហាន ដ្ឋា ភិបាេ ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមច្ង និងបាញ់សមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (កនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀស ោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ោប់សិបនាក់ក្តូវបានរគច្ងនដជាមួយអំរបារៅតំរ ៀបោន ជាជួ បរណត ើ រឡើង

ឡាន រដ្ឋយពួកខខម ក្កហមបានខក្សកគំោមថ្ន របើន ណាហា នរធើាឲ្យដ្ឋច្់ខខសអំរបាះរនាះ ពួករគនឹងសមាៃ ប់រោេភាៃ ម។ 

ទាហានពី បីនាក់បាន ត់រគច្រច្ញពីទីរនាះ រដ្ឋយ ត់កាត់ត្តមហាូងអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានពួកវាបាញ់ ះ

រដ្ឋយឥតញរញើត រហើយរពេរនាះក៏មានអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយច្ំនួន បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេបាញ់ ះរនាះ្ង

ខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ ក្ពំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5392 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧-៨ ERN 

01006762
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

456 

 

508> ពួកទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រ្សងរទៀតក្តូវបានោប់ខៃួន
1519

 ឬ ក្តូវបានបំខបក

រច្ញពីក្បជាជនស ីវិេ
1520

 រទាះបីជាវាសនា បស់ពួករគមិនមានភាពច្ាស់លាស់កីត ពីរក្ ះ

                                                                                                                                            

(ភាសាខខម ) 00479119-00479120 (កូនក្សី បស់ក្បធានហិ ញ្ាវតារុៅក្កសួងកា   ជាតិសម័យ េន់  នេ់ បាន

ខងៃងថ្ន រក្កាយពីខខម ក្កហមច្ូេទីក្កុង ខខម ក្កហមបានក្បមូេនាយទាហានជាន់ខពស់ េន់ នេ់ មកដ្ឋក់រៅបនាទ យ

ទាហានកា   ក្ពះប មោជវាងំ និងបំខបកនាយទាហានរច្ញពពីួកពេទាហាន) ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00479120-00479121 (រៅនងៃទី២០ ខខមកោ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ខខម ក្កហមបានឃ ំខៃួនឪព ក បស់ោត់ និងអតីតរមបញ្ញជ កា 

រោធាជារក្ច្ើន ូបរទៀតរៅបនាទ យទាហានកា   ក្ពះប មោជវាងំ និងបានច្ងអនកទាងំរនាះ ដឹករច្ញយករៅសមាៃ ប់

រោេោ៉ា ងនក្ពន្សបំ្ ត)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានអំពីជន ងរក្ោះ ម ី ណា ី ឯកសា  E3/5397 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480825 (ឪព កធ ំបងក្សីជីដូនមួយ និងកមួយៗខដេជាទាហាន េន់ 

នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃ បរ់ៅរក្កាយសាលារោធាឫសសីខកវ ជិតសាា នីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ រពេខដេពួកោតក់្តូវ

បានបរណត ញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣២-៣៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00228748-00228749 (ផ្ទម រមឿន បាន និោយថ្ន ឧតតមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង ពេទាហាន 

និងនិរោជិកខដេខខម ក្កហម ករឃើញ ក្តូវបានក្បមូេ្តុំ និងយករច្ញរៅយប់រនាះរៅកំពង់កនទួត ជាកខនៃងខដេពួក

រគក្តូវបានក្បហា ជីវិត។ ផ្ទម រមឿន មានវតតមានរៅរពេសមាៃ ប់ពួកទាហាន ក់ឯកសណាា នរៅរេើមហាវិងី     

រ ៉ា រសទ ង)។ បាយកា ណ៍ បស់ H. Locard៖ តំបន់បូ ៌     ឯកសា  E3/3209 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៦-១៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00822921-00822922 (បីត បស់រលាកក្សី  រឈ្ៀវ ស ីឡាង ក្តូវបានសមាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀស ពីរក្ ះខតោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់), ទំព័  ៣៣-៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00822938-00822939 (រកត 

្ន បានរឃើញកា បាញ់សមាៃ ប់ទាហានសកតិ ៣)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ត រសង ឯកសា  

E3/5267 នងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00271405 (រៅកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាត ម ោត់បាន

រឃើញកងទ័ពនា ី បស់ប៉ា េ ពត បានច្ង និងរដ្ឋះអាវមន សស២ អនករច្ញអស់ េីង រហើយអនកទាងំពី រនាះក្បខហេ

ជារោធា រហើយក៏បានបាញ់ ះរដ្ឋយការំភៃើងសា័យក្បវតតិរៅរេើអនកទាងំពី រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌី) ទំព័  ៧១-៧៣, ៨០-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌី) ទំព័  ១៦-១៨ 

(រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គឹម វា៉ា ន់ឌី បានរ ៀបោប់អំពីដរំណើ រ ឿង បស់ឪព កមា បស់ោត់ខដេ ក់ស័កតិ៥ រសៃៀក      

សរមៃៀកបំ ក់បា៉ា ោ៉ា  បានច្តឡានរៅម ខ្ទះ បស់ោត់ រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយរៅរពេរនាះ 

កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានសទះុមកបាញ់ឪព កមា បស់ោត់ រដ្ឋយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន “ហនឹងរហើយពួកអាកបត់” រហើយថ្ន 

ក្តូវករមទច្ពួកអាកបត់ទាងំអស់)។ 

1519
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័  ១៥-១៦, ទំព័  ២៤-២៦ (បានរឃើញ

រោធាោម នអាវ ធោប់ យនាក់រធើាដំរណើ រក្កាមកា ោមកាម និងឲ្យរដើ រៅទិសខ្ងេិច្ពី្ៃូវខកងម នីវងសនិងសីហន  

រឆ្ព ះរៅសាត តអូឡាពំិក។ ក្បមាណមួយភាគបីននរោធា េន់ នេ់ បានរេើកនដរឡើង និងមិនសូវមានខខម ក្កហម រក្ច្ើន

រធើាដំរណើ ជាមួយអនកទាងំរនាះរទ), ទំព័  ២៦ (ដកក្សង់ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ Roland NEVEU៖ 

កា ខបកទីក្កងុភនំរពញ ឯកសា  E3/3208 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00432470  ូបភាពបង្វា ញ
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

457 

 

ក្បសិនរបើពួករគមិនក្តូវបានសមាៃ ប់ភាៃ មៗរនាះរទ ក៏ពួករគបានបាត់ខៃួន ហូត រហើយក្គួសា  បស់

ពួករគមិនខដេបានជួបអនកទាងំរនាះរឡើយ។ អនកខៃះបានោយកា ណ៍ថ្ន ពួកទាហានក្តូវបានយក

រៅសមាៃ បរ់ៅកខនៃងរ្សងរទៀត
1521

 រហើយអនកខៃះរទៀតបានរេើករឡើងថ្ន ពួកទាហានក្តូវបានយក

រៅដ្ឋក់គ ក
1522

។ 

                                                                                                                                            

អំពកី្ពឹតតិកា ណ៍ដូច្ោន )។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ប  ត សូក្ត ឯកសា  E3/4823 ច្ ះនងៃទី ០៤ 

ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (បានរ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហាន      

រជើងទឹកសម័យ េន់ នេ់ បានរ ៀបោប់ថ្ន ទាហានខខម ក្កហមបានច្ូេដេ់បនាទ យខកប រក្ជាយច្ង្វា   និងបានោប់ខៃួន

ទាហាន ដ្ឋា ភិបាេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ ឹម រក្តះ ឯកសា  E3/4822 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00523343-00523344 (ទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ ខដេបានច្ ះោញ់ រហើយក្តូវ

បានខខម ក្កហមោប់ខៃួនខកប បនាទ យ បស់ោត់រៅរក្ជាយច្ង្វា   ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ង

ជាមួយនឹង ១២ នាក់រ្សងរទៀត រហើយក្តូវបានបរណត ើ រៅក្ោំងទរនៃ។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 

កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836275 (និសសិតច្ាប់មួយ ូបបានរេើករឡើងថ្ន កាេពីនងៃទី 

១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញវ រសនីយ៍រទា ហាក់ មា៉ា តណូ់ និងរមបញ្ញជ កា  ង៉ាូវ រពជ អតតរេខ ២៦៦ ក្តូវ

បានរគបាញ់សមាៃ ប់។ រៅនងៃទី១៨ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញខខម ក្កហម ោប់វ រសនីយ៍ឯកននកងវ      

រសនាតូច្រេខ៥ នាយទាហាន និង ដាម្នតីជារក្ច្ើន រហើយរបើកដឹកពួកអនកទាំងរនាះត្តមឡានហសីុប ក្បខហេ២០

រក្គឿងរៅកាន់ភនំបាសិទធ។ ោត់គតិថ្នអនកទាងំរនាះក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ)។សំរណើបខនាម បស់ ដ្ឋា ភិបាេកាណាដ្ឋ   

ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩  បស់គណៈកមមកា សិទធិមន សស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1806 ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00284359 (សកេីកមមសាកសីខដេភាជ ប់មក បានរ ៀបោប់ថ្ន       

មា បស់ោត់ខដេជាម្នតីរោធា េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅច្ំរ ះម ខោត់)។  

1520
 ឧទាហ ណ៍ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00836276 (និសសិតច្ាប់មយួ ូបបានរេើករឡើងថ្ន ោត់ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានោប់ខៃួន និងបញ្ជូនរៅរេើ        

ភៃឺខក្ស រហើយខខម ក្កហមយកពកួទាហានរៅកខនៃងរ្សង)។ កណំត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់       
ឯកសា  E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (អតីតទាហាន េន់ នេ់

មួយ ូបបានរឃើញថ្ន រៅប៉ា សិ៍ តក្តួតពិនិតយមួយរៅច្ំកា មន (ក្ពះប មោជវាងំ) ក្បុសៗក្តូវបានរគបខំបករច្ញ និង

បញ្ជូនរៅរោងច្ក្កខកវ រហើយបនាទ ប់មកបានរច្ញពីរោងច្ក្ករដ្ឋយក្តូវច្ងខខសអំរបាះជាប់នឹងរមនដ និងក្តូវបាន          

បរណត ើ ជាជួ រដ្ឋយកនុងមួយជួ ៗមានមន សសោ៉ា ងតិច្១០នាក់ រឆ្ព ះរៅភនំត្តរ ៉ា )។  

1521
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00398496 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេបានរឃើញក្បុសៗក្តូវបានរគបំខបករៅកខនៃង

ក្តួតពិនិតយរៅច្ំកា មន [ក្ពះប មោជោំង] រហើយរក្កាយមកក្តូវបានរគច្ងរមនដជាមួយោន  បានរ ៀបោប់ថ្ន ប  ស

មាន ក់កនុងច្ំរណាមអនកទាងំអស់រនាះខដេបានេួច្ ត់ បានក្បាប់ោត់ថ្ន អនកខដេរគច្ងនដទាងំអស់ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់

អស់រហើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សូ សា ី ឯកសា  E3/5372 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា 
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ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00477074 (រៅសគន់ បីត បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហានរតអសូម័យ េន់ នេ់

និងកូនក្សីោត់អាយ  ១០ ឆ្ន ំ ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមយករៅសមាៃ ប់រោេ។ ោត់មិនបានដឹងអំពមីូេរហត រនាះ

រទ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ គឹម សា ូ ឯកសា  E3/5435 នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00483738 (រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេទីក្កុងភនំរពញ ពួកវាបានោប់បងក្បុសោត់២នាក់ ខដេអនក

ទាងំពី គឺជាទាហាន េន់ នេ់ រហើយបានយកបងក្បុសោត់រៅសមាៃ ប់រោេរដ្ឋយោម នមូេរហត អីារសាះ)។ ទក្មង់

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសា រធឿន ឯកសា  E3/5436 នងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00483749 (ខខម ក្កហមបានោប់ខៃួនឪព ក បស់ោត់ រ ម្ ះ   គឹម សិដា ខដេជាទាហានមួយ ូប រហើយបានយក

ោត់រៅសមាៃ ប់រោេ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៧៨-១៧៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836255-00836256 (កាេពីនងៃទី ០៣ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមក ង បានរេើករឡើងថ្ន 

កនុងអំឡុងរពេដឹកជញ្ជូនរច្ញ ពួកខខម ក្កហមបានសងកត់ធៃន់ស ំឲ្យនាយទាហានក្តូវក្បមូេ្តុំរៅកខនៃងរ្សងមួយរដ្ឋយ

ខឡក រដ្ឋយក្បកាសថ្ន នាយទាហាននឹងក្តូវដឹកក្តឡប់រៅរធើាកា រៅភនំរពញ វិញ។ បនាទ ប់ពីក្បមូេ្តុំ ួច្រហើយ ពួកវា

បានដឹកឡានយករៅសមាៃ ប់រោេទាងំអស់)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ        

ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ១០៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324774 (ោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ខដេក្តូវបានោប់

ខៃួនរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ រហើយក្តូវបានបញ្ជូនរៅអមលាងំ ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានអះអាងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេ

ោប់ខៃួនបានរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧០ - ឆ្ន ំ ១៩៧២ ក្តូវបានរគឃ ំរៅទីរនាះ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្កុមក្បជាជនងមីមួយ

ក្កុមខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា ទាងំអស់ច្ំនួនក្បខហេជា ៣០០០ នាក់ ខដេរទើបមកដេ់អមលាងំរៅ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនាយទាហានក្តូវបានសមាៃ ប់រោេភាៃ មៗ ច្ំខណកអនករ្សងក្តូវបានបានឲ្យរៅរធាើកា ង្វ រៅត្ត ៉ាង 

ឆ្ក  នក្ព ដ្ឋកំបាស ឬ ដ្ឋកំ្សូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា  E3/5424 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00481187 (ខណៈរពេរធាើដំរណើ រៅដេ់មតុំ្ ៃូវបំខបករោមរៅ បតីខាុំក្តូវ

បានរគោប់ដ្ឋក់ឡានដឹកមកភនំរពញវិញ រក្ ះោត់ជាទាហាន េន់ នេ់។ រពេោប់រនាះ រគថ្នយករៅរធាើកា  ប៉ា ខនត

យករៅបាត់ ហូត។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់  ូ រ ៉ាន ឯកសា  E3/4694 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365047-00365048 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួករគបានោប់ឪព ក

 បស់ោត់យករៅឃ ំោំងរៅមនទី  ១៥ រដ្ឋយរោទថ្នជារម ៥០ ខនង សម័យ េន់ នេ់។ មិនយូ ប៉ា នាម ន ោត់បានឮ

ដំណឹងថ្ន ឪព កោត់ក្តូវបានរគរធាើទា  ណកមមោ៉ា ងធៃន់ធៃ  ួច្សមាៃ ប់រោេរៅមនទី  ១៥)។ 

1522
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សា ង ថ្នន ឯកសា  E3/5020 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00560584-00560585 (បីត បស់ោត់ខដេជាអនក ដាកា សម័យ េន់ នេ់ ខដេ

មានតួនាទីរៅធនាោ ជាតិ បានបាត់ខៃួនកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រហើយោប់ពីរពេរនាះមក បានបាត់ដំណឹងសូនយ

មិនដឹងោត់រៅទីកខនៃងណារនាះរទ។ មានរគក្បាប់ថ្ន ោត់ក្តូវបានរគយករៅគ កទួេខសៃង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា  

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ ឹម រក្តះ ឯកសា  E3/4822 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00523343-00523345 (ទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ ខដេបានច្ ះោញ់ រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខៃួនខកប បនាទ យ

 បស់ោត់រៅរក្ជាយច្ង្វា   ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ងជាមួយនឹង១២នាក់រ្សងរទៀត រហើយ

01006765
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

459 

 

509> រៅរពេខដេកា ជរមៃៀសកំព ងបនត អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបានោយកា ណថ៍្ន ពួកោត់

ក្តូវបានខណនាឲំ្យសមាៃ ប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ ខដេក្តូវបានកំណត់     

អតតសញ្ញា ណ
1523

។ ជាក់ខសតង របើត្តម គង់ គីម រដ្ឋយសា ខតទាហាននន បប េន់ នេ់ បានរដ្ឋះ      

ឯកសណាា ន បស់ពួករគរច្ញ រហើយបានចូ្េលាយឡំជាមួយនឹងក្បជាជនស ីវិេ រទើបខខម ក្កហម

បានបញ្ញជ ឲ្យបាញ់សមាៃ បក់្បជាជនខដេរៅរសសសេ់រៅទីក្កុងភនំរពញ
1524

។ 

510> រៅកនុងរពេពី បីនងៃរក្កាយនងៃទ ី១៧ ខខ រមសា រោងត្តមកា ខណនាឲំ្យធានាថ្ន មានខត

កងទ័ពខខម ក្កហមប៉ា រណាណ ះសាិតរៅកនុងទីក្កុង រហើយក្គប់ោន ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញអស់រហើយរនាះ 

កងទ័ពខខម ក្កហមបានរធើាកា ខ្ករ្ មតងរទៀតរៅកនុងទីក្កុង និងបងេំអនកខដេកំព ងលាក់ខៃួនឲ្យោក

                                                                                                                                            

ក្តូវបានបរណត ើ រៅក្ោងំទរនៃ។ ោត់ និងក្បជាជនោប់ យនាក់រ្សងរទៀត ក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងទូក រហើយដឹកពួកោត់

រៅរក្តើយខ្ងរកើតទរនៃរមគងគ រខតតកណាត េ ខដេរៅទីរនាះរមបញ្ញជ កា ខខម ក្កហមមិនសាគ េ់មួយ ូបបាននិោយថ្ន 

អងគកា ឲ្យអនកទាងំរនាះ ស់ ប៉ា ខនតពកួោត់ក្តូវបញ្ជូនឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត។ រក្កាយមក ពួកោត់បានរដើ អស់ យៈរពេ ២ 

នងៃកាត់ត្តមនក្ពរដើមបីមកដេ់ភូមិមយួរៅក្សុកខាូង រខតតកំពង់ោម ខដេរៅទីរនាះ ខខម ក្កហមបានរស ើបក្បវតតិ បស់

ក្បជាជន ៥០០ នាក់អស ់យៈរពេ ៥ នងៃ ម នរពេយកក្បជាជនទាងំ ៥០០ នាក់ រៅដ្ឋក់គ ករៅគ កបដិវតតន៍ជីខហ

ទរនៃបិទ)។     

1523
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា  ី ឯកសា  E3/5540 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគច្ង់ទប់សាក ត់ក ំឲ្យ        

ជនស ីវិេរៅលាយឡំជាមួយទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយសា ទាហាន េន់ នេ់ បានបនៃំខៃួនរៅជាមួយក្បជាជន         

ស ីវិេ។ អងគភាព បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពរីម បស់ោត់រ ម្ ះ សា ី ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោត់ ករឃើញមាន ទាហាន 

េន់ នេ់ ពួកោត់អាច្សមាៃ បព់ួករគ។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  

E3/5598 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00526857 (អតីតសមាជិកមាន ក់នន          

កងពិរសសការំភៃើងធំ បស់ភូមិភាគឧតត  បានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបាន ករឃើញ២ ឬ ៣នងៃរក្កាយ

នងៃទី១៧ ខខរមសា ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ រទាះបីជាមានខៃះក្តឹមខតក្តូវបានយករៅអប់ ំខកខក្បក៏រដ្ឋយ)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សា ង ោន់ ឯកសា  E3/5505 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00398496 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ បានឮខខម ក្កហមនិោយថ្នឲ្យខតសាគ េ់ថ្នន ណាជាទាហានសមាៃ ប់រោេ

ទាងំអស់ ខណៈរពេោត់ ៃ្ងរៅដេ់រក្តើយខ្ងរកើតអនករេឿង កនុងរោេបំណងរឆ្ព ះរៅក្សុកកំរណើត បស់ោត)់។   
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ 

កំណត់រហត សី តពកី្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥  ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១៦៤ បានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី 

២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប  សជំនួញជនជាតិបាោំងរៅកនុងប ិរវណសាា នទូតបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបាន

និោយថ្ន ពួករគកំព ងខតរបាសសមាអ តពួកទាហាន បបោស់ ខដេបានសមៃំលាក់ខៃួនរៅកនុងទីក្កុង)។ 

1524
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨៥-៨៦។ 

01006766
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

460 

 

រច្ញត្តម យៈកា កាត់ផ្ទត ច់្កា ្គត់្គង់ទឹក
1525

។ ក្បជាជនទាងំឡាយណាខដេក្តូវបាន ករឃើញ 

និងក្បឆំ្ងមិនក្ពមោករច្ញ បនាទ ប់ពីកា បញ្ញជ ឲ្យរធាើកា ជរមៃៀសរៅរពេដំបូង ក្តូវបានោត់ទ ក

ថ្នជាសក្តូវ និងក្តូវោប់ខៃួន បាញ់ ឬ សមាៃ បរ់ោេ
1526

។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ោន រៅវិញ

                                                 
1525

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧២-៧៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ឯកសា  E3/3959), ទំព័  ៧៤ (ពួករគក្តូវរធាើោ៉ា ងណាឲ្យក្បជាជនមួយច្ំនួនតចូ្ខដេរៅមិនទាន់ោករច្ញពី

ក្កុង ក៏ក្តូវោករច្ញដូច្ោន ខដ ), ទំព័  ៧៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/3959 

ERN (ភាសាខខម ) 00270164-00270165 បានរេើករឡើងថ្ន ពួកោត់ក្តូវរឡើងខ្ករ្  រដញក្បជាជនរច្ញ។ ពួក

ោត់បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យផ្ទត ច្់ទឹក ផ្ទត ច្់រភៃើងច្ំនួនកនៃះខខ។ ពួកោតោ់ប់បានក្បជាជនខដេច្ ះមក  ួច្ក៏បញ្ជូនរៅឲ្យ

រមៗ)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៤៤-៤៥, ទំព័  ៤៧-៤៨ (ខ្នកា បខនាមរនះបាន

ក្បាប់មកោត់រក្កាយរពេក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានោករច្ញអស់រហើយ។ ពួករគទទួេកា ង្វ បរណត ញអនកខដេរៅ

រសសសេ់ពកីនុង្ទះ បស់ពួករគ រហើយបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យផ្ទត ច្ក់ា ្គត់្គង់ទឹករដើមបីបងេំឲ្យក្បជាជនច្ ះមករក្កាមរដើមបី

ោករច្ញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម អំ ឯកសា  E3/5149 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00170633 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន កប់ានរេើករឡើងថ្ន រដ្ឋយសា កខនៃងខៃះមាន

ទាហានពួនរៅត្តម្ទះងមរដើមបីតស ូ ពួកោត់បានបិទទីក្កុង រហើយបិទទឹកច្ំនួន១ខខ រដើមបីបងេំឲ្យទាហានទាងំរនាះរច្ញ

មក)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ហ ីម ហន ឯកសា  E3/5150 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

២ ERN (ភាសាខខម ) 00172067 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ខដេឈ្ រជើងរៅឧតតងុគបានរេើករឡើងថ្ន ោត់បាន

ទទួេកា ខណនាមំួយអាទិតយរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឲ្យច្ូេរបាសសមាអ តកនុងទីក្កុងភនំរពញ រទាះបីជាទីក្កុងអស់

មន សសរហើយក៏រដ្ឋយ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៧៨-១៧៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836255-00836256 (កាេពីនងៃទី ០៣ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមក ង បានរេើករឡើងថ្ន 

ពួករគបានផ្ទត ច្់ទឹក និងអគគិសនីរដើមបីក្សួេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ រហើយរៅរពេក្បជាជនរច្ញអស់រហើយ ពួកវា

បានខ្ករ្ ត្តម្ទះទាងំអស់ខក្កងរលាមានមន សសរៅសេ់)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខសាា នទូតបាោំង ឯកសា  

E3/4135 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥(ោយកា ណ៍ថ្ន ខ្នកមួយច្ំនួនរៅទីក្កងុកំព ងឆ្បរ្ះ កា ្គត់្គង់ទឹក

ក្តូវបានកាត់ផ្ទត ច្់ នងិសាា នីយ៍្គត់្គង់ទឹកសាអ ត ក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្នក្តូវបានបំផ្ទៃ ញ)។  

1526
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧២-៧៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ឯកសា  E3/3959 ERN (ភាសាខខម ) 00270165 ត្ត យឹម បានបញ្ញជ ឲ្យពួកោតស់មាៃ ប់ក្បជាជនណាខដេមិន

ោករច្ញ), ទំព័  ៧៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/3959 ERN (ភាសាខខម ) 

00270164 បានសរងកតរឃើញថ្ន ោម នវិន័យថ្នមនិឲ្យបាញ់ក្បជាជនរឡើយ។ ក្បសិនរបើអនកណាបានបាញ់រហើយរនាះ 

ោត់មិនខដេរឃើញមានរទាសអាីរឡើយ) ទំព័  ៨៥-៨៦, ទំព័  ៨៨-៨៩ (រក្កាយរពេក្បជាជនភាគរក្ច្ើនក្តូវបាន

ជរមៃៀស ួច្ោេ់រហើយរនាះ ក្កុមពិរសស និងកងខដេរៅរសសសេ់ ក្តូវរដ្ឋះក្សាយជាមួយក្បជាជនខដេរៅរសស

សេ់។ ព ំមានបញ្ញជ ឲ្យោត់ទ កក្បជាជនខដេរៅរសសសេ់ជាសក្តូវ ខដេអាច្បាញ់សមាៃ បរ់ោេរៅរពេឱកាស

មកដេ់រនាះរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៣៨-៤០ (បានរ ៀបោប់ពី របៀប

01006767
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រៅមកជាមួយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបាន ករឃើញ កនុងអំឡុងរពេខ្ករ្   

នារពេរក្កាយៗមក រដ្ឋយបានសមាៃ ប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម មួយចំ្នួន ក្ពមទាងំបងក

ឲ្យ ង បួស និងសាៃ ប់ជនស ីវេិមួយចំ្នួន្ងខដ 
1527

។ 

511> រៅប៉ា នាម ននងៃបនាទ ប់ពីជរមៃៀស ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមវិទយុ និងត្តមរមក្កូរៅត្តម

កខនៃងជារក្ច្ើនកនុងទីក្កុងភនំរពញថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវចូ្េបង្វា ញខៃួន បង្វា ញ

ពីឋានៈ តួនាទី កាេពីម ន បស់ខៃួន និងក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីសហកា  ឬ ចូ្េ ួម

ជាមួយកងទ័ពខខម ក្កហម
1528

។ រោងត្តម ស  ៊ុំ ជា ថ្នអតីតរមបញ្ញជ កា កងពេធំ រ ម្ ះ រគឿន 

                                                                                                                                            

ពួករគខ្ករ្ អោ បនាទ ប់ពីមានកា គប់ក្ោប់ខបកពរីេើអោ រនាះសំរៅមកពួករគ រហើយបាន ករឃើញទាហាន េន់ 

នេ់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម អំ ឯកសា  E3/5149 ច្ ះនងៃទី០៥ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម )00170633-00170634(ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់។ ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម

សមាៃ ប់អនកច្ ះច្ូេខដេក្តូវបានពកួរគ ករឃើញនារពេរក្កាយរៅសាព នរក្ជាយច្ង្វា  ។ កនុងច្ំរណាមទាហានទាងំរនាះ 

មាន៤ដេ់១០នាក់ ខៃះដ្ឋច្់នដ ដ្ឋច្់រជើង ក្តូវបានរគក្ោនទមាៃ ក់ទឹកខតមតង។ ោត់ក៏បានរឃើញផ្ទទ េ់ខភនកខតមតងរដ្ឋយ

ក្បធានកងធំមាន ក់កនុងកងពេ ៣១០ បាញ់ទាហាន េន់ នេ់ ៣ នាក់ រៅកខនៃងខ្ម ខវាងំ។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ 

Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង 

ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324744 (អ  ៊ុំ សមាអ ង មកពីតំបន់ ២១ 

តំបន់បូ ៌ បានរេើករឡើងថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អំពីកា ប៉ាះទងគិច្ោន ខៃះរៅភនំរពញ។ រនាះគឺជាកា ប្ង្វក ប

រៅរេើទាហាន េន់ នេ់ និងមន សសខដេរៅរសសសេ់)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ វង់ នវ រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា 

កមពជុា ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00020546 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហម

ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសបានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ពបានបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ រហើយអនកខដេ  ឹង

ទទឹងរៅរទៀតក្តូវោត់ទ កជាខ្ម ងំ។ ពួករគក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយដ្ឋក់រៅវ រសនាតូច្)។ 

1527
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៧២-៧៣, ទំព័  ៧៧, ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៨-៩, ទំព័  ២០-២១។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៤១ (មិនមានបាញ់ការំភៃើង ឬក្បយ ទធោន កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ ប៉ា ខនតមានកា 

ក្បយ ទធោន រក្ច្ើនរឡើង រក្កាយពីកា ជរមៃៀស)។  

1528
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១៣-១៤, ទំព័  ២៤-២៥ (ដកក្សង់កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058 (បានពី ៧ រៅ ៨ នងៃ រគដ្ឋក់រមក្កូ្ាយ

ច្ំរ ះទាហាន េន់   នេ ់ថ្ន របើអនកណាមានសកតិប៉ា នាម នៗ ធាៃ ប់រធាើកា រៅកខនៃងណា ឲ្យច្ូេមករធាើកា រៅកខនៃងរដើម

 វិញ។ រគក្បាប់ក្បជាជនឲ្យបង្វា ញសាវត្ត  បស់ពួកោត់ ឧទាហ ណ៍ រតើពួកោត់ ក់សកតិប៉ា នាម នកាេពីម ន ដូរច្នះពួក

ោត់អាច្ទទួេបានឋានៈដូច្ពីម ន រៅរពេពួកោត់ច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម។ កា ្សពា្ាយរនាះក្តូវបានរធាើរឡើង

រៅកាន់មន សសក្គប់ ូប រដ្ឋយមិនគិតអំពឋីានៈតួនាទី បស់ពួកោតក់ាេពីម នរឡើយ) ទំព័  ២៦-២៧ (៤ ឬ ៥ នងៃ 
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បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ) ទំព័  ៤៩-៥០ (ោត់ឮមន សសរៅកនុងក្កុម រគឿន និោយថ្ន រគដ្ឋក់រមក្កូរដើមបី

្សពា្ាយ) ទំព័  ៥៧-៥៨ (រគឿន ខដេជាអតីតរមបញ្ញជ កា កងវ រសនាធំ គឺជាមន សសហា នណាស់ និងអន វតតបទ

បញ្ញជ ភាៃ មៗខតមតង) ទំព័  ៧៦-៧៧ (រគឿន បានក្បកាស អំ វនាវត្តមរមក្កូឲ្យក្បជាជនមករធាើកា រៅទីក្កុងភនំរពញ

 វិញ) ទំព័  ៧៧-៧៨ (សាកសីមិនខដេបានឮកា ក្បកាសរនាះរឡើយ ប៉ា ខនត រគឿន បានក្បាប់ោត់អំពីរ ឿងោ៉ា វទាំងរនាះ 

រហើយថ្ន រគឿន រ ៀបច្ំរច្ញរៅក្បកាស្សពា្ាយត្តមរមក្កូឲ្យ ក្បជាជនរច្ញរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៨៥-៨៧ (៤ ឬ៥នងៃ បនាទ ប់ពីជរមៃៀសទីក្កុង ភនំរពញ មានកា ក្បកាសត្តមរមក្កូ

អំ វនាវឲ្យអនក ដាកា  ទាហាន និងនាយទាហាន វិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ រដើមបីជួយកសាងក្បរទស ពីរក្ ះ

ស្ង្វគ មបានបញ្ចប់រហើយ។ រទាះបីជាមន សសមួយច្ំនួនបានសរក្មច្ច្ិតតវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ រដ្ឋយសា ខត

កា ក្បកាសរនះក៏រដ្ឋយ ក ៏មាស ខដេជាអតីតអនក ដាកា មាន ក់ មិនបានវិេក្តឡប់រៅវិញរឡើយ ពីរក្ ះោត់សងស័យ

ថ្នមានអាីខ សក្បក្កតីរហើយ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតសីរក្មច្សិទធិមន សស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២១ ERN (ភាសាខខម ) 

00228737 (គងស សរក្មច្ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន មានមន សសោប់ យនាក់បានមកច្ ះរ ម្ ះ បនាទ ប់ពីមានកា ក្បកាសត្តម

ក្បដ្ឋប់បំពងសំរឡងរៅច្ា អំរៅ ខដេអំ វនាវឲ្យម្នតី សមាជិកតំណាងោ្សត ម្នតីជាន់ខពស់ទាងំអស់មកច្ ះរ ម្ ះ

រដ្ឋយខៃួនឯង ម នរពេវិេក្តឡប់រៅកាន់ភនំរពញវិញ រដើមបីបនតម ខង្វ  បស់ខៃួន)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ 

ទួន សារម៉ាត ឯកសា  E3/5453 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00471518 (៤ ឬ ៥នងៃ 

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ១ ពីភនំរពញដេ់រកៀនសាា យ រឃើញមានឡានដ្ឋក់រមក្កូក្បកាសរៅ

 កកនុងច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត ទាហាន  ក់សកតិ ១ ដេ់សកតិ៥ ឲ្យមកជួបជ ំោន រៅច្ា អំរៅ រដើមបីនាយំករៅភនំរពញ

 វិញឲ្យរធាើកា ។ ច្ ងរក្កាយ អនកទាងំអស់រនាះ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេទាំងអស់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា  E3/1747 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206387 

(រៅងនេ់ទទឹង ទាហានខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមរមក្កូថ្ន បងបអូនណាខដេធាៃ ប់រធាើជាទាហាន រប៉ាអឹម នគ បាេ 

ធាៃ ប់ ក់សកតិប៉ា នាម ន  ក់រឡើងវិញ អងគកា នឹងយករៅបរក្មើកា ង្វ ឲ្យបកសវិញ។ ោត់បានរឃើញទាហាន ជួបជ ំោន  

ប៉ា ខនតមិនដឹងថ្ន រគយករៅណារទ ពីរក្ ះោត់បានបនតដំរណើ រៅម ខរទៀត) ។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង          

 ដាបបរវណី បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00152235-00152236 (រៅហួសវតតច្ំបា៉ា  មានកមាៃ ំងខខម ក្កហម ៦ ឬ ៧នាក់ បានរដើ ក្បកាសត្តមរមក្កូ

ថ្នមានអនកណារធាើធ ំឲ្យច្ូេមកបង្វា ញខៃួន)។ កំណត់រហត ននកា សាត បច្រមៃើយសាកសី  សំ សិទធី ឯកសា  E3/5201 ច្ ះ

នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212121 (រៅវតតក្ច្ករសតច្ ខខម ក្កហមបានក្បកាស

ត្តមរមក្កូ សួ  កអនកខដេជាម្នតី បស់ បប េន់ នេ់ រដ្ឋយរគនោិយថ្ន សូមអរញ្ជ ើញបងបអូន ខដេធាៃ ប់រធាើកា អាី

កាេពីម ន រគឲ្យរៅរធាើកា ង្វ ោស់រនាះវិញ)។ ឧបសមព័នធននកំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី    

(អតាបទដកក្សង់ពីរសៀវរៅ) ឯកសា  E3/5614 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00717131 (កា 

ក្បកាសរសនើឲ្យអតីតម្នតីស ីវិេ និងរោធាវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ បានលាន់ ំពងត្តមរមក្កូ ពីរក្ ះរគក្តូវ

កា ជំនួយពីអនកទាងំរនាះជាោបំាច្់។ អងគកា សនាច្ិញ្ច ឹម និងខង កាក្គួសា  បស់អនកទាងំឡាយខដេបានវិេក្តឡប់

រៅវិញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 

01006769



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

463 

 

បានក្បាបក់ងវ រសនាធំ បស់ ស  ៊ុំ ជា ឲ្យរធាើកា ក្បកាសខបបរនះ រដើមបីអូសទាញពួកអតីតទាហាន 

េន់ នេ់ ឲ្យចូ្េមកវិញ រហើយបនាទ ប់មកអនកទាងំរនាះនឹងក្តូវយករៅសមាៃ ប់រោេ
1529

។ មាន   

ភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានរធាើត្តមកា អំ វនាវទាងំរនះក្តូវបាន

យករៅសមាៃ បរ់ោេ រៅត្តមទីកខនៃងរ្សងៗរៅកនុង និងរៅជ ំវិញទីក្កុងភនំរពញ  ួមទាងំរៅកខនៃង

មួយរៅខ្ងេិច្ខក្ពករៅន  និងរៅទួេរោក ឬ ក៏បាត់ខៃួនខតមតង
1530

។ 

                                                                                                                                            

00836225 (អនក្តេ់បទសមាភ សន៍បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ឡាន្ាយវិទយុក្បកាសថ្ន ោប់ពីវ រសនីយ៍រទារឡើងរៅ ក្តឡប់រៅ

ភនំរពញវិញ) ទំព័  ២២០-២២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836297-00836298 (រៅនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦     

អន រសនីយ៍ក្តី ណ ប ង េ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកវានិោយថ្ន ស្ង្វគ ម ំរដ្ឋះបានបញ្ចប់

រហើយ រហើយអងគកា អំ វនាវដេ់ទាហានក្គប់ឋាននត សកតិទាំងអស់ អនកបរច្ចករទសខ្នកកងទ័ព និងកមមក រោងច្ក្ក

ទាងំអស់ រច្ញមកបង្វា ញខៃួនភាៃ មៗ រដើមបីវិេក្តឡប់រៅជួយបរងកើតកងទ័ព ក្កសួង និងរោងច្ក្ករឡើងវិញ)។ 

1529
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១៣-១៤ (ដកក្សង់កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី    

ឯកសា  E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058)។ 

1530
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១៤-១៥ (អនកណាខដេបង្វា ញម ខរច្ញមក ក្តូវរគ

ោប់ខៃួនភាៃ ម រក្កាយមកក៏យករៅសមាៃ ប់រោេ) ទំព័  ១៨-២០ (ក្បជាជនបានរច្ញបង្វា ញខៃួនបនាទ ប់ពីមានកា 

ក្បកាសត្តមរមក្កូ រៅរពេរនាះរហើយរទើបរគអាច្ោប់បានទាហាន េន់ នេ់ មួយច្ំនួន)។ ទំព័  ២៤-២៧, ទំព័  

៨៦-៨៧ (រទាះបីជាោត់ អះអាងថ្ន ោត់មិនខដេ រឃើញកា សមាៃ ប់ទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយផ្ទទ េ់ខភនកក៏រដ្ឋយ ក៏

ោត់បានបានឮពីអនកដនទក្បាប់ថ្ន ៤ ឬ ៥ នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគនាយំករៅ

សមាៃ ប់រោេរៅកខនៃងមួយ ខ្ងេិច្ខក្ពករៅន  ខដេមាន រគឿន ជាអនកបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់ រហើយក៏ជាអនកសមាៃ ប់ផ្ទទ េ់នដ

ខដ ។ វាមាន យៈរពេ ១ នងៃ ១ យប់) ទំព័  ៣៣-៣៤ (មិនខមនម្នតីរទ ប៉ា ខនតគឺជាទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគ

យករៅសមាៃ ប់រៅទួេរោក បនាទ ប់ពីកា ក្បកាសខដេរគបរញ្ញច តឲ្យអនកទាងំរនាះបង្វា ញអតតសញ្ញា ណ បស់ពួករគ) 

ទំព័  ៤៦ (រគឿន បានក្បាប់ោត់ថ្ន អតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបានសាត ប់ត្តមកា ក្បកាស្សពា្ាយរនាះ រហើយ

បានក ហកថ្ន ក់សកតិធំ ក៏ក្តូវរគសមាៃ ប់រោេខដ ) ទំព័  ៤៩-៥១ (ពួករគក្តូវបានដឹកត្តមឡានទាហានយករៅ

សមាៃ ប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២៤-២៦ (បងនងៃ បស់អនកក្សីមាន ក់

ខដេជាវ រសនីយ៍ឯក បានរ ៀបច្ំអីវា៉ា ន់ក្តឡបរ់ៅភនំរពញ បនាទ ប់ពីឮរគក្បកាសឲ្យនាយទាហានទាងំអស់ វិេក្តឡប់

រៅទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ បនត បស់ពួករគ។ វ រសនីយ៍ឯក ូបរនាះបានបាត់ខៃួនត្តងំពីនងៃរនាះមក រហត ដូរច្នះ 

ក្គួសា សនមតថ្ន ោត់ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមសមាៃ ប់រោេបាត់រៅរហើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ឈ្  ដ្ឋណា ឯកសា  E3/4664 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00152235-

00152236 (បនាទ ប់ពីកា ក្បកាសរៅវតតច្ំបា៉ា  ួច្មក ឪព ក បស់អនកក្សីរ ម្ ះ ឈ្  រសៀន ខដេជាអតីតរៅហាា យរខតត 

និងជាបញ្ញជ កា កងពេក្បោរំខតតកណាត េ និងមន សស៧នាក់រ្សងរទៀត បានរច្ញបង្វា ញខៃួនច្ំរ ះម ខពួកខខម ក្កហម 

ខដេបានកត់រ ម្ ះពួកោត់ និង  ញពួកោត់បញ្ចូេឡាន។ ក្គួសា  បស់អនកក្សី ង់ោដំំណឹងឪព ក  យៈរពេ ៣ ខខ 

01006770
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 ១០.២.១៧  ប៉ា សតិ៍ក្តតួពនិតិយ 

512> រៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងរៅទីក្បជ ំជនមួយចំ្នួនរ្សងរទៀត 

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានខ្ករ្    និងសួ អំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ     ួមទាងំ  សមាជិក 

                                                                                                                                            

ខតបាត់ដំណឹងសូនយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត បច្រមៃើយសាកសី សំ សិទធី ឯកសា  E3/5201 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212121 (បនាទ ប់ពីច្ ះរ ម្ ះអនកខដេបានច្ូេខៃួនមក រក្កាយពកីា ក្បកាសត្តម

រមក្កូរៅវតតក្ច្ករសតច្ និងខច្កអងក ឲ្យពួកោត់ ួច្មក ក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវបានខបងខច្កជាក្កុមតូច្ៗ រហើយក្តូវ

បានពួកខខម ក្កហមនាយំករច្ញរៅ។ មន សសកនុងក្កុមខដេ សំ សិទធី រៅជាមួយរនាះ ក្តូវបានរគនាយំករៅបាញ់

សមាៃ ប់រោេ ប៉ា ខនត កាេរនាះ ោត់ជាក មា  រហើយបាន ស់ោនមានជីវិត)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា   

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សំហួន ឯកសា  E3/3962 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00287536 (អតីតក្បធានកងអន រសនធំននកងពេធំ ៣១០ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានបញ្ញជ ពី

ថ្នន ក់រេើឲ្យោប់មន សសខដេជាអនកោជកា មានឋាននត សកតិធំៗ បស់ បប េន់ នេ់ រហើយខដេមនិក្ពមោករច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ ក្ពមទាងំអនកជំងឺខដេជាទាហាន េន់ នេ់ កំព ងសក្មាកពាបាេរៅមនទី រពទយក្ពះរកត មាលា។ អនក

ខដេច្ូេ ួមោប់មន សសរនាះបាននិោយក្បាប់ោត់ផ្ទទ េ់ថ្ន រគោប់ម្នតី េន់ នេ់ ោ៉ា ងរក្ច្ើន និងអនកបរក្មើ បស់ពួក

រគពីទីក្កុងភនំរពញយករៅនវ៉ាសមាៃ ប់ទមាៃ ក់កនុងអណតូ ងរៅតំបន់ទួេរោក។ ថ្នន ក់រេើរនាះទំនងជា ស ន រសន ខដេបាន

ក្គប់ក្គងកងពេធំទាងំអស់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី ឯកសា  E3/5613 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491045, 00491046 (២ ឬ៣នងៃបនាទ ប់ពីកា ជរមៃៀស និង

បនាទ ប់ពីមានកា អំ វនាវពីសំណាក់ ដ្ឋា ភិបាេ ឪព ក បស់ោត់បានសម័ក្គច្ិតតក្តឡប់ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញវិញ។ រពេ

រនាះរហើយជារពេខដេោត់បានរឃើញម ខឪព ក បស់ោត់ជារេើកច្ ងរក្កាយ)។ ឧបសមព័នធននកណំត់រហត ននកា    

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី (អតាបទដកក្សង់ពីរសៀវរៅ) ឯកសា  E3/5614 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ (អតាបទ   

ដកក្សង់ពីរសៀវរៅ Theary C. SENG's ) “Daughter of Killing Fields: Asrei's Story”) ឯកសា E3/5614 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00717131 (ឪព ក បស់ោត់បាន វិេក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ បនាទ ប់ពី

មានកា ក្បកាសរសនើឲ្យអតីតម្នតីស ីវិេ និងរោធាវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ និងរដ្ឋយរជឿរៅរេើកា សនា

 បស់អងគកា ថ្ននឹងច្ិញ្ច ឹម និងខង កាក្គួសា  បស់អនកទាងំឡាយខដេបាន វិេក្តឡប់រៅវិញ។  ហូតទាេ់ខត៣-៤ខខ

រក្កាយមករទើបោត់បានដឹងកាន់ខតច្ាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានបរញិ្ញតអតីតទាហាន និងម្នតីស ីវិេ បស់ េន់ នេ ់

ខដេជាខ្ម ងំនន បបងមី (កបត់ជាតិ) យករៅក្បហា ជីវិត)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក យ ម៉ា ន  ឯកសា  

E3/369 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00272719 (អតីតទាហានខខម ក្កហមមាន ក់

រៅកនុងកងពេធំ ១៧០ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ទមាៃ ក់អាវ ធ បស់ពួករគ និងរដ្ឋះរខ្អាវ បស់

ពួករគរច្ញ ពួករគមិនរធាើអីអនកទាងំរនាះរឡើយ ប៉ា ខនតពួកកងទ័ពភូមភិាគនិ តី បានរសនើឲ្យនាយទាហាន េន់ នេ់ រឡើង

ជិះឡានរដើមបីរក្ជើសរ ីសឲ្យកាន់តំខណង បស់ពួករគរឡើងវិញ។ អតីតទាហាន និងអនកទាងំឡាយខដេបានរឡើងជិះឡាន

ទាងំអស់រនាះ អាច្ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ)។   
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ក្គួសា  បស់ពួករគ និងកា ង្វ ខដេពួករគធាៃ ប់រធាើរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
1531

។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦០, ៨៤-៨៦ (អតីតនគ បាេ េន់ នេ់ មាន ក់ 

ខដេសាិតកនុងឯកសណាា នរៅរឡើយ ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមមួយក្កុមរសៃៀក ក់ស ីវិេ ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយការំភៃើង បាន

ខ្ករ្ ខៃួនោត ់កអាវ ធរៅរពទយច្ិន) ទំព័  ៦០-៦៣, ៧៨ (រក្កាយមក ទាហានខខម ក្កហមក្សុកផ្ទអ វ បានសួ ោត់

មតងរទៀតអំពីក្បវតតិ ូប និងកា ង្វ  បស់ោត់។ រដ្ឋយកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន នគ បាេ និងទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបាន

រគសមាៃ ប់រោេរនាះ យស បានលាក់អតតសញ្ញា ណ បស់ោត់ និងបាននិោយថ្ន ោត់ជាអនក ដាកា ) ទំព័  ៦៤-៦៥, 

៧៧-៧៨ (រៅវតតរជើងនក្ព ោត់ក្តូវបានរគសាកសួ មតងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី 

ទំព័ ៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បនូី) ទំព័ ២៦ (រៅប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយមយួរនាះ រគបាន

ក្បាប់ពួកោត់មិនឲ្យរធាើដំរណើ រៅម ខរទៀតរទ រហើយថ្ន ពួកោត់គួ ខតច្ូេរៅកនុងភូមិ ក ំរដើ  រហត ហូត)។        
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៨-៨៩ (បានពិពណ៌នាអពំីប៉ា សតិ៍ក្តួតពនិិតយច្េ័តខដេកងទ័ព

ខខម ក្កហមបានរដើ េាតរដ្ឋយរងមើ រជើង ឬជិះកង់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២, 

៣៣-៣៤(រៅជិតកំពង់ទួេ ឪព ក បស់ោត់ និងឪព កមា បស់ោត់ ក្តូវបានរគរសនើឲ្យច្ ះរ ម្ ះ បស់ពួកោត់រៅរពេ

ពួកោត់បានជួបកងទ័ពខខម ក្កហម។ កងទ័ពបានតក្មូវឲ្យប  សទាងំអស់ខដេមានអាយ ោប់ពី ៣០ ឆ្ន ំ រឡើង រៅច្ ះ

រ ម្ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៥៧-៥៨, ៨៦ (រៅប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយមយួ 

រច្ញពីត្តរមម បនតិច្ ខខម ក្កហមបានខហកអតតសញ្ញា ណបណណសញ្ញជ តិបាោំង បស់អនកក្សី រដ្ឋយនិោយថ្ន “ោប់ពី

រពេរនះរៅ ខេងមានបាោំង ឬ រវៀតណាម ឬ ច្ិនអីរទៀតរហើយ រៅទីរនះមានខតខខម រទ។ រៅម ខរទៀតរៅ! អងគកា 

ោអំនកទាងំអស់ោន រៅម ខ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៤-៨ (រៅត្តម្ៃូវ 

ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់អនកក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយច្ំនួន រហើយបានសួ ក្បជាជនអំពីក្សុក

កំរណើត បស់ពួកោត ់រតើក្គួសា  បស់ពួកោត់ជាន ណា និងថ្នរតើពកួោត់រធាើកា អាីរៅភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២២-២៣ (ក្បខហេជារៅនងៃទី២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រៅប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ

មួយជិតច្មាក  ដូង ពួកទាហានបានខ្ករ្ មន សសក្គប់ោន និងបានក្បាប់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសថ្ន អងគកា បានរសនើឲ្យ

ទ កអីវា៉ា ន់ទាងំអស់ បស់ពួកោត់ រហើយក្បសិនរបើពួកោត់មិនក្ពមទ កអីវា៉ា ន់ បសព់ួកោត់រទរនាះ រគនឹងរោទពួកោត់

ថ្នជាខ្ម ងំ បស់អងគកា ។ ពួកទាហានបានខ្ករ្ យកមាស សំរេៀកបំ ក់ និងថ្នន ំសងកូវ បស់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ១៩-២១ (រៅរកាះធំ ពួកខខម ក្កហមបានដកយកឯកសា  បស់ោត់ 

និងក្គួសា  បស់ោត់ និងបានក្បាប់ពួកោតឲ់្យបនតដំរណើ រៅម ខរទៀត។ មួយគីឡូខម៉ាក្តរៅម ខរទៀត រគបានសួ រ ម្ ះ

 បស់ពួកោត់ ច្ំនួនសមាជិកក្គួសា  បស់ពួកោត់ អាយ  និងកា ង្វ  បស់ពួកោត់ និងច្ំនួនេ យដ លាៃ   និងេ យរ ៀេ

ខដេពួកោត់មាន។ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានដកយកេ យក្បខហេ ៣.០០០ ដ លាៃ   និងឲ្យពួកោត់ទ កេ យរ ៀេ

ខដេពួកោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ប៉ា ូឌីណា) ទំព័  ៩២-៩៤ (រៅរពេពួកោត់មកដេ់

រ ធិ៍សាត់ កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្សាវក្ជាវក្បវតតិ ូប បស់ ប៉ាូ ឌីណា និងបតី បស់ោត់មតងរទៀត រដ្ឋយពួកវាសងស័យថ្ន

 ក់សកតិ៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣៧-៣៩ (រគបានបញ្ឈប់ដំរណើ  បស់ពកួ

ោត់ និងបានខ្ករ្ ពួកោត់ រៅកំពង់ទួេនិងមតងរទៀតរៅភូមិតបូងកតី)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ 

01006772
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513> រទាះបីជាមានកា ពិពណ៌នាមួយខដេបានរ ៀបោប់អំពី  វិធីខដេកងទ័ពខខម ក្កហមរកមងៗ

បានសមាៃ ប់អនកខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាទាហាន េន់ នេ់ ភាៃ មៗរៅនឹងកខនៃង
1532

 

                                                                                                                                            

(ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១១-១៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានោៃ រំមើេពួកោត់ោ៉ា ងតឹង  ឹង និងបានជជីកសួ អំពីកា ង្វ ពីម ន

 បស់បតីោត់។ ពួកវាបានគំោមពកួោត់ឲ្យក្បាប់កា ពិតអំពមី ខង្វ ពីម ន បសព់ួកោត់ រដ្ឋយនិោយថ្ន ក្បសិនរបើ   

កងទ័ព ករឃើញថ្នពួកោត់និោយក ហក ជីវិតោត់ និងក្កុមក្គួសា  បស់ោត់នឹងមានរក្ោះថ្នន ក់)សា ណា បស់       

 ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣៣-៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00228749-00228750 (ផ្ទម រមឿន បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅរពេោត់រៅដេ់ច្ំបក់រៅនងៃទី ២២ ខខ រមសា ពួកខខម ក្កហមបានរសនើឲ្យោត់ក្បាប់ពីក្បវតតិ បស់ោត់

ថ្នរតើជាជនស ីវិេ ឬជារោធា)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៣១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836108 (អនក  ្តេ់បទសមាភ សន៍បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅច្មាក  រេើ រៅកនុងភូមិមួយជិតសាា យទាប 

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ក្តូវរធាើក្បវតតិ ូបបួនដងបនតបនាទ ប់ោន ។ រគមានត  ៣ និងបញ្ជ ីរ ម្ ះ៖ អនក ដាកា  ជនស ីវិេ 

និងរោធា)ទំព័ ៤៣ ERN (ភាសាខខម )00836120 (S បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅសគន់ រគឲ្យពួកោត់ច្ ះរ ម្ ះកនុងបញ្ជ ី ៤ ដង

កនុងរពេខ សោន )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ  ឯកសា  E3/4757 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00864243 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត ់

ក្តូវបានរគឃ ំខៃួន និងសួ ច្រមៃើយ យៈរពេ២នងៃ ២យប់រៅមនទី ឃ ំោងំរៅវតតភនំដិន ជាទីកខនៃងខដេខខម ក្កហមបាន

រោទក្បកាន់ពួកោត់ថ្នជាខខម រក្កាម ឬថ្នជាកាេយួនខៃួនខខម  ម នរពេរគរដ្ឋះខេងពួកោត់ និងបានបញ្ជូនរៅក្សុក

គី ីវងស រខតតត្តខកវ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ ឹម រក្តះ ឯកសា  E3/4822 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00893354 (ទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ខដេក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមោប់ខៃួន និង

បញ្ជូនរៅរក្តើយខ្ងរកើតទរនៃរមគងគរៅកនុងរខតត កណាត េ ជាមួយនឹងមន សសោប់ យនាក់រ្សងរទៀត បានបញ្ញជ ក់ថ្ន 

រៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់ភូមិមយួកនុងក្សុកកនុងរខតតកំពង់ោម ពួកខខម ក្កហមបានក្សាវក្ជាវក្បវតតិ ូបមន សសទាងំ 

៥០០ នាក់  យៈរពេ ៥ នងៃ ម នរពេឃ ំខៃួនមន សស ៥០០ នាក់រនាះ រៅកនុងគ កបដិវតតន៍ជីខហទរនៃបិទ)។ សកេីកមម បស់

ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836236 (នី ប  នេ ីបាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅត្តម្ៃូវ ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរៅជាក្កុមៗ ៣ ឬ ៤ នាក់ ោខំ្ក និងយកនាឡិកា  វិទយុ 

មាស និងតបូងរពក្ជ)។   

1532
 េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្ត ី ស  ប  ន ឯកសា  អតីត ឧតតមរសនីយ៍នន       

កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00499666 

(ទាហានខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរៅជាមួយក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ ក្តូវបានសាគ េ់អតតសញ្ញា ណោ៉ា ងង្វយក្សួេ

បំ្ តរៅឯប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ និងក្តូវបានបងេំឲ្យរដ្ឋះខសបករជើង និងឯកសណាា នរច្ញ រហើយក្តូវបានបាញ់សមាៃ ប់ភាៃ មៗ

ខតមតង។ រៅច្រនាៃ ះពីភនំរពញ និងខក្ពកកាត ម ោត់បានរឃើញផ្ទទ េ់ខភនកអំពីកា សមាៃ ប់នាយទាហានជារក្ច្ើន រដ្ឋយនា ី    

វ័យជំទង់ក មមយុនីសតខដេមានអាយ ព ី១៥ រៅ ២០ ឆ្ន ំ រដ្ឋយពួកនាងៗទាំងរនាះបានរក្បើកាំរភៃើងសា័យក្បវតតិបាញ់សំរៅ

រៅរេើខនង បស់នាយទាហានទាំងរនាះ បនាទ ប់ពពីួករគក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យរដើ រៅម ខក្បខហេ ២០ ខម៉ាក្ត  ួច្មក)។ 
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ក៏រដ្ឋយ ជាទូរៅ ពួករគក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់មួយកខនៃង បានោប់ខៃួន ឬ ច្ង និងយករច្ញ

រៅបាត់
1533

។ រដ្ឋយរោងរៅត្តមជនរភៀសខៃួនមាន ក់រ្សងរទៀតបានរ ៀបោប់ថ្ន ទាហានខដេ
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២២ (កត់សមាគ េ់ថ្ន អនកទាងំឡាយណាខដេក្តូវ

បានរគសាគ េ់ថ្នជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគយករៅដ្ឋក់មួយខឡក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៨៣ (មាត យ បស់អនកក្សី បានក្បាប់អនកក្សីថ្ន សមាជិកក្គួសា មាន ក់ខដេទាហាន ក់សកតិ៥ ក្តូវ

បានរគក្បមូេច្ូេរៅភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ត្តមខតរគបានក្បាប់ោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៩ (អនកទាងំឡាយណាខដេបានច្ ះរ ម្ ះ បស់ពួករគ ព ំបានបនតដំរណើ 

រៅម ខដូច្ពួករយើងរទ កងទ័ពខខម ក្កហមបានដ្ឋក់ពួករគមួយខឡក រហើយក្កុមមួយរ្សងរទៀតបាននាយំកពួករគរច្ញ

រៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣១-៣៣ (ឪព ក បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន 

េន់ នេ់ និងឪព កមា បស់ោត់ ក្តូវបានរគបំខបករច្ញពីក្កុមរៅឯប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ ប៉ា ខនតរក្កាយមក ពួកោត់បាន ត់

រគច្ខៃួន រហើយបានខសាង កក្កុម ក្គួសា  បស់ោត់វិញ) ទំព័  ៣៦ (រៅរពេខដេពួករគបានសួ ក្បជាជន រហើយ

ក្បជាជនបានក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគគឺជាទាហាន េន់ នេ់ អនកទាងំរនាះក៏ក្តូវបានរគោប់ច្ងយករៅឃ ំខៃួន)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ជ ំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5788 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00373216-00373217 (រៅត្តមកខនៃងជារក្ច្ើនត្តម្ៃូវរៅកាន់ភូមិ  កងទ័ពខខម ក្កហមបានខច្កមាូប

អាហា  និងបានសមាភ សន៍ក្បជាជនអំពពី័ត៌មានផ្ទទ េ់ខៃួន បស់ពួកោត់ រហើយក្បសិនរបើពួកវា ករឃើញថ្នមានបញ្ញា  

រគនឹងយកក្បជាជនរនាះរៅ។ ឧទាហ ណ៍ រៅភូមិកំពង់ទួេ ពួកវាបានោប់ឪព ក បស់ោត់ រៅរពេពួកវាបាន ក

រឃើញថ្ន ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់។ ទាហាន េន ់នេ់ ក្តូវបានច្ងនឹងខខសអំរបាះ រហើយអនកទាងំឡាយខដេក្តូវបាន

ោប់ខៃួនរនាះ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជីម ឯកសា  E3/4628 ច្ ះនងៃ

ទី២៦ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) (ជាសមាជិកគណៈក្សុកមាន ក់ខដេបានមកសាា គមន៍អនកខដេក្តូវ

បានជរមៃៀសរៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ ោត់ក្តូវបានក្បពនធ បស់ទាហានខដេបានមកដេ់តំបន់ បស់ោត់ក្បាប់ថ្ន កនុង

អំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស កងទ័ពខខម ក្កហមបានឈ្ រជើងរៅត្តម្ៃូវ ោប់យកទាហាន េន់ នេ់ ពីកនុងច្ំរណាម

ហាូងមន សសមតងមួយមតងមួយ ប៉ា ខនតបានអន ញ្ញា តឲ្យក្បពនធ បស់ទាហានទាងំរនាះរធាើដំរណើ រៅម ខរទៀត)។ ទក្មង់     

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង ស ខ ម ឯកសា  E3/5402 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00480111 (បានរឃើញក្គួសា មួយមានោន  ៤  នាក់ ក្តូវបានពួកកងឈ្ៃ បោប់យករៅភូមិមួយរៅកនុង

ក្សុកគងពិសី រខតតកំពង់សពឺ បនាទ ប់ពីសមាជិកក្គួសា មាន ក់ក្តូវបានរគសាគ េ់ថ្នជាអតីតវ រសនីយ៍ឯកកនុង បប េន់     

នេ់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ នួន ម ំ ឯកសា  E3/5425 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00481225 (បានរឃើញបតី បស់អនកក្សីខដេធាៃ ប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅត្តម្ៃូវ រៅ 

វតតវិហា ខពស់ ឃ ំលាយបូ  រដ្ឋយរោទថ្នជាទាហាន េន់ នេ់។ បនាទ ប់ពីកងទ័ពខខម ក្កហម២នាក់បានោប់ខៃួនោត់ 

និងមន សសដនទរទៀតជាខខសៗយករៅ អនកក្សីមិនដឹងថ្ន រគយកោត់រៅទីណារទ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន           

ជន ងរក្ោះ  កឹម   រ ីន ឯកសា  E3/5431 ច្ ះនងៃទី០២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483582 

(រៅកាេងនេ់ កងកមាៃ ំងរោធាខខម ក្កហមបានសួ ឪព ក បស់អនកក្សីអំពីកា ង្វ  បស់ោត់កនុងជំនាន់ េន ់ នេ់។ 

បនាទ ប់ពីឪព ក បស់អនកក្សីបានក្បាប់ត្តមក្តង់ថ្នរធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ពួកខខម ក្កហម បានឲ្យឪព ក បស់អនកក្សី
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468 

 

កំព ងរធាើដំរណើ រៅរពេរនាះ ក្តូវបានក្តួតពិនិតយោ៉ា ងម៉ាត់ច្ត់រៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយជាងក្បជាជន

ស ីវិេ
1534

។ សាកសី មាស សាោ៉ា ន់ បានពិពណ៌នាអំពីសាា នភាពខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសរៅឯប៉ា សតិ៍

ក្តួតពិនិតយបានបាត់ខៃួន បនាទ ប់ពីពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់ដំរណើ  និងបានសួ ពួករគ
1535

 ។     

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើន បានរឃើញទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រដើ ជាជួ រដ្ឋយនដ

មានជាប់ចំ្ណងបនតោន
1536

 របើរទាះជាមានមន សសតិច្តួច្បានរ ៀបោប់េំអិតអំពីរជាគវាសនានន

                                                                                                                                            

ឈ្ រៅមាេ ង និងបានក្បាប់ឲ្យក្បពនធ និងកូន បស់ោត់រធាើដំរណើ បនតរៅក្សុកកំរណើតរៅសាា យរ ៀង)។  កយស ំត្តងំ

ខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា  E3/4719 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418273 (រៅវតតបាក់ក ច្រនាៃ ះរខតតកណាត េ និងរខតតកំពង់សពឺ ខខម ក្កហមបានសាកសួ ក្បវតតិ ូប បស់

ពកួោត់ រដ្ឋយសនាថ្ន ន ណាធាៃ ប់រធាើអពីីម នមក នឹងោត់ឲ្យរៅរធាើកា ង្វ ដខដេហនឹងវិញ។ អនកទាងំឡាយខដេបាន

និោយថ្ន ពួកោត់រធាើជាក្គូបរក្ងៀន រពទយ ទាហាន ឬអនកខដេមានសកតិ ក្តូវបានខខម ក្កហមរ ីសដ្ឋក់រដ្ឋយខឡក 

រហើយបានបញ្ជូនយករៅសមាៃ ប់រោេ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  

E3/5590 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (បតី បស់អនកក្សីជា

អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគនាយំករច្ញរៅ កនុងខណៈរពេខដេពួកោត់កពំ ងជរមៃៀស។ អងគកា និោយថ្ន 

ពួករគក្តូវកា ោត់រដើមបីយករៅជួយរបាសសមាអ តខ្ម ងំកនុងទីក្កុង)។   

1534
 ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះ

នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00658224។   

1535
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៤-៨ (រៅត្តម្ៃូវ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយច្ំនួន រហើយបានសួ សំណួ ក្បជាជនទាងំរនាះ រហើយអនកខដេ

ក្តូវបានរគសួ រនាះ បានបាត់ខៃួនជាបរណត ើ ៗ។ នាយទាហានមាន ក់បានលាក់អតតសញ្ញា ណ បស់ោត់ និងបានបាងំម ខ

 បស់ោត់។ មាស សាោ៉ា ន់ក៏បានក ហកអំពីក្បវតតិ បស់ោត់ខដ  និងបាននិោយថ្នោត់ជាអនករបើកត្តក់ស ី ពីរក្ ះោត់

មិនទ កច្ិតតខខម ក្កហម)។   

1536
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២-៣៣, ៣៤-៣៥, ៣៥-៣៦ (ឪព ក បស់ោត់

ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគយករៅដ្ឋក់មួយខឡករៅឯប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ ប៉ា ខនតបាន ត់រគច្ខៃួន និងបាន

ខសាង កក្កុមក្គួសា  បស់ោត់វិញរនាះ បាននិោយថ្ន ោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ក្តូវបានោប់យក

រៅឃ ំខៃួនរដ្ឋយពួកកងទ័ពខខម ក្កហម និងក្តូវបានច្ងជាជួ ។ក្បខហេពី ១០ នងៃ រៅ ២ សបាត ហ៍ រក្កាយ ំរដ្ឋះ      

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីក៏បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបរណត ើ ក្បជាជនពី ជួ  ខដេមានច្ំននួស  បជាង ២០ នាក់ កនុង    

សំរេៀកបំ ក់ស ីវិេ និងទាហាន រដ្ឋយច្ងភាជ ប់ោន រដ្ឋយខខសអំរបាះពណ៌ស និងក្កហម។ អនកជាប់ឃ ំមួយច្ំនួន ក្តូវ

បានរគច្ងរមនដ រហើយអនករ្សងរទៀតក្តូវបានរគច្ងសាៃ បរសក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ា ូ

ឌីណា) ទំព័  ៨៣, ៩២-៩៣ (រៅជិតតំបន់បឹងរសាន   បានរឃើញទាហាន រៅកនុង ដាកា  េន់ នេ់ ក្តូវបានរគច្ង និង

បងេំឲ្យរដើ ជាជួ កនុងទិសរៅ្ទយុោន រឆ្ព ះរៅទីក្កុងភនំរពញវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ 

បូនី) ទំព័  ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២៤-២៥ (ក្តូវបានអនកដនទក្បាប់
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469 

 

ទាហានទាងំរនាះក៏រដ្ឋយ។ រទាះបជីាមន សសមួយចំ្នួនរក្កាយមកបានដឹងថ្ន អតីតទាហាននន បប

សាធា ណ ដាខខម មួយចំ្នួនក្តូវបានសមាៃ ប់រោេក៏រដ្ឋយ
1537

 ក៏មន សសរ្សងរទៀតមិនខដេទទួេ

បានព័ត៌មានណាមួយ អំពីសមាជិកក្គួសា អនកខដេក្តូវបាននាយំករៅបាត់រនាះរទ
1538

។ សាកសី 

រពក្ជ ជឹម ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា ក្សុកមាន ក់ខដេបានសាា គមន៍អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅ

រៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ បានឲ្យដឹងថ្ន្សតីភាគរក្ច្ើនខដេោត់បានជួប បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុង

                                                                                                                                            

ថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគោប់ច្ងសាៃ ប រសក។ ពួកខខម ក្កហមអាច្រមើេរៅករជើង បស់ក្បជាជន រហើយដឹង

ថ្នពួកោត់ជាអតីតនាយទាហាន ឬជាទាហាន)។ សូមរមើេ្ងខដ   កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

គង់ ណា ិន ឯកសា  E3/4773 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00496951 (បានរឃើញជនជាតិ  

អារម ិកមាន ក់ក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ច្ងជាប់នឹងរជើងស ស វតតសាា យក្ជំ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ប  ត សូក្ត ឯកសា  E3/4823 ច្ ះនងៃទី ៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523356 (អនក

ក្សីបានរ ៀបកា ជាមួយទាហានរជើងទឹកមាន ក់កនុង បប េន់ នេ់ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ អនកក្សី

បានរឃើញទាហាន ដ្ឋា ភិបាេ ក្តូវបានរគច្ងខខស និងបរណត ើ ត្តម្ៃូវ)។   

1537
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ជ ំ ស ខ្ ឯកសា  E3/5788 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373216-00373217 (ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគច្ងនឹងខខសអំរបាះ រហើយអនក

ទាងំឡាយខដេក្តូវបានរគោប់ខៃួនរនាះ ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង 

ស ខ ម ឯកសា  E3/5402 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480111 (រក្កាយមក 

អនកក្សីបានដឹងថ្ន ក្គួសា មួយខដេមានសមាជិក ៤ នាក់ ខដេក្តូវបានរគោប់ខៃួនបនាទ ប់សមាជិកក្គួសា មាន ក់ក្តូវ

បានរគសាគ េ់ថ្នជាអតីតវ រសនីយ៍ឯកកនុង បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា  E3/4719 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័   ៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00418273 (រៅវតតបាក់ក ច្រនាៃ ះរខតតកណាត េ និងរខតតកំពង់សពឺ អនកទាងំឡាយខដេបាននិោយថ្ន ពកួោត់រធាើជា 

ក្គូបរក្ងៀន រពទយទាហាន ឬ អនកខដេមានសកតិ ក្តូវបានខខម ក្កហមរ ីសដ្ឋក់រដ្ឋយខឡក រហើយបានបញ្ជូនយករៅ

សមាៃ ប់រោេ)។   

1538
 ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ នួន ម ំ ឯកសា  E3/5425 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00481225 (បតី បស់អនកក្សី ខដេធាៃ ប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅត្តម្ៃូវ រៅវតតវិហា 

ខពស់ ឃ ំលាយបូ  រហើយក្តូវបានរគនាយំករៅបាត់ ហូតត្តំងពីរពេរនាះមក)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ  

កឹម រ ីន ឯកសា  E3/5431 ច្ ះនងៃទី ២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483582 (អនកក្សីព ំបាន

ទទួេព័ត៌មានអំពីឪព ក បស់អនកក្សីរឡើយ ោប់ត្តងំពីឪព ក បស់អនកក្សីបានក្បាប់ពួកខខម ក្កហមថ្នោត់គឺជាអតីត

ទាហាន េន់ នេ់ រៅកាេងនេ់រនាះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  

E3/5590 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (អនកក្សីមិនខដេបាន

រឃើញបតី បស់អនកក្សីខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ រទៀតរឡើយ ោប់ត្តំងពីរគយកោត់រច្ញពីអនកក្សីរៅ កនុងរពេ

ខដេពួកោតក់ំព ងក្តូវបានជរមៃៀស និងមិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងច្ំរ ះោត់រឡើយ)។ 

01006776



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

470 

 

ភនំរពញ រហើយ្សតីទាងំរនាះជាភ ិោ បសអ់តីតទាហាន េន់ នេ់ រនាះ បានក្បាប់ោត់ថ្ន កងទ័ព

បានោប់យកបតី បស់ពួករគរៅរពេកំព ងរធាើដំរណើ  រដ្ឋយចំ្ណ ច្រនះមានន័យថ្ន អនកទាងំរនាះ

បានបាត់ខៃួន រហើយ្សតីទាងំរនាះរៅរមមា៉ា យ
1539

។ ប៉ា ខនតកា ពិពណ៌នាមួយរ្សងរទៀតបានបញ្ញជ ក់

ថ្ន រៅចំ្កា រេើជិតសាា យទាប អនកខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាទាហាន ក្តូវបានបញ្ជូន

រៅសទឹង ខដេរៅទីរនាះ ទាហានទាងំរនាះក្តូវកាប់ឆ្ក  នក្ពយកដី និងដ្ឋដំំណំា
1540

។ 

514> រៅត្តមកខនៃងមួយចំ្នួន អតីតនាយទាហាន អនក ដាកា  និងអនកមានវិជាជ ជីវៈរ្សងៗរទៀត 

កនុងចំ្រណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ក្តូវបានជំ  ញឲ្យច្ ះរ ម្ ះ បស់ពួករគជាមួយនឹងកងទ័ព

ខខម ក្កហម រដ្ឋយមានកា សនាថ្ននឹងអាច្វិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ ប៉ា ខនតពួករគជារក្ច្ើន

នាក់មិនរជឿរៅរេើកា សនារនាះរទ
1541

។ សាកសី François PONCHAUD ក្តូវបានប  សមាន ក់

                                                 
1539

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័  ២៦-២៧ (អះអាងបញ្ញជ ក់កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា  E3/4626 ERN (ភាសាខខម ) 00373467)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៧-៣៨ (រទាះបីជាមានទាហាន និងនគ បាេក្តូវបានរគជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញក៏រដ្ឋយ 

ក៏អនកក្សី និងក្គួសា  បស់អនកក្សី មិនខដេបានរឃើញពួករគ ស់រៅជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋា នរទៀតរឡើយ)។         

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 ច្ ះនងៃទី១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (អនកក្សីមិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងច្ំរ ះបតី បស់អនកក្សីរឡើយ 

ខដេបតី បស់អនកក្សីគឺជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគយករច្ញពីអនកក្សីរៅ កនុងអំឡុងរពេខដេពួកោត់

កំព ងក្តូវបានជរមៃៀស)។  

1540
  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៣១ ERN (ខខម ) 00836108។  

1541
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៨ (បានឮថ្ន អតីតទាហាន អនក ដាកា            

ក្គូបរក្ងៀន  រវជជបណឌ ិត តក្មូវឲ្យមករធាើកា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញវិញ បនាទ ប់ពីទីក្កុងក្តូវបានរ ៀបច្ំ ួច្ោេ់ជាសាា ព  

រហើយអនកទាងំរនាះ នឹងក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យក្តឡប់មកវិញ។ ដូរច្នះអនកទាងំរនាះក្តូវច្ ះរ ម្ ះ បស់ពួករគជាមួយនឹង

កងទ័ពខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨១-៨២, ៩២-៩៤ (រៅខក្ពកឯង 

ពួកោត់បានឮកា ក្បកាសត្តមរមក្កូក្បាប់ដេ់ក្បជាជន ខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញឲ្យមកច្ ះរ ម្ ះ។ 

រដ្ឋយមានកា សងស័យ ប៉ាូ ឌីណា និងបតី បស់អនកក្សី បានសរក្មច្ច្ិតតមិនមកច្ ះរ ម្ ះ រហើយបានបនតដំរណើ រៅរខតត  

កណាត េ ប៉ា ខនតរៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់រៅរនាះ ពួកោត់ក្តូវបានរគកត់រ ម្ ះទាំងអស់ោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣  (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨១-៨២, ៩២-៩៤ (រៅវតតច្ំបា៉ា  និងវតតច្ា អំរៅ មានកា ស រស រៅរេើ

កាត  រខៀនរមម មួយថ្ន អនក ដាកា  នាយនគ បាេ ឬនាយទាហាន គួ ខតមកច្ ះរ ម្ ះរដើមបីវិេ ក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញ

រដើមបីរ ៀបច្ំក្បរទសរឡើងវិញ។ កនុង ខណៈខដេមន សសមួយច្ំនួនបានមកច្ ះរ ម្ ះ នូ  ហ ន់ មិនរជឿថ្នរគយកោត់   

ក្តឡប់រៅភនំរពញវិញរទ ោត់ដឹងថ្ន មានខត ង់ោរំសច្កតីសាៃ ប់ប៉ា រណាណ ះ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១១ ERN (ភាសាខខម ) 00836188 (អតីតទាហានេន់ នេ់ មាន ក់ ខដេបាន

01006777
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អាយ ៥០ ឆ្ន ំ ក្បាប់ោត់អំឡុងនងៃទី២២ និងនងៃទី២៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ អំពីកា អំ វនាវឲ្យមក

ច្ ះរ ម្ ះរៅរកៀនសាា យ រហើយោត់បានទទួេពត៌មានក្សរដៀងោន រនះខដ រៅបាត់ដំបង បនាទ ប់មក 

អនកខដេបានច្ ះរ ម្ ះទាងំរនាះក្តូវបានក្បមូេ្តុំយករៅសមាៃ ប់រោេ
1542

។ កា ពិពណ៌នាមួយ

ចំ្នួនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន អនកខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

ក្តូវបាននាយំករៅបាត់ រហើយមិនខដេរឃើញវិេក្តឡប់មកវិញរឡើយ
1543

។  

                                                                                                                                            

រសៃៀក ក់ជាជនស ីវិេបនាទ ប់ពីទីក្កុងភនំរពញបានដួេ េំ បាន ង់ោំរៅដីឥដា យៈរពេជាងមួយខខ ជាមួយនឹងមន សស

ជារក្ច្ើននាក់រ្សងរទៀត  ួមមាន នាយទាហាន អនក ដាកា ជារក្ច្ើន រដ្ឋយសងឃឹមថ្នអាច្ក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានស រស រេើកាត  រខៀនរមម ថ្ន នាយទាហាន ោប់ពីថ្នន ក់អន រសនីយ៍ក្តីរឡើងរៅ ក្តូវច្ ះ

រ ម្ ះក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ។ ោត់អត់បានច្ ះរ ម្ ះរទ ពីរក្ ះោត់មានអា មមណ៍ថ្នមិនក្សួេ) ទំព័  ១២១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00836198 (រៅរក្ជាយអំពិេ ្ៃូវជាតិរេខ១ ោត់បានរឃើញ រោធា និងតំណាងោ្សតជារក្ច្ើននាក់  ួម

មាន អ ិត សួង, ហ  ង ហ ងសាក់, ណាោ៉ាឌីប៉ាូ និង ឡាយ ស ិញងួន។ បនាទ ប់ពីពកួខខម ក្កហមបានស រស រេើកាត  រខៀន

រមម ថ្ន នាយទាហាន និងតំណាងោ្សត ក្តូវរៅច្ ះរ ម្ ះ ពួករគជារក្ច្ើនបានរៅច្ ះរ ម្ ះ។ រៅខក្ពករ ធិ៍ ដូច្ជារៅ

គគី ខដ  រមក្កូក្បកាសថ្ន អតីតទាហាន អនក ដាកា  ក្គូរពទយ ក្តូវរៅច្ ះរ ម្ ះ ប៉ា ខនតោម នអនកណារៅច្ ះរ ម្ ះរទ។ 

អនកទាងំអស់ោន ក ហកថ្នជាពេក ) ទំព័  ១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836237 (នី ប  នេី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បខហេជា

រៅនងៃទី ២៥ ខខ រមសា រៅវតតកក់ សាកសីបានរឃើញខខម ក្កហមមាន ក់ច្ ះរ ម្ ះនាយទាហាន ម្នតី  ដាកា ជាន់ខពស់ 

ឥសស ជន។ ពួករគនិោយថ្ន ពួករគយកពកួោត់រៅជួយរធាើកា រៅទីក្កុង។ កនុងក្កុមអនកខដេពួករគនារំៅ ោត់សាគ េ់ 

ហង់ ធ នហាក់, បា៉ា ន់ ស ទធី, ភី ធានឡាយ, អ  ក យន,់ ស ី ខច្ (រមធាវី), ស ី តឹក (រមបញ្ញជ កា កងវិសាកមម), ស ីស វតាិ 

ដួងស ជីវិន ក្ពមទាងំនាយទាហានជារក្ច្ើនអនករ្សងរទៀតខដេោត់មិនសាគ េ់) ទំព័  ១៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00836250 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅរក្កាយវតតច្ំបា៉ា  ពួកខខម ក្កហមបានស រស ទ ករេើកាត  

រខៀនថ្ន នាយទាហាន ោប់ពីអន រសនីយ៍ក្តីរឡើងរៅ ក្តូវរៅច្ ះរ ម្ ះរៅភនំរពញ។ ក្គូបរក្ងៀន និសិសត និង       

សា្សាត ោ យ ោរំពេរក្កាយ។ ោេ់នងៃ ោត់រឃើញនាយទាហានជារក្ច្ើនរៅច្ ះរ ម្ ះ រហើយខខម ក្កហមដឹកពួករគ

រច្ញត្តមឡានធំៗ ដូច្ជា ឧតតមរសនីយ៍ ឆ្យ ឡាយ, ឧតតមរសនីយ៍ ខប៉ាន ោ៉ាដ្ឋ, វ រសនីយ៍ឯក នាង សន,               

វ រសនីយ៍រទា ញ៉ាុង ោន់សូវា៉ា ត, វ រសនីយ៍រទា រោក អ េ និងនាយទាហានដនទរទៀតជារក្ច្ើន។ ពួកោត់បានទ កក្កុម

ក្គួសា រៅឯវតត រៅរក្ជាយអំពិេ)។   

1542
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៩-១០, ១៨-១៩, ៣៨-៣៩។ សូម

រមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៨-១៩ (ភ ិោ បស់

នាយទាហានបានក្បាប់ោត់ថ្ន បនាទ ប់ពីអងគកា បានោត់ត្តំងសាា មី បស់ពួកោត់ក្តឡប់រៅភនំរពញរដើមបីកសាងជាតិ

រនាះ ពួករគក៏បានក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ ប៉ា ខនតពួកខខម ក្កហមបានសមាៃ ប់ពួករគរោេ។ ក ណីដូច្ោន រនះក៏រកើតមាន

រៅបាត់ដំបង និងរកៀនសាា យខដ )។   

1543
 សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១១ ERN (ភាសាខខម ) 

00836188 (នាយទាហានជារក្ច្ើនរជឿត្តម រហើយបានច្ ះរ ម្ ះ។ ខខម ក្កហមបានខច្កអងក ឲ្យ រហើយបនាទ ប់មកដឹក

01006778
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515> រទាះបីជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅត្តមភូមិនានារដើមបី 

ឲ្យរៅរធាើកា  ឬ យករៅអប់ ំកសាងរៅប៉ា នាម ននងៃរក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥
1544

 ក៏រដ្ឋយ 

ប៉ា ខនត រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ខសាង ករោេរៅ កា ក្បកាស និងកា សួ អនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសរៅឯប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ ខដេសកមមភាពទាងំអស់រនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីបងេំឲ្យអនក ដាកា 

ទាងំរនាះរច្ញមកបង្វា ញខៃួនរនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបាន

កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយថ្នអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 

ជារក្ច្ើនក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយរក្កាយមកក៏បានបាត់ខៃួន ឬ ក៏ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេរៅប៉ា នាម ននងៃ

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។    

 ១០.២.១៨  កា ក្បក្ពតឹតមិករេើអនកខដេក្តវូបានជរមៃៀសរៅរពេរៅដេភ់ាៃ ម 

516> ចំ្រ ះអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានរៅដេ់រោេរៅ ពួករគទទួេបានកា សាា គមន៍ខ សៗ

ោន រៅត្តមរោេរៅ បស់ពួករគ។ រដ្ឋយសា ខតមន សសមួយចំ្នួនក្តូវបានក្បាប់ជាម នឲ្យរ ៀបចំ្

ទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស
1545

 ជាដំបូង អនករទើបមកដេ់ងមីមួយចំ្នួនទទួេបានកា សាា គមន ៍

និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជងពីសំណាក់ “អនកមូេដ្ឋា ន” ឬ “ក្បជាជនោស់” រដ្ឋយបាន្តេ់មាបូអាហា  

                                                                                                                                            

ត្តមឡានយករៅបាត់  ហូត។ មានវ រសនីយ៍ឯក ឧតតមរសនីយ៍ ។េ។ ោត់មិនបានច្ ះរ ម្ ះរទ រហើយក៏បានបនត

ដំរណើ រៅមាត់ក្កសា ) ទំព័  ១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836198 (រៅរក្ជាយអំពិេ អនកទាងំឡាយខដេបានច្ ះ

រ ម្ ះ ក្តូវបានរគនាយំករៅបាត់ដំណឹង ហូត។ ក្គួសា ពួករគមានកា ក្ពួយបា មភ។ ពួកវាខងមទាងំនាកំ្គួសា ខៃះខដេ

ទទូច្ស ំរៅជាមួយបតីរពក)។   

1544
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៦, ៥១៣។   

1545
  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួន   

កមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00324731 

(ប  សមាន ក់មកពីតបំន់ ១៣ (ត្តខកវ) រៅកនុងភូមិភាគនិ តី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងកា រក្តៀមរ ៀបច្ំជរមៃៀសទីក្កុង

ភនំរពញ អងគកា បានសតកុក្សូវ រៅកនុងោៃ ងំសតកុរៅត្តមភូមិនានា)។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ      

ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា  E3/3004 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ១, ៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00658220-00658222 (រៅប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយ កនុងភូមិភាគឧតត  រៅ្ៃូវជាតិរេខ ៦ ច្មាៃ យ 

១២ គីឡូខម៉ាក្ត ពីកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាត ម រមក្គួសា ខដេក្តូវបានជរមៃៀស បានទទួេទក្មង់ក្កដ្ឋសពី “គណៈកមមកា 

ទទួេអនកជរមៃៀសភូមិភាគឧតត ”)។   

01006779
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និងជក្មកដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាងំរនាះ រហើយខងមទាងំបានសាងសង់ជក្មកឲ្យអនកទាំង

រនាះសាន ក់រៅរទៀត្ង
1546

។   

                                                 
1546

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៦-៨៨ (ក្បជាជនមូេដ្ឋា នរៅកនុងភូមិទួេ បានឲ្យ

អងក ខៃះរៅក្គួសា   បស់ោត់ រដើមបីដូ យកសំរេៀកបំ ក់ខដេពួកោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៩ (រៅរពេ ពួកោត់បានរៅដេ់រក្តើយសាៃ  អនកក្សី និងកូនៗ បស់អនកក្សីបានសាន ក់រៅ

្ទះក្បជាជនមូេដ្ឋា ន រហើយអនកមូេដ្ឋា នរនាះ បានឲ្យអាហា ពួកោត់ហូប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៨១ (ពួកោត់ទទួេបានអាហា  និងដំឡូង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) 

ទំព័  ៨៣-៨៤ (រៅភូមិតបូងដំ ី ោយត្ត បស់រយើងបានសាា គមន៍រយើង រហើយបានឲ្យមាូបអាហា រយើងហូប រហើយ

រយើងបានសាន ក់រៅជាមួយពួកោត់ពី បីនងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័  ២៤-២៥, 

៤៥-៤៦ (សមាជិកគណៈក្សុកខខម ក្កហមមាន ក់ ខដេបានមកសាា គមន៍អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកនុងតំបន់ បស់

ោត់ បាននិោយថ្ន ពួករគមានកចិ្ចក្បជ ំមួយរៅឃ ំពរពេរដើមបីទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ខដេរៅទីរនាះពួករគ

បាន្តេ់មាូបអាហា  និងទឹកឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស និងបានឲ្យពួកោត់សាន ក់រៅកនុង្ទះខដេមានដំបូេក្បក់សៃឹក

រត្តន ត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់  តនៈ ឯកសា  E3/4839 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00526069 (រៅរពេោត់បានរៅដេ់នក្ពខវង ខខម ក្កហមបានោត់ត្តំងឲ្យោត់រៅរៅ្ទះជាមួយ

ក្បជាជនោស់មួយច្ំនួន កនុងភូមិច្មាក  គួយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃ

ទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00239907 (ោត់បានឲ្យអនកភូមិជួយរធាើ្ទះរដើមបីឲ្យអនកខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ ស់រៅ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម បា ំង ឯកសា  E3/5510 ច្ ះនងៃទី 

២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00402492-00402494 (ជាក្បធានភូមិ ោត់បានសង់្ទះច្ំនួន ១០ ឲ្យ

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស។ ោត់ក៏ក្តូវបាន ត្ត ខ្វ ក្បាប់្ងខដ ឲ្យច្ិញ្ច ឹមពួករគ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង   

 ដាបបរវណី បស់ ណ ប កាន ឯកសា  E3/4884 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00539342-

00539343 (រៅរពេក្បជាជនងមីខដេមកពីទីក្កុងភនំរពញ បានមកដេ់ ក្សុកឈ្ូក រខតតកពំត រមភូម ិ និងរមឃ ំបាន

ក្បាប់ក្បជាជនងមីឲ្យសង់្ទះសាន ក់រៅជាមួយក្បជាជនមូេដ្ឋា ន)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម 

ន្បួន ឯកសា  E3/4901 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ ទំព័  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00541005 (រៅភូមិសតកុ 

កនុងរខតតកំពង់សពឺ ក្បជាជនមូេដ្ឋា នមានច្ិតតេអ និងោត់ទ កអនកក្តូវបានជរមៃៀសដូច្ជាបងបអូន)។ កំណត់រហត ននកា    

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី យង់ ខយ៉ាម  ឯកសា  E3/415 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00373283 (អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីភនំរពញជារក្ច្ើន បានមកដេ់ភូមិ បស់អនកក្សី។ មានកា ខណនាពំីថ្នន ក់រេើ

ឲ្យមានកា រ ៀបច្ំសក្មាប់ក្បជាជនខដេរទើបក្តូវបានជរមៃៀសមកងមី ៖ ពួករគមានកា រ ៀបច្ំទទួេ បាយ ទឹក         

្ទះសខមបង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ូ រសឿន ឯកសា  E3/5294 ច្ ះនងៃទី០៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00348828 (រមភូមិខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ក់ថ្ន មានកា ក្បជ ំោន  វាងសមាជិកគណៈក្សកុ 

រដើមបីឲ្យរក្តៀមរ ៀបច្ំទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ 

ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323531 (ភូមិទាងំឡាយខដេពួក
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517> រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ ស់រឃើញថ្ន រៅម ននងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានបរងកើតឲ្យមានកា សអប់រខពើមចំ្រ ះអនកទីក្កុង
1547

។ 

ដូរច្នះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត បានរ ៀបោប់អំពី របៀបខដេពួករគក្តូវបាន

ដ្ឋក់រ ម្ ះថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ឬ “ក្បជាជនងមី” រដើមបីខបងខច្កពួករគពីក្បជាជនមូេដ្ឋា ន 

(ខដេរគរៅថ្នជា “ក្បជាជន ១៨ មីនា” “ក្បជាជនោស់” ឬ “អនកមូេដ្ឋា ន”) រដ្ឋយពួករគក្តូវ

បានោត់ទ កថ្នជាពួកមូេធន ឬ ពួកសកតិភូមិ រហើយក្តូវបានបរណត ញរច្ញ និងក្បាប់ឲ្យរធាើដំរណើ 

បនតរៅម ខរទៀត
1548

 ។ រប ស ផ្ទនី បានរ ៀបោប់អំពីសាា នភាពខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន        

                                                                                                                                            

ោត់បាន ៃ្ងកាត់ រទាះបីជាក្តូវបានកាន់កាប់រដ្ឋយពួកខខម ក្កហមក៏រដ្ឋយ ក៏អនកភូមិបាន្តេ់ឲ្យពួកោត់នូវមាូបអាហា  

និងជក្មកសាន ក់អាក្ស័យក្បកបរដ្ឋយភាពោក់ទាក់)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ       

ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00324717 (អតីតនិ សា បស់ ជ័យ សួន រៅ នង សួន បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងតំបន់ ២៥ ពួករគក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរ ៀបច្ំទទួេ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពទីីក្កុងភនំរពញរៅ

នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ពួករគក្តូវបានខណនាឲំ្យរ ៀបច្ំមាូបអាហា  ទឹក និងកខនៃងសាន ក់រៅសក្មាប់អនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសមក និងកាប់រោក្កបីរដើមបីឲ្យពួករគហូប នងិ្តេ់អងក ឲ្យពួករគ។ ក្សុកនីមយួៗ ក្តូវបានរគ

តក្មូវឲ្យទទួេយកអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសត្តមច្ំនួនខដេរគកំណត់ រហើយវតតមាន បស់ពួករគគឺបរណាត ះអាសននខត

ប៉ា រណាណ ះ។ ក្បសិនរបើអនកខដេក្តវូបានជរមៃៀសទាងំរនាះបានរធាើឲ្យមានបនទកុធៃន់ដេ់សហក ណ៍ ពកួរគគួ ខតរៅជួប    

គណៈក្សុក ឬ ឃ ំ រដើមបីរសនើស ំ្េិត្េបខនាមកនុងកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា រនះ) ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 

00324731 (ប  សមាន ក់មកពតីំបន់ ១៣ (ត្តខកវ) រៅកនុងភូមិភាគនិ តី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន មាោ៌ បស់អងគកា គឺថ្ន ជា

ទូរៅអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស គឺជាខ្នកមួយននក្បជាជនកមពជុា និងមិនខមនជាសក្តូវទាងំអស់រទ)។   

1547
 សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១១២។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៦-៥៧ (បានឮពីអនកមូេដ្ឋា ន និងកងទ័ពថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពី

ភនំរពញធាៃ ប់ ស់រៅក្សួេ ដូរច្នះរហើយឲ្យពួករគេំបាកខៃះរៅ ដូច្អនកដនទរទៀតជារក្ច្ើនខដេធាៃ ប់េំបាកជាយូ មក

រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៦-៧ (ខខម ក្កហមបានោត់

ទ កអនកទីក្កុងជាមន សសព ក េួយ និងជាមន សសមិនេអ ពីរក្ ះពួករគមានសក់ខវង និងរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់មនិ      

សម មយ)។   

1548
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៦-៨៩ (រគបានក្បាប់ក្គួសា  បស់ោត់ថ្ន ពួកោត់មិន

ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យសាន ក់រៅកនុងភូមិទួេរទ ពីរក្ ះពួកោត់ជាក្បជាជន ១៧ រមសា។ អនកទាំងឡាយខដេ ស់រៅកនុង

ភូមិខដេក្តូវបាន ំរដ្ឋះកាេពីម នរនាះ គឺជាក្បជាជន ១៨ រមសា) ទំព័  ៩១ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានរគរសនើ

ឲ្យត្តំងទីេំរៅកនុងក្សុកបា៉ា រេនឡ។ ក្បជាជនមូេដ្ឋា ន និងក្បជាជន ១៨ មីនា មិនោក់ទាក់ដ្ឋក់ោត់ និងក្គួសា  បស់

ោត់រទ។ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យ ស់រៅមួយក្កុម មិនឲ្យលាយឡំជាមួយក្បជាជន ១៨ មីនា រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៣-៨៥, ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
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(ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័  ៨២-៨៤ (រៅរពេពួកោតរ់ៅដេ់រខតតកណាត េ ខដេជាក្សុកកំរណើត បស់ោត់ ពួកោត់ក្តូវបាន

ក្បាប់ថ្ន ពួកោត់គឺជាក្បជាជន ១៧ រមសា រហើយមិនអាច្ឈ្ប់រៅទីរនាះរឡើយ។ រទាះបីជាអនកក្សីអងា ពួករគស ំសាន ក់

រៅទីរនាះមួយ យៈ ពីរក្ ះពួកោត់អស់កមាៃ ំងោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក៏ពួករគបដិរសធមិនឲ្យពកួោត់សាន ក់រៅរឡើយ 

រដ្ឋយអះអាងថ្ន ភូមិ បស់ពួករគខាះខ្តមាូបអាហា  ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវរដើ រៅម ខរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័  ៦២-៦៤ (ក្បជាជនមកពីភនរំពញខដេបានច្ូេរៅ ស់រៅកនុងតំបន់ ២០ ជាទី

កខនៃងខដេោត់ ស់រៅរនាះ ក្តូវបានរគរៅថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬក្បជាជនងមី )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៣-៦៤ (រៅភូមិរ ធិ៍បាន អនកក្សី និងក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានរគរៅថ្ន

ជាក្បជាជន ១៧ រមសា រហើយក្តូវបានក្បជាជនមូេដ្ឋា នរធាើបាប) ទំព័  ៦៤-៦៥ (បានរៅដេ់វតតកាយ ូង រហើយពួក

ោត់បានសាន ក់រៅទីរនាះ យៈរពេ៣នងៃ ម នរពេរគជរមៃៀសពួកោតរ់ច្ញពីទីរនាះមតងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៦៧-៦៩ (ពពិណ៌នាអំពីភាពខ សោន កនុងកា ក្បក្ពឹតតរៅរេើក្បជាជន ១៧ រមសា 

និងក្បជាជនមូេដ្ឋា ន) ទំព័  ៨៣-៨៤ (ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់មិនទទួេបានកា សាា គមន៍កក់រៅត រឡើយ រៅរពេ

ពួកោតរ់ៅដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពីរក្ ះ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នខ្នកមួយននវណណ ៈ

ជិះជាន់ ខដេមិនរសាម ះក្តង់ច្ំរ ះបដិវតតន៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១៤, 

២៤-២៥, ២៩-៣០ (រៅឃ ំសំរោង កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានមកបរនាទ សអនកក្សីោ៉ា ងខ្ៃ ងំៗថ្ន អនកក្សីមកពីវណណ ៈ

សកតិភូមិ មិនរច្ះរក្បើកូនឲ្យរធាើអីៗរទ ងនមកូន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ ន)ី ទំព័  ៤២-៤៣ 

(រៅកនុងឃ ំក្ត ំងសាប ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ោត់គួ ខតបតូ រ ម្ ះ បស់ោត់រដើមបីលាក់បាំងសាវត្ត  បស់ោត់ជា

ខខម រក្កាម ។ ោត់ក៏រធាើត្តមរគក្បាប់ ពីរក្ ះខ្ៃ ច្រគយករៅសមាៃ ប់រោេ) ៤២-៤៣, ៤៤-៤៥ (រៅកនុងឃ ំ         

ក្ត ងំសាប ខដេជាទីកខនៃងខដេោត់សាន ក់រៅ យៈរពេពី ១០នងៃ រៅ ១ខខ ក្បជាជនមូេដ្ឋា នបានោត់ទ កោត់ជា

អនក ១៧ រមសា និងជាពួកនាយទ ន ខដេរកងក្បវ័ញ្ចរេើកសិក )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា 

  ី) ទំព័  ៨៣-៨៥ (រដ្ឋយសា ខតភូមិតបូងដំ ីសាិតរៅរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ខខម ក្កហម រៅរហើយរនាះ ក្បជាជនទី

ក្កុងភនំរពញក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាអនកច្ំណូេងមី ខដេមិនអាច្លាយឡំជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋា នរឡើយ)។       

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ( ស់ ស  យ) ទំព័  ៧៣-៧៦ (កមាម ភិបាេខខម ក្កហមព ំបាន្តេ់កា យក

ច្ិតតទ កដ្ឋក់ដេ់ក្បជាជនខដេរទើបមកដេ់ងមីរឡើយ ពួកោត់ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬ ក្បជាជនងមី 

រហើយបានទទួេកា ក្បក្ពឹតតិមករេើខ សោន ។ រទាះបីជាក្បជាជន ទាងំរនះបានវិេក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត ឬ កខនៃង

ខដេពួកោត់មានសាច្់ញាតិ ស់រៅទីរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ក្បជាជនទាងំរនាះ ហាក់ដូច្ជាមានកា ក្បុងក្បយ័តនខមនខទនកនុង

កា ខច្ក ំខេកមាូបអាហា រៅឲ្យអនកខដេរទើបមកដេ់ងមីទាំងរនាះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា  E3/5559 ច្ ះនងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00375524 (រៅ

រពេខដេពួកោតប់ានមកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួកោត់រៅខតក្តូវបានរគោត់

ទ កថ្នជាក្បជាជនងមី ពីរក្ ះពួកោត់បានោករច្ញពភីូមិកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២។ កនុងនាមជាក្បជាជនងមី ពួកោត់មិនក្តូវបាន

រគោត់ទ កថ្នជាក្បជាជន បស់អងគកា ខខម ក្កហមរទ ប៉ា ខនតជាក្បជាជន បស់ បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយរគក្បក្ពឹតត

មករេើពកួោត់ខ សោន ។  យៈរពេមួយខខរក្កាយមក ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងជំ ំជនរភៀសខៃួន)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា  E3/5391 ច្ ះនច្ៃទី ១៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN 

01006782
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(ភាសាខខម ) 00479075 (រៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់រខតតត្តខកវ ពួកោត់ក្តូវបានរគោត់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងភូមិខសៃង 

ឃ ំរោកក្ពិច្ ក្សុកគិ ីវង់ ខដេរៅទីរនាះ ក្បជាជនមូេដ្ឋា នបានរៅពួកោត់ថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬទាហាន

រសសសេ់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា  E3/4824 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគជរមៃៀស ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា”។ 

ពួកោត់ក្តូវបានរគត្តមដ្ឋន និងក្តួតពិនិតយរមើេក្គប់រពេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ នាង  

ស ឺន ឯកសា  E3/4841  ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  2 ERN (ភាសាខខម ) 00893378 (រៅរពេពកួោត់រៅដេ់ភូមិ

ខក្ពកតូច្ ក្សុកសាអ ង រខតតកណាត េ កាេពីដំបូង ខខម ក្កហមបានហាមោត់មិនឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសសាន ក់រៅ

្ទះសាច្់ញាតិ បស់ពួកោត់រឡើយ ប៉ា ខនតបានបងេំឲ្យពួកោត់សាន ក់រៅជាមួយនឹងអនកភូមិ យៈរពេមួយសបាត ហ៍។ បនាទ ប់

មក អនកច្ំណូេងមីក្តូវបានរគបញ្ញជ ឲ្យសាន ក់រៅដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីអនកក្សុក  ួមទាំងមិនឲ្យរៅជាមួយសាច្់ញាតិ បស់

ពួកោត់្ង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឃ យ ប  នថ្ន ឯកសា  E3/4941 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00551851 (រៅរពេពួកោត់បានមកដេ់ភូមិកំរណើត បសព់ួកោត់ កមាម ភិបាេខខម 

ក្កហមបានក្បមូេ្តុំក្បជាជនងមីទាងំអស់ និងបានោត់ពួកោត់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងភូមិងមីមួយខដេមានស ទធខតក្បជាជនងមី

ទាងំអស់ ខដេមានរ ម្ ះថ្ន ភូមិងមី ឃ ំកក់ ក្សុកគងពិសី (បច្ចបុបននជាក្សុកបរសដា) រខតតកំពង់សព)ឺ។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន  ឯកសា  E3/5404 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00480149 (រៅរពេពួកោតម់កដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពកួោត់មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យនិោយ ឬ ស់រៅជា

មួយនឹងឪព កមាត យ បស់ពួកោត់រឡើយ។ ពួកោត់ក្តូវបានអនកក្គប់ក្គងភូមិក្បាប់ថ្ន ក្បជាជនទាំងអស់ខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញគឺជាខ្ម ងំ រហើយថ្ន ពួកោត់មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យនិោយជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋា ន

រឡើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មា ឈ្ិន ឯកសា  E3/4680 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323598 (ក្បជាជនោស់ក្តូវបានរគដ សខ្ត់សាម  តីអស់ជារក្ច្ើនឆ្ន ំ ួច្មករហើយ រហើយ

ក្តូវបានរគក្បាប់មិនឲ្យទ កច្ិតតក្បជាជនងមីរឡើយ និងសអប់រខពើមពួកោត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ឹម 

ទ ន ឯកសា  E3/5199 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00212109 (ជាអតីតកងទ័ព

ខខម ក្កហមមាន ក់ ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន  ក្បជាជន ១៧ រមសា ខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ រៅក្សុក ១២ 

ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាខ្ម ងំ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណ ប ណន ឯកសា  E3/5423 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00481176 (រយើងក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ដូរច្នះ 

ពួកវាោៃ រំមើេពួករយើងក្គប់រពេរវលាទាងំអស់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត     

ឯកសា  E3/4734 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (រៅរពេពួកោតរ់ៅ

ដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត ់មិនសូវមានសាច្់ញាតិមកទទួេោក់ទាក់រឡើយ   រដ្ឋយសា ខតឋានៈខ សោន )។ សូម

រមើេ្ងខដ   បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជន

រភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00324717 (អតីតនិ សា បស់ ជ័យ សួន ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងតំបន់ ២៥ ពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្ន កនុងច្ំរណាម

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ អតីតទាហាន េន់ នេ់ ជាពិរសសនាយទាហានខដេទទួេខ សក្តូវកនុងកា 

សមាៃ ប់មន សសជារក្ច្ើន ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ រហើយថ្ន រេើកខេងខតរៅត្តមក្កសួងនានា ម្នតីោជកា ស ីវិេ 
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សតីបរនាទ សអនកមូេដ្ឋា នចំ្រ ះកា ឲ្យមាបូអាហា ដេ់ពួកោត់ រដ្ឋយសា ខតអនកក្សី និងក្គួសា 

 បស់ោត់ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា”។ ោត់បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន ពួកោត់ក្តូវបានោត់ទ កជាអនកមានវណណ ៈទាប រហើយថ្ន ោត់ និងកូនៗ បស់ោត់ក្តូវបាន     

បរណត ញឲ្យរច្ញរៅច្ ងភូមិខដេរៅទីរនាះោត់ក្តូវសាងសង់ជក្មករដ្ឋយខៃួនឯង
1549
។ រក្កាយមក 

អនករ្សងរទៀតបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញពីទីរនាះ ឬ ក៏ផ្ទៃ ស់រៅកខនៃងរ្សងរទៀត
1550

។ 

 ១០.២.១៩  កា បញ្ចបក់ា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន 

518> ទីក្កុងភនំរពញទាងំមូេោម នមន សស ស់រៅ ខតកនុង យៈរពេ១សបាត ហ៍ បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ
ននទីក្កុងរនះ

1551
។ រទាះបីជា រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់រៅកនុងបទសមាភ សន៍ត្តមសា ព័ត៌មានកនុងខខ

                                                                                                                                            

មិនក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំរឡើយ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  

១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836198 (អនកខដេក្តូវបានរគ “ ំរដ្ឋះ” ត្តងំពីយូ រហើយ រៅនឹងកខនៃង ប៉ា ខនតអនកមកដេ់ងម ី

ក្តូវរច្ញ)។   

1549
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៩។   

1550
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១៥-១៦,៣៩-៤០ (បនាទ ប់ពជីរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញរៅឃ ំសំរោង អនកក្សី និង

ក្គួសា  បស់អនកក្សីក្តូវបានរគបញ្ញជ ឲ្យរៅខក្ពកក យ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) 

ទំព័  ២២-២៤ (បនាទ ប់ពីរៅដេភ់ូមិកំរណើត បស់ោត់ កនុងរខតតនក្ពខវង ោត់សាន ក់រៅទីរនាះ យៈរពេមួយសបាត ហ៍ 

ម នរពេរគបញ្ជូនោត់រៅភូមិមួយរ្សងរទៀត ខដេមានច្មាៃ យក្បខហេ ៣ គ.ម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា   ី) ទំព័  ៨៣-៨៤, ៨៥-៨៧ (បនាទ ប់ពីអនកក្សីសាន ក់រៅកនុងភូមិតបូងដំ ី ខដេជាភូមិកំរណើត បស់អនក

ក្សី បាន ២-៣ នងៃ ពួកោត់ក៏ក្តូវបានរគបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញពីទីរនាះ រដ្ឋយសា ខតពួកោត់មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យត្តំង

ទីេំរៅរៅទីរនាះរទ)។   

1551
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័   ៤៨-៥១ (រៅក្តឹមនងៃទី ១៩ ខខ រមសា មានរៅ

សេខ់តក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នភាពរៅទីក្កុង

ភនំរពញ នាក្ពឹកនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឯកសា  E3/2703 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 

00491788 (ោយកា ណ៍ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញហាក់ដូច្ជាកំព ងក្តូវបានបញ្ចប់)។ 

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សំរណើជរមៃៀសទូរៅជាបនាទ ន់ ឯកសា  E3/2701 ច្ ះនងៃទី 

២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00492868-00492869 (ោយកា ណ៍ថ្ន កនុងទីក្កុងោម ន

មន សសមួយនាក់ទាេ់ខតរសាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ១៣, ២៣, ៤៤-៤៥     

( យៈរពេ ៥ រៅ ៦ នងៃ គឺជរមៃៀសក្បជាជនអស់ពទីីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (រឆ្ម ខស) 

ទំព័   ២៧-២៨, ២៩-៣០ (ក្តូវច្ំណាយរពេ ៧ នងៃ រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក       
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កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ថ្ន ក្បជាជន ១០០.០០០ នាក់ បានវិេក្តឡប់មកទីក្កុងវិញ រហើយ    ក្បជាជន

ជារក្ច្ើនរទៀតអាច្វិេក្តឡប់រៅកាន់ទីក្កុង វិញបាន ក្បសិនរបើពួករគច្ង់វិេក្តឡប់រៅវិញក៏

                                                                                                                                            

នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័  ៩-១០ (បនាទ ប់ព ីយៈរពេមួយសបាត ហ៍ ភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់បានធូ 

ក្សាេ រហើយក្បជាជនរសទើ ខតក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញទាងំក្សុង។ រៅកនុង យៈរពេមួយខខ មានរៅសេ់ខតទាហានខៃះ

ខដេរៅរសសសេ់ និងក្បជាជនស ីវិេ ខដេពួនសំងំរៅត្តម្ទះជាន់រេើ)។ អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ 

រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 00417604 (ទីក្កុងភនំរពញទរទសាអ តរៅក្តឹម

នងៃទី ២២ ឬ ២៤ ខខ រមសា រៅរពេ រអៀង សា ី មកដេ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រលាក ខ្ ំផ្ទន ់

រៅ ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័  ៣៤-៣៥ (ទីក្កុងភនំរពញទរទសាអ ត និងសាៃ ត់ក្ជងំ កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនមិនហា ន

រដើ រច្ញរៅរក្ៅរទ រហើយព ំមានឡាន ឬម៉ាូតូរឡើយ មានខតទាហានពី បីនាក់ឈ្ ោម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័  ៣៧-៤០ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហម ោត់ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យច្ូេកនុងទីក្កុង

ភនំរពញ រក្កាយកា ជរមៃៀសក្បជាជន យៈរពេក្បខហេ ២ រៅ ៣ សបាត ហ៍ ោត់រឃើញទីក្កុងសាៃ ត់ក្ជងំ រហើយមាន

ខតកងទ័ពខខម ក្កហមប៉ា រណាណ ះរៅទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០១៣ (អាេ់  ៉ា កូហា) ទំព័  ៥៧-៥៨ 

(ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្បខហេជារៅនងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានពិពណ៌នាថ្នមិនមានក្បជាជនស ីវិេ

រឡើយ សាៃ ត់ក្ជងំ មានខតកងទ័ពខខម ក្កហមកាន់អាវ ធ រៅត្តមកខនៃងខៃះៗប៉ា រណាណ ះ) ទំព័  ៦៣ (កា ជរមៃៀសក្បជាជន 

រក្បើ យៈរពេ ២-៣ នងៃ) ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខខរមសា ២០១៣ (្ហាង់សា័  ប៉ា ងសូដ៍) ទំព័  ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័   ៨៥-៨៦ (កា ជរមៃៀសក្បជាជន រសទើ ខតច្ប់សពាក្គប់រៅរហើយ 

រៅរពេខដេោត់បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៤-៥ (រៅរពេោត់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃ ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ព ំ

មានក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាំង រហកកអា វ) ទំព័   ៥២-៥៣,

៥៤-៥៥ (បានដឹងអំពីកា ជរមៃៀស រៅរពេោត់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅ កនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបាន

រឃើញទីក្កុងទរទសាអ ត។ បានបញ្ញជ ក់ក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនបានបញ្ចប់រៅនងៃទី៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័  ៤៨-៤៩ (បានអះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន បាន

ច្ប់សពាក្គប់រៅកនុង យៈរពេ៣ខខ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័   ១៦-១៧, ១៩-២០ 

(បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  យៈរពេក្បខហេ៤ខខ រហើយបានរឃើញទី

ក្កុងសាៃ ត់ក្ជងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័   ៣២-៣៣, ៧៤-៧៥, ៧៦-៧៧ 

(បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរក្កាយ ប៉ា េ ពត ២ សបាត ហ៍ និងបានរឃើញទីក្កុងទរទសាអ ត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ

មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣(ស ីដនី រសកនប ៊ឺក) ទំព័   ១៦-១៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហត សតីពីក្បរទសកមពជុា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១៨៧-១៩១ ERN (ភាសាខខម ) 00964025-00964029៖ នងៃទី៣០ ខខរមសា៖ 

ពិពណ៌នាថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់ជរមៃៀសរច្ញ រៅត្តម្ៃូវម នីវងស និងជាយទីក្កុងភនំរពញ សាៃ ត់ក្ជងំោម នមន សស ស់

រៅ។ រក្ៅខតពជីនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនខដេកំព ងរដើ ត្តម្ៃូវ ព ំមានក្បជាជនស ីវិេរឡើយ មានខតកងទ័ពខខម ក្កហម)។ 

 ូបងត្ា ធំងមី ងតពីរេើអាកាស ឯកសា  E3/3002 នងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 
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រដ្ឋយ
1552

 ក៏កា អះអាងរនះ ពិតជាមិនក្តឹមក្តូវរឡើយ។ រទាះបីជាមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ក្បជា

ជនមួយចំ្នួនបានវិេក្តឡប់រៅកានជ់ាយក្កុងភនំរពញភាៃ មៗបនាទ ប់ពីកា ជរមៃៀស
1553

 រហើយមាន

ក្បជាជន ហូតដេ់ ២០.០០០ នាក់ បាន ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ កនុងអំឡុង បបកមពជុា    ក្បជាធិ

បរតយយរនាះោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ
1554

 ក្បសិនរបើមិនទាងំអស់ោន រទ ក៏ភាគរក្ច្ើនកនុងចំ្រណាមពួករគ

ខដេបានវិេក្តឡប់រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញវិញ ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធាើដូរោន ះខមន រដើមបីជួយោកំ្ទ

                                                 
1552

 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (“សំណួ ៖ រតើភនំរពញរៅខតោម នមន សសរៅឬ? ច្រមៃើយ៖ រទ មាន

ក្បជាជនក្បខហេ ១០០.០០០ នាក់ បានវិេក្តឡប់ច្ូេមកវិញ រហើយក្បជាជនរ្សងរទៀតកំព ងវិេច្ូេមកភនំរពញ

ជាបរណត ើ ៗ។ សាលារ ៀន មនទី រពទយ និងរោងច្ក្ក បានោប់របើកទាា  រធាើសកមមភាពវិញជាបរណត ើ ៗរហើយ។ ក្បជាជន

អាច្វិេក្តឡប់ច្ូេភនំរពញវិញ ក្បសិនណារបើពួករគច្ង់ ឬក៏ពួករគអាច្សាន ក់រៅជនបទ”)។ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ រអៀង សា ី ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន មានមន សសក្បខហេជា ២០០.០០០នាក់  ស់រៅកនុងោជធានី រហើយថ្ន 

ក្បជាជនមានកា រពញច្ិតតជាមួយនឹងជីវិតរៅជនបទ រហើយពួករគព ំច្ង់ក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុងវិញរទ៖ កមពជុានិោយ

ថ្ន សហ ដាអារម ិក រវៀតណាម បានជួយដេ់កា ប៉ា នប៉ាងរធាើ ដាក្បហា  ៣ ដង (សា ព័ត៌មាន Los Angeles Times) 

ឯកសា  E3/622 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។   

1553
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ នងៃទី ២៥ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/2716 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00555743 (កត់

សមាគ េ់ថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនងមីខដេវិេក្តឡប់មកទីក្កុងវិញមានតិច្តចួ្ខ្ៃ ងំ រហើយ ក់ព័នធខតសង្វក ត់ខដេសាិតរៅត្តម

ខខសក្កវាត់ក្កុងប៉ា រណាណ ះ។ ទីក្កុងរៅខតជាទីក្កុងរខ្ម ច្ដខដេ។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កមពជុាងមី 

ឯកសា  E3/3006 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00702181 (កត់សមាគ េ់

រឃើញសញ្ញា នារពេងមីៗថ្ន ក្បជាជនកំព ងច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញបនតិច្មតងៗ)។ 

1554
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័   ២២-២៣ (បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានក្បជាជន 

ក្បខហេ ២០.០០០ នាក់  ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយពួករគភាគរក្ច្ើនជាអនក

 ដាកា  និងទាហាន)។ អនករបើកឧទធមាភ គច្ក្ក ខខម ក្កហមផ្ទត ច្់ខៃួន រ ៀបោប់ពីជីវិតកនុងក្កងុភនំរពញ (សា ព័ត៌មាន The 

Times) ឯកសា  E3/4063 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00752667-00752668       
(អន រសនីយ៍រទា េីម កួន បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ មានក្បជាជានក្បខហេ ២០.០០០នាក់ 

រដ្ឋយកនុងច្ំរណាមអនកទាងំរនាះ មានកងទ័ពខខម ក្កហមពី ៨.០០០ នាក់ រៅ ១២.០០០ នាក់)។  សកេីកមម បស់ជន

រភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836236 (ភនំរពញរៅសាៃ ត់ដូច្

វាេ រហាសាា នដខដេ៖ មានមន សសខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ ខដេ ស់រៅទីរនាះ) ទំព័  ១៧៩-១៨០ ERN (ភាសា

ខខម ) 00836256-00836257 (រៅទីក្កុងភនំរពញព ំមានក្បជាជនរទ មានខតកងទ័ព អងគកា  សាា នទូតប រទស និងអតីត 

កមមក មួយច្ំនួន។ សពានងៃរនះ មានមន សស ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ។ ពួកអនកទាងំអស់រនះ

បានច្ូេមក បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ)។   
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480 

 

ដេ់តក្មូវកា ក្បតិបតតិកា  បស់ បបរនាះ
1555

 ។ ត្តមពិតរដើមបីចូ្េមកទីក្កុងភនំរពញវិញ ោបំាច់្

ក្តូវមានកា អន ញ្ញា ត
1556

។  

                                                 
1555

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័   ៨៥-៨៧ (ជាមួយនឹងអងគភាពសិេបៈ បស់ ដ្ឋា ភិបាេ 

បានមកដេ់សាត តអូឡាពំិក ក្បខហេជា៤នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស រសៀក) ទំព័  ៥៦-៥៨, ៥៩ (ទីវ អ េ និងហ ូ នឹម បានខណនា ំស រសៀក និងខ្នកសិេបៈ ឲ្យពនា កា 

ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ យៈរពេ៣នងៃ រដើមបីទ ករពេឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័   ១៦-១៧, ១៩-២១, ៦២-៦៣ (ក្តូវបានបញ្ជូនក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ 

 យៈរពេ១សបាត ហ៍ ក្បខហេជា ៤ខខ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម នរពេ រគផ្ទៃ ស់រៅកំពង់រសាម)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័   ៣៨-៣៩ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានស ំកា 

អន ញ្ញា តច្ូេទីក្កុងភនំរពញ រហើយក្តូវបានរគអន ញ្ញា តឲ្យច្ូេក្បខហេជា ៣ សបាត ហ៍រក្កាយកា ជរមៃៀស) ។          

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័   ៣៨-៤០ (បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានពិពណ៌នាអំពី វតតមាន បស់ក្បជាជនមួយច្ំនួន ខដេបកសបានទ ករដើមបីឲ្យបំរពញកិច្ចកា 

មួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៥ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ ( ស់ ស  យ) ទំព័   ១៦, ៧២-៧៣ (បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុង

ភនំរពញ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង   អងគភាព បស់ោត់ក្តូវបាន ំសាយ រហើយក្តូវបានរគរសនើឲ្យផ្ទៃ ស់រៅ

ទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅទីរនាះ មានកា បរងកើតអងគភាពងមីមួយ)។ ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន

អំពីក្កុងភនំរពញ និងតំបន់កំពង់ោម ឯកសា  E3/3003 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00658216 (ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កុង និងខដនដីជារក្ច្ើនគីឡូខម៉ាក្តជ ំវិញក្កុង ក្គប់ទិសទាំងអស់ បានកាៃ យជាតំបន់

ពិរសស ខដេរគមិនអន ញ្ញា តឲ្យន ណារច្ញច្ូេរដ្ឋយោម នកា អន ញ្ញា តរឡើយ) កថ្នខណឌ  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00658217 (ខដេកត់សមាគ េ់អពំីវតតមាន បស់កងទ័ពខខម ក មមយុនីសតតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្សី ខខម ឯកសា  E3/546 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00204037 (ក្តូវបានរគរសនើឲ្យរបើកឡានដឹករភាៀវច្ិន និងកូរ ៉ា ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ ក្បខហេជាមួយខខរក្កាយ

 ំរដ្ឋះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស ង រម៉ាង ឯកសា  E3/5142 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00204119 (ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា ោត់រច្ះរធាើសំណង់)។ 

 បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក រឡអ ង ក្ទីខវ៉ាយ ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា  ឯកសា  E3/482 ច្ ះខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00538874-00538875 (ោយកា ណ៍ថ្ន រោងត្តមទីភាន ក់ង្វ ព័ត៌មាននន

ក្បរទសកមពជុា “AKI” និងទីភាន ក់ង្វ ព័ត៌មានច្ិន “Pékin Information” រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សកមមភាព

រសដាកិច្ច និងឧសាហកមម កំព ងោប់ដំរណើ កា រឡើងវិញរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រហើយថ្ន រៅកំពង់ខ្ភនំរពញ កងទ័ព 

និងកមមក កំពង់ខ្ោប់ ន់នាក់ រធាើកា ទាងំនងៃទាំងយប់ ដឹកទំនិញរៅកាន់តំបន់រ្សងៗរេើន្ទក្បរទស)។   

1556
 ទូ រេខសាា នទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មានអពំីក្កុងភនំរពញ និងតំបន់កំពង់ោម ឯកសា  E3/3003 ច្ ះនងៃ

ទី១០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00658216 (ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កុង និងខដនដីជារក្ច្ើន
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481 

 

519> អនកខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅភាគរក្ច្ើនមិនបានវិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញវិញរទ  ហូត
ដេ់រក្កាយនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រទើបបានក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុងភនំរពញវិញ

1557
។ 

 ១០.២.២០  ច្នំនួក្បជាជនស  បខដេក្តវូបានផ្ទៃ ស់ទេីរំៅ 

520> ព ំមានតួរេខច្ាស់លាស់ អំពីចំ្នួនក្បជាជនស  បខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ រៅកាន់ទីជនបទ ោប់ពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេក្តូវបានអះអាងថ្ន បាន 

រធាើរឡើងជាបរណាត ះអាសននរនាះរទ។ រទាះបីជាមិនអាច្កំណត់បានច្ាស់ អំពីចំ្នួនអនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅច្ ងរក្កាយក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ម នកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគបានពិភាកា អំពីវិធីខដេភូមិភាគ

 យ័ពយអាច្ទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានចំ្នួន ១.៤០០.០០០ នាក់ ភូមិភាគនិ តីអាច្ទទួេ

យកក្បជាជនខងមរទៀត រហើយភូមិភាគរ្សងៗរទៀតអាច្ទទួេយកអនក ស់រៅទីក្កុងភនំរពញកនុង

ចំ្នួនតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ
1558

 ។ រេើសពីរនះរទៀត រោងត្តមក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក     

                                                                                                                                            

គីឡូខម៉ាក្តជ ំវិញក្កុង ក្គប់ទិសទាំងអស់ បានកាៃ យជាតំបន់ពិរសសខដេរគមិនអន ញ្ញា តឲ្យន ណារច្ញច្ូេរដ្ឋយោម ន

កា អន ញ្ញា តរឡើយ)។   

1557
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ២០-២១ (បានរឃើញក្បជាជនជារក្ច្ើនខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានវិេក្តឡប់មក្ទះសខមបង វិញ រៅម នរពេខខម ក្កហមដួេ េំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៩)។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័   ៥០-៥១ (ោប់ត្តំងពីអនកក្សីោករច្ញពី្ទះកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៤ អនកក្សីមិនអាច្វិេក្តឡប់មក្ទះវិញបានរឡើយ  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ អនកក្សីមិនដឹងថ្ន រហត អាីបានជារគ

មិនអន ញ្ញា តឲ្យអនកក្សីវិេក្តឡប់មករនាះរឡើយ អនកក្សី ក្ោន់ខតដឹងថ្ន អនកក្សីមិនអាច្វិេក្តឡប់បាន រហើយរគមិន

អន ញ្ញា តឲ្យអនកក្សី អ ូ ទារំឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៦៧ (៣នងៃខក្បកាៃ យជា

៣ឆ្ន ំ ៨ ខខ និង២០នងៃ រហើយពួកោត់មិនអាច្តវា៉ា  ឬសួ ថ្នរហត អាីបានរឡើយ។ ពួកោត់ បានក្តឹមខតសាត ប់ត្តមបញ្ញជ

 បស់ពួករគប៉ា រណាណ ះ រហើយរធាើដំរណើ រច្ញពីកខនៃងមួយរៅកខនៃងមួយរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៤៥-៤៦ (បានវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញកនុងឆ្ន ំ ១៩៨០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័   ៣៤-៣៥ (ោត់មិនខដេបានរឃើញក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញវិេក្តឡប់មកទី

ក្កុងវិញរឡើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ា  ី ជា ឯកសា  E3/5085 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ      

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00875443 (បានវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ

 បប ប៉ា េ ពត)។   

1558
 អងគជំន ំជក្មះរក្ជើសយកក្បតិោ ឹកភាសាខខម  ខដេជាភាសាជនជាប់រោទបាន្តេ់សកេីកមម៖ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី 

១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  30-31 (ភាសាអង់រគៃស) ទំព័  ១៨-២០ (ភាសាខខម )។   
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កា ទំនាក់ទំនង បស់ខខម ក្កហមខដេបានរធាើរឡើងរៅច្រនាៃ ះនងៃទី ១៨ និងនងៃទី ២៣ ខខរមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ បានបង្វា ញថ្ន ភូមិភាគបូ ៌ក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្នបានទទួេមន សសចំ្នួនពី ៥០០.០០០ 

នាក់ រៅ ៦០០.០០០ នាក់
1559
។ រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមានកា ក្បយ័តនក្បខយង ចំ្រ ះ

តនមៃជាភ័សតតុ្តងខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយកា  វិភាគ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក រដ្ឋយ

ខ្អករេើមូេដ្ឋា នខដេថ្ន ចំ្នួនក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានក្បមាណ

ពី២.០០០.០០០ នាក់ រៅ ២.៥០០.០០០នាក់ ក៏រដ្ឋយ
1560

 រហើយរដ្ឋយកត់សមាគ េ់រៅរេើសកេីកមម

ផ្ទទ េ់មាត់ដ៏រក្ច្ើនរេើសេ ប និងស ីសង្វា ក់ោន ខដេពិពណ៌នាថ្ន ទីក្កុងភនំរពញសាៃ ត់ក្ជងំោម នមន សស

 សរ់ៅបនាទ ប់ពីកា ជរមៃៀសរនាះ
1561

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់

មានក្បជាជនចំ្នួន ២.០០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរច្ញពីទីក្កុងរៅកាន់ទីជនបទ ។ 

 ១០.២.២១  ច្នំនួមន សសសាៃ បស់  ប 

521> ដូច្ោន រនះខដ  ព ំមានតួរេខច្ាស់លាស់អំពីចំ្នួនមន សសស  បខដេបានសាៃ ប់កនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកនុងរពេរធាើដំរណើ រឆ្ព ះរៅទីជនបទនារពេរក្កាយៗ

មករទៀតរនាះរឡើយ។ ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនចំ្នួនពី 

២.០០០ នាក់ រៅ ២០.០០០ នាក់ បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស និងកនុងរពេរធាើដំរណើ 

រក្កាយៗមករទៀតខដេកា បង្វា ញរនះ ព ំមានេទធភាពកនុងកា កំណត់ចំ្នួនអនកសាៃ ប់ឲ្យបានច្ាស់

លាស់រនាះរទ
1562

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន រៅរពេមានកា បរណត ញរច្ញរនាះ 

                                                 
1559

 អន សា ណៈរសតវិមានវា៉ាស ីនរត្តន រៅកាន់ ដាម្នតី ឃីស ីងជ័  កមមវតា៖ុ ខៃឹមសា ព័ត៌មានបខនាម ឯកសា  

E3/3007 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00658229។   

1560
 សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៧ ។   

1561
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៨។   

1562
 អាីៗខដេរយើងកំព ងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃ ប់អន វតតពីម នរឡើយ (ដកក្សង់ពីបទសមាភ សន៍ បស់ Der Spiegel)    

ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00796759-00796760 (កនុងកិច្ចសមាភ សន៍ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រអៀង សា ី 

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន  យៈរពេប៉ា នាម នខខដំបូងបនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះ មានសភាពេំបាកក្ោន់របើ។ ក្បជាជនក្បមាណពី ២.០០០ រៅ 

៣.០០០ នាក់ បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Ben KIERNAN៖  បប ប៉ា េ ពត៖       

ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅកនុងក្បរទសកមពជុារក្កាម បបខខម ក្កហម ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ 

ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00637431 (កា សិកាខ្អកត្តមបទពិរសាធន៍ សននដិ្ឋា នថ្ន ក្បជាជន

ច្ំនួន ១០.៦០០ នាក់ កនុងច្ំរណាមក្បជាជន ២.០០០.០០០ នាក់ ទំនងជាបានសាៃ ប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Phillip SHORT) ទំព័   ២៩-៣១ (បានកត់សមាគ េ់ថ្ន មានកា បា៉ា ន់សាម នរ្សងៗោន ៖ Ben 
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ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញ បានជួបក្បទះនូវកា ហ  មព័ទធ យៈរពេយូ  រដ្ឋយមានកា ខាះមាបូ

អាហា 
1563

 ដូរច្នះរហើយ ក្បជាជនមានសភាពទន់រខាយោ៉ា ងខ្ៃ ងំ ។ រៅកនុងសាា នភាពស ខភាព

ទន់រខាយខបបរនះ ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ ោករច្ញរៅទីជនបទនានា កនុងអំឡុងរពេ

ខដេមានអាកាសធាត រៅត បំ្ ត និងកនុងរពេខដេរសទើ ខតោម នមាបូអាហា  ទឹក កា ខងទាំខ្នក     

រវជជសា្សត កខនៃងសាន ក់អាក្ស័យ ឬ មរធាបាយដឹកជញ្ជូនទាេ់ខតរសាះ
1564

 ។ រដ្ឋយបាន

ពិោ ណារៅរេើភ័សតតុ្តងទាំងអស់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងខដេរ ៀបោប់ អំពីកា  

សាៃ ប់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស រដ្ឋយសា ខតកា សមាៃ ប់ ភាពអត់ោៃ ន និង 

កា រហវហត់អស់កមាៃ ំង
1565

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក្បជាជន

ោប់ ន់នាក់បានសាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រៅកាន់  

ទីជនបទ ។ កនុងចំ្រណាមជន ងរក្ោះទាងំរនាះមាន ទា ក ក មា  អនកជំងឺ និងមន សសោស់
1566

។ 

 ១០.២.២២  ្េប៉ាះ េរ់ៅរេើអនកខដេក្តវូបានជរមៃៀស 

522> រក្ៅពីកា  ង បួសខ្នកោងកាយកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស បស់ពួករគ ក្បជាជន   

កមពជុាជារក្ច្ើន បនតទទួេ ងនូវជំងងឺប់អា មមណ៍ រដ្ឋយសា ពួករគបាន ៃ្ងកាត់នូវបទពិរសាធន៏នន

កា បាត់បង់ោ៉ា ងធៃន់ធៃ 
1567

 ។ ចំ្រ ះក្បជាជនខដេបានបាត់បង់អនកជាទីក្សឡាញ់ ក្ពមទាងំ 

ក្ទពយសមបតតិ  បស់ ប  និង្ទះសខមបង បស់ពួករគ កា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត អាច្កាន់ខតមានភាព

ធៃន់ធៃ ខងមរទៀត រដ្ឋយអនកទាងំរនាះង្វយនឹងមានអា មមណ៍ឯរកា និងធាៃ ក់ទឹកចិ្តតរៅកនុងជីវិត បស់

                                                                                                                                            

Kiernan បា៉ា ន់សាម ន ១០.០០០នាក់, កា បា៉ា ន់សាម នរ្សងរទៀតរនាះ គឺ ៣៥.០០០ នាក់ ច្ំខណកឯ រអៀង សា ី រៅរពេ

មួយរនាះ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពី ២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖     
ប៉ា េ ពត ក្បវតតិននស បិនតអាក្កកម់ួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  275 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396483     
(បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មន សសសាៃ ប់មានច្ំនួន ២០.០០០ នាក់ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ)។   

1563
 សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត , កថ្នខណឌ  ១៥៩។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៧។   

1564
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩១-៤៩២, ៤៩៥-៤៩៦។   

1565
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៤, ៤៨៦-៤៨៧, ៤៩០-

៤៩២, ៤៩៧-៤៩៨, ៥០៣, ៥០៧, ៥១១, ៥១៣, ៥១៥ ។   

1566
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ  ៤៩៧-៤៩៨។   

1567
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៥៥-៥៦។   
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ពួករគ
1568

។ Denise AFFONÇO បានពិពណ៌នាអំពីជីវិត បស់រលាកក្សីខដេ “បានធាៃ ក់ចូ្េរៅ

កនុងឋានន ក” ភាៃ មៗ រៅរពេខដេរលាកក្សី និងអនករ្សងរទៀតក្តូវបានបរណត ញរច្ញពី្ទះ

សខមបង បស់ពួករគ រហើយក្ទពយសមបតតិ បស់ពួករគក្តូវបានដកហូត
1569

 រដ្ឋយខឡក នូ ហ ន់ រៅ

ខតមានអា មមណ៍មួរ ៉ា ចំ្រ ះកា បាត់បង់ក្ទពយសមបតតិ បស់ោត់  ួមទាងំ ូបងតក្កុមក្គួសា  និង

សំប ក្តកំរណើតកូនៗ បស់ោត់ រហើយោត់ទ កកា បាត់បង់ទាងំរនះថ្នជាកា បាត់បង់រក្ច្ើនខដេមិន

អាច្ពិពណ៌នាបាន
1570

។ 

523> ជន ងរក្ោះខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បានបាត់បង់្ទះសខមបង បាត់បង់ទំនាក់ទំនងជា
មួយសមាជិកក្គួសា  ប ិសាា នជ ំវិញខៃួនពួករគ និងទីកខនៃងរោ ពបូជា មានអា មមណ៍បាត់បង់

“ស វតាិភាពខ្នក្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិតត”
1571

 ។ ជាពិរសស ក មា ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីកខនៃង រហើយ

យករច្ញឆ្ៃ យពីមជឈដ្ឋា នខដេពួករគធាៃ ប់ ស់រៅ បានបាត់បង់ឱកាសក្បាក្ស័យទាក់ទងជាមួយ

នឹងអនកដនទ ក្ពមទាងំេទធភាពកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា អនាគត រហើយពួករគក៏ជួបក្បទះនូវកា 

េំបាកកនុងកា បនាំខៃួនរៅនឹងមជឈដ្ឋា ន ស់រៅងមី្ងខដ 
1572

។  

524> កា រឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ខភនក ឬ កា សាត ប់ឮក្ពឹតតកា ណ៍ខដេរធាើឲ្យប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត ក៏រធាើឲ្យ

មានជំងឺ្ ៃូវចិ្តត និងវិបលាៃ ស្ៃូវចិ្តត្ ងខដ 
1573

។ ឧទាហ ណ៍ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ម ម សំរអឿន 

ទទួេ ងជំងធឺាៃ ក់ទឹកចិ្តតខដេអនកក្សីរជឿថ្ន បណាត េមកពីកា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតតរដ្ឋយសា កា បាត់

បង់កូនៗ និងសាា មី បស់អនកក្សី ក្ពមទាងំរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1574

 ។ អនកក្សីរៅខតមានអា មមណ៍ភ័យខ្ៃ ច្ និងបាក់សាត 

រដ្ឋយសា ខតរឃើញមានសាកសពរៅោយ សរពញ្ៃូវ បនាទ ប់ពីអនកក្សីរដើ ត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុង

                                                 
1568
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៦៥។   

1569
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័   ៧៤-៧៦។   

1570
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ១១-១៣។   

1571
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៧៣-៧៤។   

1572
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៦២-៦៤។   

1573
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៧៤-៧៦។   

1574
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៥១ (និងក្ពឹតតិកា ណ៍ហិងាមួយខដេអនកក្សីបាន

រឃើញរៅរកាះខាច្់ទនាៃ )។   
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

485 

 

ភនំរពញ
1575

 ។ Denise AFFONÇO ក៏បានរ ៀបោប់្ងខដ ថ្ន  យៈរពេ ៣០ ឆ្ន ំ បនាទ ប់ពី បប

រនាះបានកនៃង្ តរៅ អនកក្សីរៅខតមានស បិនអាក្កក់ ភ័យខ្ៃ ច្រដ្ឋយសា ខតបទពិរសាធន៍ បស់

អនកក្សី រហើយអនកក្សីមិនច្ង់្នរជើងចូ្េមកក្បរទសកមពជុារឡើយ
1576

។  

១០.៣  រោេនរោបាយ នងិយ តតកិមមច្រំ ះកា ជរមៃៀស 

525> ក្កុមរមធាវីកា   កតីជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន “កា ជរមៃៀស
រដ្ឋយបងេំ” ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រនាះ ត្តមពិតគឺជារោេនរោបាយធមាម ន  ូបកនុងកា ត្តងំ    

ទីេំរៅងមី បសក់្បជាជន ខដេរធាើរឡើងរដើមបីសាត  រសដាកិច្ចកមពជុា និងជួយសក្មាេដេ់សាា នភាព

រសដាកិច្ច និងមន សសធម៌ដ៏អាក្កក់ខដេរកើតមានរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅកនុងក្បរទសកមពជុារៅ

ក្តឹមឆ្ន ំ១៩៧៥ 
1577

។ រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ក៏បានអះអាងបខនាមរទៀតថ្ន កា ជរមៃៀស

ក្បជាជនមានរហត ្េោំបាច់្ខ្ងរោធា រដ្ឋយសា ខតមានភាពមិនច្ាស់លាស់ននសកមមភាព

 បស់អារម ិក និងកា បះរបា ក្បឆំ្ងពីសំណាក់ក្កុមទាហាន េន់ នេ់
1578

។  

 ១០.៣.១  កា រធាើឲ្យមានសនតសិ ខរដើមបកី្បឆំ្ងនងឹសក្តវូ នងិកា រធាើឲ្យសក្តវូច្ ះរខាយ 

526> រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ 
គឺជាកា ោបំាច់្ រដើមបីកា    បបងមីក្បឆំ្ងនឹងកងទ័ពអារម ិក និងរវៀតណាមខដេរៅរពេរនាះ    

កងទ័ពក្បរទសទាងំពី រនះក្តូវបានយេ់ថ្ន ជាសក្តូវក្បខជង្េក្បរោជន៍
1579

។ រៅកនុងកិច្ច

                                                 
1575
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៥២។   

1576
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៧៦។   

1577
 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤៤-២៥៨។ សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន  

ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៤-៣៦, ៤៤-៥៣។   

1578
 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣  

កថ្នខណឌ  ៣៤-៤៣។   

1579
 ជាពិរសស បកសក មមយុនីសតកមពជុាោត់ទ កសហ ដាអារម ិកថ្នជាសក្តូវច្ក្កពតតិ ក្តង់ច្ំណ ច្ខដេពួករគបានោកំ្ទ

 បបសាធា ណ ដាខខម  េន់ នេ់ នឹងបានោំក្ទរវៀតណាមខ្ងតបូង រៅកនុងកា វាយក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងក មមយុនីសត 

រវៀតណាមខ្ងរជើង។ រេើសពីរនះរទៀត បកសក មមយុនីសតកមពជុា បានោត់ទ ករវៀតណាម រទាះបីជាក មមយុនីសតក៏រដ្ឋយ 

ថ្នជាគូក្បខជង និងជាកា គំោមកំខហងមួយ ក្តង់ច្ំណ ច្ខដេពួករគក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានសាះខសាងពក្ងីក   

្េក្បរោជន៍ក មមយុនីសត ផ្ទទ េខ់ៃួន បស់ពួករគរៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, 

01006792
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សមាភ សន៍ជាសាធា ណៈ រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានដឹងអំពី

ខ្នកា  បស់អារម  ិកកនុងកា រធាើឲ្យក្ច្បូកក្ច្បេ់ និងរធាើឲ្យ បបងមីរនះច្ ះរខាយបនាទ ប់ពីជ័យជមនះ 

 បស់ខខម ក្កហម រហើយក្បជាជនកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរដើមបីទប់សាក ត់ខ្នកា 

រនះ
1580

។ ជាពិរសស ជនជាប់រោទ នួន ជា បានអះអាងថ្ន បនាទ ប់ពីខខម ក្កហមបានកាន់កាប់     

ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមនីុសតកមពជុាមានកា បា មភថ្ន អារម ិកនឹង

                                                                                                                                            

កថ្នខណឌ  ៨០-៩៥ ។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៣៧-៤០ (គូសបញ្ញជ ក់

ថ្ន រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ១៩៥០ បកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្តូវបានក្តួតក្ត្តរដ្ឋយរវៀតណាម ខដេបានខសាង ក្េ

ក្បរោជន៍ផ្ទទ េ់ខៃួន បស់ពួករគ) ទំព័  ៤០-៤២ (ក្បសិនរបើកមពជុាមិនខិតខំកា   ខៃួនឯងរទរនាះ រវៀតណាមនឹង

ក្តួតក្ត្តកមពជុាជាក់ជាមិនខ្ន) ទំព័  ៤០-៤២ (រោេបំណង បស់បកសពេក រវៀតណាម គឺរធាើកា ក្តួតក្ត្តទាំងក្សុង

រៅរេើទឹកដីកមពជុា)។ កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយគណៈក្បតិភអូនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 

ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (បញ្ញជ ក់ថ្ន មានបញ្ញា កនុងកា 

កា   ក្បរទសក្បឆំ្ងនឹងខ្នកា  បស់ច្ក្កពតតិអារម ិក និងប ិវា )។   កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ 

សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  E3/108  (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី 

០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347034-00347035 (ប៉ា េ ពត ច្ង់ឲ្យ ួច្្ តពី      

រស.អ ី.អា និង រវៀតណាម) ទំព័  ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00347047 (សហ ដាអារម ិក និងរវៀតណាម គឺជាសក្តូវ

 បស់ បបោត់)។ 

1580
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (កត់សមាគ េ់ថ្ន រហត ្ េមួយកនុងច្ំរណាមរហត ្េជារក្ច្ើនច្ំរ ះកា 

ជរមៃៀស ក្បជាជនរនាះ គឺ កា  ករឃើញឯកសា មួយខដេនិោយេមអិត អពំីខ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃ ត់មួយ

 បស់ភាន ក់ង្វ សមាៃ ត់កណាត េសហ ដាអារម ិក និង បប េន់ នេ់ ដួេ េំ កនុងកា រធាើឲ្យមានកា ភ័នតក្ច្ឡំបនាទ ប់ពី      

ជ័យជមនះ បស់រយើង)។ ក្បរទសកមពជុាកា   ទឹកដ ី កា បិទក្បរទសរៅឆ្ន ំ ៧៥ រដើមបីកា   ស្ង្វគ មស ីវិេកនុង

ក្បរទស (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា  E3/616 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៨ (រអៀង សា ី បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន អនកបដិវតតន៍បានោត់ទ កកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាកា ោំបាច្់រដើមបីកា   ក្បឆំ្ងនឹងទីក្កុងមួយខដេរ  

រពញរៅរដ្ឋយភាន ក់ង្វ  ោៃ ំងអាវ ធ និងឧបាយកេទ ច្ច  ិតរ្សងៗខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ បបងមី)។ កា ពិនិតយ       

ពចិ្័យរេើកបា៉ាេ់ម៉ាោ៉ា រហគស  (សា ព័ត៌មានហាា អ ីរសទើនរអខូណូមកិ ីវយូ) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ

១៩៧៥ ( រអៀង សា ី បានកា   កា ជរមៃៀសក្បជាជនថ្ន ជាខ្នកមួយននយ ទធសា្សតទប់ទេ់ បស់ខខម ក្កហម     

រដើមបីបង្វអ ក់ខ្នកា  ៣ ច្ំណ ច្ ខដេបរងកើតរឡើងរដ្ឋយសហ ដាអារម ិក រដើមបីរធាើឲ្យ ដ្ឋា ភិបាេងមីោម នរសា ភាព)។       

បទសមាភ សន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីខខម  រអៀង សា ី៖ ក្បរទសកមពជុាមិនអាច្ឋនិរៅឯរការទ (និទាន បបវតតិ Le 

Quotidien) ឯកសា  E3/572 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00498217-

00498218 (រោេបំណង គឺកនុងច្ំរណាមក្បកា រ្សងរទៀត រដើមបីរធាើឲ្យខ្នកា  បស់សក្តូវបោជ័យ)។ 

01006793
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បនតយ ទធនាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់ខៃួន
1581

 និងេទធភាពខដេថ្ន អរសា ភាពន្ទកនុងខដេរកើត

រឡើងរៅរពេរក្កាយរទៀត នឹង្តេ់ឱកាសឲ្យក្បរទសរវៀតណាមខដេមាននិនាន កា វាតទីនិយម រធាើ

អនតោគមន៍ចូ្េកនុងកិច្ចកា ក្បរទសកមពជុា
1582

 ។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមមានកា បា មភថ្ន កងទ័ព  

រវៀតណាមបានរក្ជៀតចូ្េកនុងទីក្កុងភនំរពញ ួច្រហើយ រហើយយេ់រឃើញថ្ន វានឹងមានមហនតោយ

ធៃន់ធៃ ចំ្រ ះកា វាយក្បយ ទធោន រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រហើយរៅរពេរនាះនឹងមានមន សសសាៃ ប់ និង

 បួសរក្ច្ើន
1583

។ ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ អំពីហានិភ័យរច្ញពីភាន ក់ង្វ     

                                                 
1581

 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៣-១៥៦។ 

1582
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ២១ (បនាទ ប់ពីកា  ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ វាមិនច្ាស់

រឡើយ ថ្នរតើសហ ដាអារម ិករៅបនតជាប់ ក់ព័នធ ឬោ៉ា ងណា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) 

ទំព័  ២៧-៣២ (កនុងអំឡុងកា ្តេ់សកេីកមម បស់ Sydney SCHANBERG នួន ជា បានរេើកនូវច្មៃេ់ថ្នរតើអារម ិក

នឹងទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកបនាទ ប់ពីកងទ័ពខខម ក្កហមកាន់កាប់បានទីក្កុងឬោ៉ា ងណា)។សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីខងៃងកា ណ៍

 បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00224474, 00224475-00224476 (ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រគដឹងស សសាយថ្ន សហ ដាអារម ិកមាន

ខ្នកា កាត ប់អំណាច្ពីរយើង ៦ ខខ បនាទ ប់ពីកា  ំរដ្ឋះ។ ខ្នកា រនះ គឺជាសកមមភាព ួមោន  បស់សហ ដាអារម ិក     

កា.រហស.រប និងរវៀតណាម ប៉ា ខនត ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានករមទច្ខ្នកា រនាះ រដ្ឋយជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុង បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបាន និងបងេំឲ្យភាន ក់ង្វ  រស.អ ី.អា, កា.រហស.រប និងរវៀតណាមោករច្ញរៅកាន់ទី

ជនបទ រហើយពួករគមិនអាច្អន វតតខ្នកា រនះបានរឡើយ)។ ក្បរទសកមពជុានិោយកា   កា បិទក្បរទសរៅកនុងឆ្ន ំ

៧៥ ថ្នជាកា បង្វក  ស្ង្វគ មស ីវិេ (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា  E3/624 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ (បានោយកា ណ៍ថ្ន  ដាម្នតីក្កសួងកា ប រទស កមពជុា រលាក រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា បិទក្បរទស 

និងកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ រក្កាយពីជនក មមយុនីសតបានច្ូេកានក់ាប់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺជាកា ោំបាច្់ រដើមបី

បរញ្ចៀសមិនឲ្យមានស្ង្វគ មស ីវិេ ជារហត នាឲំ្យមានកា សាៃ ប់ និងេទធភាពននកា ច្ូេរក្ជៀតខក្ជកពីក្បរទសជិត

ខ្ង)។ សា ី៖ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កងុ ជាវិធានកា បរណាត ះអាសនន (សា ព័ត៌មានបាងកកប៉ា សតិ៍) ឯកសា  

E3/3322 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៨ (រអៀង សា ី បានរ ៃ្ើយកា   កា ជរមៃៀសក្បជាជនថ្នជាវិធានកា មួយ

រដើមបីបរញ្ចៀសមិនឲ្យមានស្ង្វគ មស ីវិេរកើតរឡើងជាងមី ខដេអាច្នាឲំ្យមានកា បរងកើត ដ្ឋា ភិបាេអាយ៉ាង ឬ កា េូក

នដអនតោគមនព៍ីកងទ័ពរវៀតណាមឬកងទ័ពនង)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ       

ក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324688 (រសច្កតីបញ្ញជ ក់ បស់ រៅ គីមហ ង កត់សមាគ េ់ថ្ន 

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មានរោេបំណងកា    ក្បរទសកមពជុាមិនឲ្យកាៃ យជាក្បរទស ណប   

រវៀតណាម)។ 

1583
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៣-១៥។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា 

ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901។      

01006794



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រស.អ .ីអា ខដេជាសមព័នធមិតតជាមួយនឹងទាហាន េន់ នេ់ និងពួកក មមយុនីសតរវៀតណាម កនុងកា 

រធាើឲ្យខខម ក្កហមបោជ័យ និងហានិភ័យននកា ៃ្ ន ន បស់រវៀតណាម
1584

។      

527> កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុាបានបញ្ចប់រៅនងៃទី ១៥ ខខសីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៣ រហើយក្ពឹតតិកា ណ៍ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករ្សងរទៀតរៅប៉ា នាម ននងៃម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

អាច្ជាក្បតិបតតិកា ខដេរធាើរឡើង សំរៅរៅទាហានអាកាសនន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេរៅ

រសសសេ
1585

។ រដ្ឋយមានកា របាះរឆ្ន តក្ពឹទធសភាសហ ដាអារម ិករៅនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៣ ខដេសរក្មច្បញ្ឈប់កា ្តេ់មូេនិធិទាំងអស់ចំ្រ ះក្បតិបតតិកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅកនុង 

តំបន់
1586

 និងកា វិវតតរ្សងៗរៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ខដេកងទ័ពសហ ដាអារម ិកកំព ងខតដក 

រច្ញទាងំក្សុងរដ្ឋយសា ខតកិច្ចក្ពមរក្ពៀងសនតិភាពទីក្កុងបា៉ា  ីស រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៣
1587

 

សាា នភាពនរោបាយ និងរោធាខដេកំព ងរកើតមានកនុងអំឡុងរពេននកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា  

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធ ប់ បស់សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុារនាះ បានផ្ទៃ ស់- 

                                                                                                                                            

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224474។ សូមរមើេ្ងខដ  កនុងកិច្ចសមាភ សន៍អតីតឧបនាយក ដាម្នតីកមពជុា

រលាក រអៀង សា ី ទទួេសាគ េ់ថ្ន... (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា  E3/675 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ

១៩៨០ (រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន កា សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង គឺបណាត េមកពីកា ភ័យខ្ៃ ច្ថ្ន ពួក

រវៀតណាមរក្ជៀតេ កេ យច្ូេរៅត្តមទីក្កុង រហើយរធាើោតរមដឹកនា ំបស់ ដ្ឋា ភិបាេ)។ 

1584
 កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156617។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់

សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/16 ERN (ភាសាខខម ) 00380493-00380494។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា  E3/413 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00357526 (ោត់បានឮរគនិោយថ្ន ោ កមម បស់អារម ិកកាងំ មានបំណងបងកប់ោ កមម បស់រគ

ោប់ ន់នាក់ រហើយក្បសិនរបើរដ្ឋះក្សាយមិនក្សួេរទ កនុងមួយសបាត ហ៍ពួកវាអាច្វាយបកយកវិញបាន។ ដូរច្នះក្តូវខត

ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យរៅរៅទីជនបទ)។ 

1585
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៣-១៥៦។ 

1586
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៥៦-៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (“[…] ក្ពឹទធសភាអារម ិក បានរបាះរឆ្ន តផ្ទអ ក

ងវិកាស្ង្វគ ម រដ្ឋយកំណត់ឲ្យឈ្ប់ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករេើកមពជុា រៅ ក់កណាត េខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣”)។ 

1587
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៣-១៥៦។ 

01006795
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បត ូ។ ប ិបទងមីរនះបង្វា ញថ្ន យ ទធនាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទស 

កមពជុា ទំនងជាមិនបនតរទៀតរទ បនាទ ប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ
1588

។  

528> រក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៣ មានក្ពឹតតិកា ណ៍ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកខតមតងគត់ រៅកនុងខខ

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេខដេមានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅរេើរោងច្ក្កសៃរក្បង និងកំពង់ខ្

ក្កុងក្ពះសីហន  (ពីម នកំពង់រសាម) ខដេជាក្បតិកមមរ ៃ្ើយតបចំ្រ ះកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបាន

ោប់នាវាដឹកទំនិញ Mayaguez  បស់សហ ដាអារម ិក បនាទ ប់ពីមានបញ្ញជ ពីក្បធានាធិបតី      

សហ ដាអារម ិក
1589

។ ក្ពឹតតិកា ណ៍រនះមិនអាច្ក្តូវបានក្បរមើេរមើេរឃើញជាម នបានរឡើយ រៅ

ប៉ា នាម ននងៃម ននងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយមិនខមនជាខ្នកមួយននយ ទធនាកា ទមាៃ ក់ក្ោប់

ខបកម នៗ បស់សហ ដាអារម ិករនាះរទ ដូរច្នះ ក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ មិនជួយោកំ្ទដេ់ទឡហីក ណ៍ បស ់

នួន ជា ខដេថ្ន មានកា ភ័យខ្ៃ ច្អារម ិកទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករទៀតរនាះរឡើយ ។ រេើសពីរនះរៅ

រទៀតរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើចំ្ណ ច្ខដេថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាខៃួនឯងផ្ទទ េ់បានមក

ទីក្កុងភនំរពញរៅ យៈរពេប៉ា នាម ននងៃ រក្កាយនងៃ ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
1590
  រហើយបានបរងកើត

                                                 
1588

 រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជាពេ ដាទីក្កងុភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា (រៅកនុង

កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00700275-00700277 (រេើករឡើងថ្ន “ពួកច្ក្កពតតអិារម ិក […] រៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា បាននាយំកឧទធមាភ គច្ក្ក

ច្ំនួន ៥០ រក្គឿង  […] រដើមបីជរមៃៀសសហរសវិក បស់ពួករគោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ”)។ 

1589
 កំណត់រហត ននកិច្ចក្បជ នំនក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិ ននសហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/3446 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ    

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00738447 (កត់សមាគ េ់ថ្ន រនះគឺជាអំរពើបៃន់ត្តមសម ក្ទ)។ អន សា ណៈ

រសតវិមានវា៉ាស ីនរត្តន សតីពីកំណត់រហត ននកិច្ចសនទនា ឯកសា  E3/3449 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00738473 (កត់សមាគ េ់អំពីកា បញ្ញជ ឲ្យយនតរហាះវាយក្បហា រោេរៅរោធាមួយច្ំនួនខដេបាន

កំណត់ជាម នរៅកំពង់រសាម ខដេជាកខនៃងមានកងទ័ពរជើងទឹកកមពជុា និងក្ពលានយនតរហាះរៅោម)។    ក្បតិោ ឹក 
នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ឹម រហា) ទំព័  ៥-៨ (បានរឃើញកា វាយក្បហា ពីយនតរហាះអារម ិករៅរេើ

ោៃ ងំរៅកំពង់រសាម រៅច្ ងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ព ំមានរក្ោះថ្នន កដ់េ់អាយ ជីវិតរទ ប៉ា ខនត

អនករ្សងរទៀតបានោយកា ណ៍ថ្នមានមន សសមួយច្ំនួន ង បួស)។ កមពជុាបដរិសធថ្នមិនបានបញ្ញជ ឲ្យោប់កបា៉ា េ់រទ 

(សា ព័ត៌មាន Washington Post) ឯកសា  E3/646 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥។ 

1590
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥១-៥៣ (នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានមកដេ់ទី

ក្កុងភនំរពញ រៅរពេរក្កាយមករទៀត រដ្ឋយ នួន ជា ក្បខហេជាមកដេ់រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រអៀង 

សា ី បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ក្បខហេជាមួយសបាត ហ៍ ឬជាងមួយសបាត ហ៍បនាទ ប់ពីកា កាន់កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ។ 

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00156614 (ោត់បានមកដេ់ក្បខហេជាពី ៧ រៅ ១០នងៃ រក្កាយ) ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156615-

01006796
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មូេដ្ឋា ន បស់ពួករគរៅត្តមទីកខនៃងសំខ្ន់ៗ រដ្ឋយជាក់ខសតងព ំមានកា រ ៀបចំ្ក្បុងក្បយ័តនជាម ន

អាីរឡើយរដើមបីទប់ទេ់នឹងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនាះ
1591

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន 

កា រេើករឡើងថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុា មានកា បា មភអំពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកកនុងរពេឆ្ប់ៗ 

ខ្ងម ខរៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេក្តូវបានរក្បើជាយ តតិកមមចំ្រ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ មិនអាច្រជឿបានរឡើយ
1592

។ របើរទាះជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរក្តៀម

ទទួេសាគ េ់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយមានជំរនឿថ្ន កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកកនុងរពេ      

ឆ្ប់ៗខ្ងម ខរនះ អាច្នឹងរកើតមានក៏រដ្ឋយ ក៏ព ំមានកា ្តេ់កា ពនយេ់ណាមួយរឡើយអំពីចំ្ណ ច្

ខដេថ្ន រហត អាីបានជាបទបញ្ញជ ឲ្យមានកា ជរមៃៀសភាៃ មៗរនាះ មិនក្តូវបានអន វតតចំ្រ ះ       
ជនប រទស

1593
 ខដេមិនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរឡើយ  ហូតដេ់រពេ ២ រៅ ៣ សបាត ហ៍រក្កាយពី 

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅរពេរនាះ
1594
 ។ 

                                                                                                                                            

00156616 (នួន ជា និង ប៉ា េ ពត បាននាោំត់ពីឧតតងុគមកភនំរពញ រហើយពួករគបានសាន ក់រៅអោ សាា នីយ ងរភៃើង        

 យៈរពេក្បខហេ ១ ខខ ម ននងឹរច្ញរៅសាន ក់រៅក្បាសាទក្បាក់ និងបនាទ ប់មកដូ រៅសាន ក់រៅម ខទរនៃបាសាក់)។ 

អនកឈ្ន ះ៖ រពេរនះជាអាី? (សា ព័ត៌មាន Newsweek) ឯកសា  E3/3721 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00655257 (ោយកា ណ៍ អំពីកា វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ បស់ រខៀវ សំ្ន កាេពសីបាត ហ៍ម ន)។ 

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង ឯកសា  E3/2710 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00491374 (Arnaud ោយកា ណ៍ថ្ន នរោតតម សីហន  បានក្បាប់ោត់ថ្ន អន ក្បធានោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួម

ជាតិកមពជុា (GRUNC) បានរៅដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ឬក៏រៅដេ់ទីកខនៃងខដេរៅជិតៗទីក្កុងភនំរពញរហើយ)។ សូម

រមើេ្ងខដ   វិទយុ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេបាន្ាយអំពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កងុភនំរពញ កា កាន់កាប់បានសាា ន

ទូតសហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00166977 (រយើងកាន់កាប់បានវិមានច្ំកា មន និងតំបន់រៅជ ំវិញ រៅនងៃទី ១៦ ខខ 

រមសា (ភាសាអង់រគៃស) 00166988 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ 

1591
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៣ រេខរោងរជើងទំព័  

១៣៦៩។  

1592
 ច្ំរ ះបញ្ញា រនះ សូមរមើេ្ងខដ  ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David 

CHANDLER) ទំព័  ៣២-៣៣ (ខខម ក្កហមអាច្បានដឹងថ្ន អារម ិកកាងំោករច្ញរៅបាត់រហើយ រហើយនឹងមិន   

ក្តឡប់មកវិញរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Phillip SHORT) ទំព័  ១៧-១៩ 

(ពនយេ់ថ្ន កា រភៀសខៃួនរច្ញពកីា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់សហ ដាអារម ិករនាះ គឺមានរច្តនាបំភ័នតខតមតង។ ខខម 

ក្កហមដឹងថ្ន ព ំមានេទធភាពកនុងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករទ)។ 

1593
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ១៤       

ឯកសា  E3/2693 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490998 (Dyrac បាន    
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529> រៅកនុងស នទ កថ្នមួយខងៃងរៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨    

ជនជាបរ់ោទ នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា អះអាងចំ្រ ះខ្នកា  បស់អារម ិករនាះ ក្តូវបាន

 ំពឹងថ្ននឹងរកើតរឡើងរៅកនុង យៈរពេ ៦ ខខ រក្កាយ បនាទ ប់ពីកា កាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ
1595
។          

 យៈរពេរនះ រធាើឲ្យកា រេើករឡើងអំពីភាពោបំាច់្កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញជាបនាទ ន់ រៅ

រពេខដេចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មិនអាច្ឲ្យរជឿបានរទ 

រហើយក៏មិនក្សបរៅនឹងកា ក្បកាសខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរធាើរឡើងជា      

បរណាត ះអាសនន និងកំណត់ក្តឹមខត៣នងៃរនាះ។  

530> សកេីកមម បស់សាកសី ស  ៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ ខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ បានរធាើឲ្យកា អះអាងបខនាមរទៀត បស់រមធាវីកា   -

កតីខដេថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនារំជឿជាក់ថ្នមានភាពោបំាច់្ជាបនាទ ន់កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញរនាះ កាន់ 

ខតមិនអាច្គួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង មៃឹកថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស 

ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញ រដើមបីកា   ពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់

សហ ដាអារម ិកជាបនតរទៀត និងរដើមបីកា   ស វតាិភាពសាធា ណៈ ពីរក្ ះថ្ន អងគកា ក្តូវ 

“របាសសំអាត” ឬ “សំអាត”ខ្ម ងំខដេរៅរសសសេ់រច្ញពីទីក្កុង
1596

។ សំខ្ន់ជាងរនះរទៀត  

ស  ៊ុំ ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យក ហកក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញ 

                                                                                                                                            

ោយកា ណ៍អំពីកា ជួបជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូអនាមិកច្ំនួន ៣  ូប មកពីគណៈកមាម ធិកា  ដាធានី ខដេបាននិោយ 

ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុង ខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាកា ោបំាច្់ក្តូវរធាើរនាះ ព ំអន វតតច្រំ ះ

សាា នទូតនានា រហើយជាពិរសស ព ំអន វតតរៅរេើជនជាតិបាោំងរឡើយ។ 

1594
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨០ ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏

រដ្ឋយរៅកនុងក ណីខៃះ ជនប រទសខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក៏ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ្ងខដ  ឧទាហ ណ៍ Denise 

AFFONÇO។ 

1595
 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (ភាសាខខម ) 00224474, 00224477 (ោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រគដឹងជាទូរៅថ្ន សហ ដាអារម ិក ខដេរធាើ

សកមមភាព ួមោន ជាមួយនឹង កា.រហស.រប និងរវៀតណាមមានខ្នកា កាត ប់អំណាច្ពីរយើង ៦ ខខ បនាទ ប់ពីកា             

 ំរដ្ឋះ។ ប៉ា ខនតថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា បានករមទច្ខ្នកា  បស់ពួករគ រដ្ឋយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះ និងបានបងេំឲ្យភាន ក់ង្វ  រស.អ ី.អា និងភាន ក់ង្វ  កា.រហស.រប ោករច្ញរៅកាន់ទីជនបទ ដូរច្នះរហើយ

ពួកវាមិនអាច្អន វតតខ្នកា រនាះបានរឡើយ)។ 

1596
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៨-៤៦៩ ។ 
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រដ្ឋយក្បាប់ក្បជាជនទាងំរនាះថ្ន ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញជាោបំាច់្ រក្ ះនឹងមានកា ក្បយ ទធោន រកើត

រឡើង មានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក រហើយពួករគទាងំអសោ់ន អាច្នឹងសាៃ ប់
1597

។ រនះគឺជាកា បញ្ញជ ក់

ោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាស់គំនិតននកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក មករធាើជា

រេសរដើមបីអន វតតខ្នកា  បស់ខៃួន។ រមធាវីកា   កតី នួន ជា ទទួេសាគ េ់ថ្ន រក្កាយនងៃទី ១៧ 

ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ព ំមានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងភនំរពញរឡើយ
1598

។  

531> រដ្ឋយមានកា ោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសត      

កមពជុាបានពិភាកាអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន 

ខដេមានវតតមានរៅកនុងរពេរនាះ្ងខដ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន អនកចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះយេ់រឃើញ

ថ្ន មានកា េំបាកកនុងកា ក្គប់ក្គងក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសពួករគ

រច្ញពីទីក្កុងរទរនាះ ពីរក្ ះថ្ន ត្តមបទពិរសាធន៍ពីម ន បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបង្វា ញថ្ន 

ទីក្បជ ំជនទាងំឡាយខដេក្តូវ ំរដ្ឋះបាន ក្តូវបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ រដើមបីបងកេកេណៈង្វយ

ក្សួេដេ់កមាម ភិបាេកនុងកា ក្គប់ក្គងក្បជាជន
1599
។ ដូច្ខដេបានទទួេសាគ េ់រៅរពេរក្កាយ

                                                 
1597

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំព័  ២០-២១, ៣៨-៣៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានច្ូេ

 ួមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន។ ស  ៊ុំ ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបទបញ្ញជ ឲ្យបរញិ្ញតក្បជាជនទី

ក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគោបំាច្់ក្តូវជរមៃៀសរច្ញ ពីរក្ ះកា ក្បយ ទធោន នឹង្ទះុរឡើង រហើយក្បយ័តនរគ

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកសាៃ ប់ទាំងំអស់ោន )។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  

៤០-៤១,៤៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់ បានដឹងថ្ន រហត ្េមួយខដេរមបញ្ញជ កា បញ្ញជ ឲ្យមានកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពទីីក្កុងរនាះ គឺរដ្ឋយសា ខតពួករគខ្ៃ ច្មានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ឡាយ អា ន ឯកសា E3/470 ច្ ះនងៃទី០៤ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )00170622 (កងទ័ពខខម ក្កហម

មាន ក់ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បធានរ ម្ ះ ្ង បានបញ្ញជ ពួកកងទ័ពកនុងកងពេ បស់ខាុំ ឲ្យក្បាប់ក្បជាជនោករច្ញពីទី

ក្កុងរក្ ះខ្ៃ ច្ពួកអារម ិកកាងំទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក)។  

1598
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៥៧-៥៩, ៦០-៦២ (ទឡហីក ណ៍រដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់

 បស់រមធាវី)។ 

1599
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  ៥៣-៥៥ (រៅរពេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម វាយ

 ំរដ្ឋះបាន ភូមិភាគណាមួយរហើយ ពួករគជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ និងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងរនាះ។ វាង្វយក្សួេ

ក្គប់ក្គង ពីរក្ ះខ្ម ងំបងកប់ក៏មិនមានអីនឹងពិបាក ករទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៦ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ ( ៉ាោម ត ន) ទំព័  

១១-១២ (ោត់អាច្សាត ប់ឮកា ក្បជ ំរនាះ ពីរក្ ះកាេរនាះោត់គឺជាអនកោមកនុងអំឡុងរពេក្បជ ំរនាះ ទំព័  ១២-១៣។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៤០-៤១។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័  ៦៩-៧០ (ត្តមទសសនៈ

01006799
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493 

 

មករទៀត ត្តម យៈកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ ពួកខខម ក្កហមបានករមទច្ 

“ឧបាយកេដ៏រមម  និង...ខ្នកា ឧក្កិដា”  បស់អារម ិក។ បនាទ ប់ពីកាន់កាប់អំណាច្រៅនងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានរេើកស រសើ ថ្ន “ោម នទ កឲ្យរសសសេ់នាអំំពេ់ វេ់រយើង

រទ” រហើយ “ពួកច្ក្កពតតិក៏ោម នកមាៃ ំងមកវាយក្បហា រយើងពីខ្ងកនុងបានរទ”
1600

។    

532> ត្តមពិត កនុង យៈរពេ៣ខខបនាទ ប់ពីក្បតិបតតិកា ជរមៃៀសមក ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសត  
កមពជុាបានពនយេ់ថ្ន ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទរនាះ  

ក្បខហេជាខ្ម ងំនឹងវាយស្ងគប់រយើងពីរក្កាយរៅវញិ ករមទច្កមាៃ ំងបដិវតតរយើងរខទច្ខទអីស់ ឬ 

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក៏ខ្ម ងំស  ីងូន្ទកនុងខ្ងរោេជហំ បដិវតតរយើង រធាើឲ្យន្ទកនុងជួ បដវិតតក្ច្បូក

ក្ច្បេ់ ឥតអងគកា វិន័យ ខបកបាក់សាមគគី សាប លាបខ្ងរោេជហំ បដិវតត
1601

។ 

533> រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ប៉ា េ ពត បានអះអាងថ្ន “រយើងបានសរក្មច្ចិ្តត
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងោប់ត្តងំពី ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរបើមិនរធាើខបបរនះរទ រយើង 

មិនអាច្ករមទច្ពួកគិញ ពួកបងកវិរច្ទិកមម និងពួកសាបរក្ ះច្លាច្េដនទរទៀតបានរឡើយ”
1602

។ 

                                                                                                                                            

ក្បវតតិសា្សត រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងខដេក្តូវបានកាន់កាប់ មានយ តតិសា្សតមួយច្ំនួនរៅ

អាស ី និងធានាថ្ន អំណាច្ខដេច្ូេកាន់កាប់រនាះនឹងមិនក្បឈ្មជាមួយនឹងកា ក្បឆំ្ងជំទាស់ខដេអាច្បរងកើតបានជា

ច្េនាក្បឆំ្ងមួយរឡើង)។ រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖ ប៉ា េ ពត ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  

E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  287 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396495 (រហត ្េមួយកនុងច្ំរណាមរហត ្េជារក្ច្ើនកនុង

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះ គឺរដើមបីេ បបំបាត់មូេដ្ឋា នោកំ្ទសរមតច្សីហន ) (សក្មាប់ភាសាខខម  សូមរមើេ ឯកសា  

E3/2124 (ភាសាខខម ។ 

1600
 ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/749 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00399104  ( ក់ព័នធនឹងភាពោំបាច្់កនុងកា ករមទច្ “ឧបាយកេដ៏រមម  និង ... ខ្នកា ឧក្កិដា”  បស់អារម ិក)។      

ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ច្ ះខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062747-00062748 

( មៃឹកអំពីវិធីខដេពួកច្ក្កពតតិក្តូវបានបរណត ញរច្ញ រក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូរច្នះ “ោម នទ កឲ្យ

រសសសេ់ អំពេ់ វេ់រយើងរទ” រហើយ “ពួកច្ក្កពតតិ ក៏ោម នកមាៃ ំងមកវាយក្បហា រយើងពីខ្ងកនុងបានរទ”។ 

1601
 យ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  [E169/4/1.1.1] ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00809799។ 

1602
 ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00752090 (ខដេបញ្ជូនបនតថ្ន ប៉ា េ ពត បានពិពណ៌នាថ្ន ពកួរគបានសរក្មច្

ច្ិតតជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ោប់ត្តំងពីខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរបើមិនរធាើខបបរនះរទ រយើង មិនអាច្ករមទច្
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534> រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា មកដេ់ទីក្កុងភនំរពញភាៃ មៗ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសត

កមពជុាបនាទ ប់ពីកា ជរមៃៀស ស នទ កថ្ន បស់ នួន ជា ខងៃងរៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក 

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ និងសកេីកមម បស់ ស  ៊ុំ ជា  ួច្មក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាំ

មិនរជឿថ្ន មានកា គំោមកំខហងណាមួយខដេបានរេើករឡើង រកើតមានរៅរពេរនាះរឡើយ ។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋា នថ្ន រសច្កតីសរក្មច្រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី   

ទីក្កុងភនំរពញ មិនក្តូវបានជក្មុញរដ្ឋយកា ប៉ាងក្បាថ្នន ថ្ន ច្ង់កា   ក្បជាជនពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ 

ខបក បស់អារម ិករនាះរទ។ ប៉ា ខនត កា សននិដ្ឋា នសមរហត ្េខតមួយគត់ គឺថ្ន រដ្ឋយខ្អករៅរេើ   

បទពិរសាធន៍ និងកា អន វតតពីម ន បស់បកសកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ដនទរទៀត
1603

 

និងសក្មាប់រហត ្េរោធា រសដាកិច្ច និងមរនាគមវិជាជ រនាះ ថ្នន ក់ដឹកនាបំានសរក្មច្ចិ្តតជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដើមបីឲ្យថ្នន ក់ដឹកនាអំាច្ក្គប់ក្គងក្បជាជនបានេអ និងកា   ក ំឲ្យ

ខ្ម ងំបងកអរសា ភាពដេ់កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

 ១០.៣.២  កា ខាះរសបៀងអាហា  នងិេកេខណឌ រៅកនងុទកី្កងុភនរំពញ នានងៃទ ី១៧ ខខ រមសា

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

535> ក្កុមរមធាវីកា   កត ីនួន ជា បានរេើករឡើងថ្នរៅរពេចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ខខម ក្កហម 

យេ់រឃើញថ្ន រសបៀងខដេមាន ជិតអស់រៅរហើយ រដ្ឋយមានអងក រៅរសសសេ់សក្មាបខ់ត      

 យៈរពេ ៦ នងៃ ប៉ា រណាណ ះរៅកនុង ដាធានី
1604

។ រហត ដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បាន       

                                                                                                                                            

ពួកគិញ ពួកបងកវិរច្ទិកមម និងពួកសាបរក្ ះច្លាច្េដនទរទៀតបានរឡើយ។ ដូរច្នះ រយើងបានរធាើឲ្យពួកវាខបកខខាកោន  

រៅកនុងសហក ណ៍ រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ បស់រយើង)។ សូមរមើេ្ងខដ  សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ា េពត រៅទីក្កងុ   

រប៉ាកាងំ (កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/2072 នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00296205 

(រៅកនុងកា កា   ខ្ៃផ្ទក បដិវតតន៍ កត្តត មួយកនុងច្ំរណាមកត្តត សំខ្ន់ជារក្ច្ើនរទៀតរនាះ គឺកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុងឲ្យរៅរៅទីជនបទ។ រសច្កតីសរក្មច្រនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅម នរពេទទួេបានជ័យជមនះ រៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ពីរក្ ះរយើងបានដឹងថ្ន ម នរពេករមទច្អងគកា ោ កិច្ច បស់ខ្ម ងំសក្តូវក្គប់ក្បរភទរនាះ កមាៃ ំង បស់រយើងមិន

ទាន់ខ្ៃ ងំក្គប់ក្ោន់អាច្កា    បងបដិវតតន៍បានរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  

៤៥-៤៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១១៨។ 

1603
 សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១០៤-១១២។ ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅ, ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩, កថ្នខណឌ  ១៧០។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤១-៥៤២។  

1604
  រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  
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អះអាងថ្ន  វិបតតិរសបៀងអាហា បានរធាើឲ្យមានតក្មូវកា ជាបនាទ ន់មួយរដើមបីរធាើកា ជរមៃៀស របើរទាះ 

ជាក្កុមរមធាវីកា   កតីបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ក្បជាជនរៅទីក្កុងនឹងក្តូវជរមៃៀស និងបញ្ជូនរៅកាន ់   

សហក ណ៍នានា របើរទាះជាោម ន វិបតតិរសបៀងអាហា រនាះកតី
1605

។ 

536> រអៀង សា ី ក៏បានរោងរៅរេើកា ខាះរសបៀងអាហា  កា េំបាកកនុងកា ្គត់្គង់ក្សូវអងក 

ដេ់ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុង និងតក្មូវកា បរងកើនកា បងកបរងកើន្េ ចំ្ខណកជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន 

 វិញបានរេើករឡើងថ្ន រពេរនាះមិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅពីរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរៅ

កាន់សហក ណ៍រនាះរទ រដ្ឋយសា ខតមានក្បជាជនដេ់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ ឯរណាះរៅកនុង        

ទីក្កុងភនំរពញខដេមិនមានរសបៀងអាហា 
1606

។ 

                                                                                                                                            

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤១, ២៥១។ 

1605
  រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤១, ២៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័  ៥៩-៦០។  

1606
  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទស

ដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/480 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00583719-00583721។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (ក្បកាសថ្ន កងាះខ្តរសបៀងអាហា  គឺជាមូេ

រហត មួយខដេនាឲំ្យ្នដេ់កា ជរមៃៀសក្បជាជន រដ្ឋយសា ពួករគបានគិតថ្ន មានក្បជាជនច្ំនួន ២.០០០.០០០ 

នាក់រៅទីក្កុងភនំរពញ ប៉ា ខនត រៅរពេពួករគច្ូេមកដេ់ ពួករគបានដឹងថ្នមានក្បជាជនដេ់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់   

ឯរណាះ។ កាេពីម ន សហ ដាអារម ិកបានដឹកជញ្ជូនរសបៀងច្ំនួនពី ៣០.០០០ រៅ ៤០.០០០ រត្តនកនុងមួយខខច្ូេ

មកភនំរពញ ដូរច្នះ រពេរនះក្បជាជនក្តូវរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីកខនៃងខដេមានរសបៀង រក្ ះថ្នន កដ់ឹកនាពំ មំានមរធាបាយ

ក្គប់ក្ោន់រដើមបីជញ្ជូនរសបៀងច្ូេមកកនុងទីក្កុងរទ និងបានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាកំ្តូវខត្គត់្ គង់រសបៀង

អាហា  កនុងខណៈរពេកំព ងខត កាឯកោជយ និងរសច្កតនីងៃងនូ  បស់ខៃួន រដ្ឋយមិនពឹង ក់ក្បរទសដនទរឡើយ)។  

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00498217 (បនាទ ប់ពីយេ់រឃើញថ្ន ពួករគក្តូវច្ិញ្ច ឹមក្បជាជនក្បខហេបីលាននាក់ រអៀង 

សា ី បាននិោយថ្ន “រយើងក្ោន់ខតជូនដំណឹងដេ់អនកខដេរៅទីក្កុងភនំរពញថ្ន ក្បសិនរបើពួករគច្ង់ ស់រៅ និងមាន

អាហា ប ិរភាគក្គប់ក្ោន់ រទាះជាមិនសូវសមបូ ហូ រហៀ កត ី ពួករគអាច្រច្ញរៅទីជនបទបាន”។ ក្បរទសកមពជុា

កា   ទឹកដ ីកា បិទក្បរទសរៅឆ្ន ំ៧៥ រដើមបីកា   ស្ង្វគ មស ីវិេកនុងក្បរទស (សា ព័ត៌មាន NY Times) ឯកសា  

E3/616 ច្ ះនងៃទី២៨ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម )00738366-00738367(កា េំបាកននកា ្គត់្គង់ក្សូវ

អងក រៅឲ្យក្បជាជនរៅទីក្កុង)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ រហង  សមី ឯកសា  E3/586 ច្ ះនងៃទី ១៥ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00424197 (រេើករឡើងអំពរីក្ោះអត់ោៃ នរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និង

01006802
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

496 

 

537> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន មានកា ហូ ចូ្េជនរភៀសខៃួនពីជនបទមកកនុងទីក្កុងភនំរពញ
រៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានជួបក្បទះកា ខាះខ្តរសបៀង

អាហា ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ និងថ្នេកេខណឌ  ស់រៅជាទូរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ មាន

េកេណៈេំបាកោ៉ា ងខ្ៃ ងំ
1607

។ រេើសពីរនះរទៀត រក្កាយរពេខដេខខម ក្កហមកាន់កាប់ទរនៃរមគងគ

កនុងខខក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក និងបានរធាើឲ្យោំងសទះដេ់កា ្គត់្គង់រសបៀងអាហា មកកនុងទីក្កុង
1608

 

                                                                                                                                            

រេើករឡើងថ្ន ក មា ច្ំនួន ១៥.០០០ នាក់បានសាៃ ប់ ួច្រៅរហើយរៅខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមយួ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  

E3/108 (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00347034-00347037 (រដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក ក្បជាជនបានផ្ទៃ ស់បតូ ទីកខនៃងរៅទីក្កុងភនំរពញ។ រៅឆ្ន ំ

១៩៧៥ មានក្បជាជន ហូតដេ់ ៣.០០០.០០០ នាក់ ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយពួករគជួបក្បទះរក្ោះអត់ោៃ ន។ ប៉ា េ 

ពត បានសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យរៅរៅជនបទ និង ស់រៅកនុងសហក ណ៍ដូរច្នះ ពួករគអាច្ខច្ក ំខេកច្ំណី

អាហា ោន បាន)។ កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយគណៈក្បតិភអូនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះ

នងៃទី២០ ខខមីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា

បានគិតថ្ន មិនអាច្ច្ិញ្ច ឹមអនកទីក្កុងោប់លាននាក់បានរទ រដ្ឋយសា វាហួសេទធភាព បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៧ (ដកក្សង់សមតី បស់ S. Schanberg៖ កំណត់ក្ត្ត

ក្បោនំងៃសតីពីក្បរទសកមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E236/1/4/3.1 ទំព័  ១២៦-១២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963964-

00963965 រេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនបានសនមតថ្ន កា ជរមៃៀសគឺជាមរធាបាយមួយរដើមបីរជៀសវាងកាតពាកិច្ចខដេមិន

អាច្រធាើរៅបានកនុងកា ច្ិញ្ច ឹមជនរភៀសខៃួនខដេហូ ច្ូេមកកនុងទីកនុងជាង ២.០០០.០០០ នាក់ កនុងរពេកពំ ងមានកា 

ខាះខ្តក្សូវអងក ោ៉ា ងខ្ងំបំ្ តរនាះ)។  

1607
  សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៧។ 

1608
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ១៣-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៤៣-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៨-៩ ។ សូមរមើេ្ងខដ  សា ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ  បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រ្ាើ

ជូនយ ទធជនននកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701478-00701481 (រខៀវ សំ្ន បានរច្ញរសច្កតខីងៃងកា ណ៍មួយ

ច្ាបរ់ៅនងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយក្បកាសថ្ន “្ៃូវទឹកដ៏ច្មបងសក្មាប់ដឹកជញ្ជូនក្សូវ និងអាហា រ្សង

រទៀត រក្បងឥនធនៈ និងក្ោប់ ំរសវពីក្បរទសរវៀតណាម រដើមបី្គត់្គង់ក្កុមពួកកបត ់េន់ នេ់ និងបកេពួក ក្តូវបានកាត់

ផ្ទត ច្់ទាងំក្សុង”)។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និងក្ពះរងោន រតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/30 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00783131-00783134 

(្ៃូវដឹកជញ្ជូនត្តមទរនៃរមគងគ ខដេជា្ៃូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខ្ន់ខតមួយគត ់បស់ខ្ម ងំសក្មាប់ដឹកជញ្ជូនជំនួយ្គត់្គង់រៅ

កាន់ទីក្កុងភនំរពញ បច្ចបុបននក្តូវបានកាត់ផ្ទត ច្់ទាងំក្សុង។ ដូរច្នះ រៅទីក្កុងភនំរពញនិងទី ួមរខតតមួយច្ំនួនខដេសាិត

01006803
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ខដេរធាើឲ្យសាា នភាពរសបៀងអាហា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ កាន់ខតមានភាពេំបាកខ្ៃ ងំជាងម នរៅ

រទៀត
1609

។ 

538> រទាះបីជាមានកា េំបាកកនុងកា បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន រតើរសបៀងអាហា ខដេមានក្សាប់រៅ

កនុងទីក្កុងភនំរពញ អាច្នឹងជួយក្ទក្ទង់ដេ់ក្បជាជនបាន យៈរពេប៉ា នាម នរៅកនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ
1610

 ក៏វាច្ាស់ណាសថ់្ន កងកមាៃ ំង បស់ខខម ក្កហម រៅរពេរនាះ 

បានក្គប់ក្គង្ៃូវដឹកជញ្ជូនទាំងអស់  ួមទាងំទរនៃរមគងគ និងកំពង់ខ្កំពង់រសាមខដេអាច្ក្តូវបាន

                                                                                                                                            

រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ខ្ម ងំ កងាះខ្តអងក ខដេមានច្ំនួនតិច្តចួ្បំ្ ត ួច្មករហើយរនាះ នឹងកាន់ខតមានសភាព

ធៃន់ធៃ ខងមរទៀតរៅរពេអនាគត)។ រសច្កតីអត្តា ធិបាយសាទ ជយ័ជមនះ បស់កងទ័ពក្បជាជន ួប ួមជាតិកមពជុារៅ 

ជ ំវិញក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/488 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00973756 (ោប់ត្តំងពីរដើមខខ ក មភៈ មក ោម នកបួននាវាខ្ម ងំណាមួយអាច្របើក ៃ្ងកាត់ទរនៃរមគងគ

បានរឡើយ។ ដូរច្នះ ទរនៃរមគងគខដេក្តូវបានបិទកា រធាើច្ោច្ ណ៍រៅកនុងខខ មកោ និងរដើមខខ ក មភៈ នងឹក្តូវកាត់ផ្ទត ច្់ជា

រ ៀង ហូត។ ដូរច្នះ សាា នភាពោ៉ា ប់យ ឺនទាងំឡាយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ នឹងកាន់ខតរកើនរឡើងជាងរនះរៅរទៀត។ ក្សូវ 

រក្បងឥនធនៈ ទឹកហូប និងអគគិសនីកំព ងខតខាះខ្ត រហើយរៅនងៃខ្ងម ខ រក្គឿងោបំាច្់ទាងំរនះនឹងអស់ជាមិនខ្ន។ រគ

មិនអាច្ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបានរឡើយ)។ រលាក រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុារៅ

នងៃជយ័ជមនះរៅអនករេឿង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700269-00700274 (ក្បកាសថ្ន ោប់ត្តងំពនីងៃទី ០១ ខខ មកោ រៅសម ភូមិម ខទរនៃ

រមគងគរក្កាម និង្ៃូវជាតិរេខ ១ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុា បានោប់រ្តើមវាយក្បហា ោ៉ា ងខ្ៃ ងំបំ្ តក្បឆំ្ង

នឹងខ្ម ងំ រដ្ឋយ ំរដ្ឋះបានខ្នកខៃះននទរនៃរមគងគ និងបានករមទច្កបួននាវាទាងំអស់ បស់ខ្ម ងំ។ ោប់ពីរពេរនះរៅ កងទ័ព

 ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជុា បស់រយើង គឺជាមាច ស់ទាងំក្សុងរេើក្បខវង្ៃូវ ១០០ គីឡូខម៉ាក្ត លាតសនធឹងត្តមបរណាត យ

ទរនៃរមគងគច្រនាៃ ះពីភនំរពញ និងត្តំងច្ូវ ខដេរនះគឺជារជាគជ័យមួយ កនុងច្ំរណាមជ័យជមនះដ៏អសាច  យបំ្ ត បស់រយើង)។ 

1609
  សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៩។ 

1610
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី១០ ខខរមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ១៦ (រោងត្តមបទពិរសាធន៍ បស់

ោត់ជាមួយនឹង Caritas កនុងកា ្គត់្គង់រសបៀងអាហា ដេ់ជនរភៀសខៃួនោប់ យ ក់នាក់រនាះ រលាក PONCHAUD 

យេថ់្ន រគអាច្ច្ិញ្ច ឹមក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបាន យៈរពេ២ខខរទៀត។ រយើងបាន កាទ កអងក ខៃះ រក្ ះរយើង

បា មភថ្ន ខខម ក្កហមអាច្នឹងកាត់ផ្ទត ច្់ទរនៃរមគងគ រហត ដូរច្នះ រយើងមិនអាច្មានអងក បខនាមរទៀតរទ)។  បាយកា ណ៍ 

USAID៖  បាយកា ណ៍បញ្ចប់ជំនយួរៅកមពជុា ភាគទី១ ឯកសា  E3/4178 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00759725 (រៅក្តឹម ក់កណាត េខខរមសា  ដ្ឋា ភិបាេសាធា ណ ដាខខម  មានអងក សតកុទ កសក្មាប់ក្បជាជនក្តឹមខត

ក្បមាណពី ២.០០០.០០០ រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ប៉ា រណាណ ះ ខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅតំបន់ខដេពួកឧទាទ ម

រឡាមព័ទធ ឬ សក្មាប់ក្បជាជនខដេច្ូេបរក្មើកនុងជួ កងទ័ពជាតិកមពជុា (រៅថ្ន “ក្បជាជនខដេខាះខ្តអងក ” រហើយ

អងក សតកុទ ករនាះមានច្ំនួនក្បខហេជា ៦៥.០០០ រត្តន)។  

01006804



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

498 

 

រក្បើក្បាស់រដើមបីអន ញ្ញា តឲ្យមានកា ដឹកជញ្ជូនរសបៀងអាហា ចូ្េ
1611

។ ជាងរនះរៅរទៀត រទាះបីជា

 ងកា ខូច្ខ្តកតី ក៏ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ចិ្នត ងរៅខតមានដំរណើ កា  ដូច្ខដេបានបញ្ញជ ក់រដ្ឋយ

អងគរហត ថ្ន ក្ពលានយនតរហាះរនះបានទទួេយនតរហាះមួយចំ្នួនមកពីក្បរទសចិ្នរៅកនុងខខឧសភា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥
1612

 ។ រទាះជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហមបានបដិរសធមិនទទួេជំនួយ

មន សសធមពី៌បណាត ក្បរទសទាងំឡាយខដេពួករគោត់ទ កថ្នជាសក្តូវរនាះរទ រដ្ឋយអន វតតរោេ

ជំហ  “ឯកោជយមាច ស់កា ” ខដេសរក្មច្រដ្ឋយបកស
1613

 ។ រក្កាយពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញមក 

                                                 
1611

  រលាក Sydney SCHANBERG និងអនកជំនាញ Philip SHORT រេើករឡើងថ្ន ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមាន

រច្តនាច្ង់ច្ិញ្ច ឹមក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញខមន អាច្ជាកា ក្គប់ក្ោន់រហើយសក្មាប់ឲ្យខខម ក្កហមរបើកទរនៃរមគងគ 

ខដេជាក្បភព្គត់្គង់ច្មបង បស់ពួករគ ឬ រសនើស ំឲ្យបញ្ជូនអងក ច្ូេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ទំព័  ៧-៩។ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip 

SHORT) ទំព័  ២៣-២៤។ 

1612
  ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ យនតរហាះច្ិនរៅកមពជុា ឯកសា  E3/4139 ច្ ះនងៃទី 

២៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00634304 (ោយកា ណ៍អំពីកា ច្ ះច្ត បស់យនតរហាះប ូអ ីងច្ិន រៅ

ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនត ង រដ្ឋយបានដឹកឱសង និងឥសស ជនខខម  ត្តមសំរណើស ំ បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិ

កមពជុា)។ រសច្កតោីយកា ណ៍ត្តម វិទយុសតីពកីា ជួសជ េបណាត ញទំនាក់ទំនង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00167046។ កា ជួសជ េក្ពលានយនតរហាះ

រ ធិ៍ច្ិនត ងរឡើង វិញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00167058។ 

1613
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័  ៥៣ (រៅកនុងអំឡុងរពេរនះខដ  

ខខម ក្កហមមិនបានសាា គមន៍ទទួេយនតរហាះខដេដឹកជញ្ជូនឱសងមកពទីីក្កុងបាងកករទ រដ្ឋយអះអាងថ្ន ក្បរទស

 បស់ខៃួនមិនក្តូវកា ជំនួយរនះរទ)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្សី រអេីហាខប ត ខប កឃ ឺ    

ឯកសា   E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើង

ថ្ន រពេរនាះ រយើងបានគិតថ្ន ជំនួយអនត ជាតិខតងខតមានេកេខណឌ ។ ពួកច្ិនបាន្តេ់ជំនួយមកឲ្យរដ្ឋយោម ន

េកេខណឌ រទ)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក រឡអ ង ក្ទីខវ៉ាយ ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា  ឯកសា  E3/482 ច្ ះខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣៥-៣៦ ERN (ភាសាខខម ) 00538868-00538869 (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន ពួកោត់

ក្តូវ្តេ់រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនទាងំអស់រនាះ រដ្ឋយ កានូវឯកោជយភាព និងរសច្កតីនងៃងនូ  បស់ខៃួន រដ្ឋយមិនរៅ

ស ំជំនួយពកី្បរទសណាមួយរនាះរឡើយ) ។ (សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង      

កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ សា ន អាន ឯកអគគោជទូត បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/2720 

ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523983-00523984 (រលាក Richer៖ រសច្កតី

ោយកា ណ៍អំពកីា សនទនាជាមួយរលាក សា ន អាន ខដេជាឯកអគគោជទូត បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា 

រដ្ឋយរសនើស ំច្ ះច្តយនតរហាះរដើមបីជរមៃៀសអនកខដេសាិតរៅកនុងសាា នទូតបាោំង “ច្ ះរ ឿងជំនួយប រទសវិញ? កា 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

499 

 

រទាះបីជាអាជាា ធ កមពជុាបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ពួករគមានបំណងទទួេយកជំនួយប រទសខដេជំនួយ

រនាះមិនមានេកេខណឌ រ្សងៗក៏រដ្ឋយ
1614

 ក៏បញ្ញា រនះមិនបានរធាើឲ្យសាា នភាពទាងំឡាយមានភាព

ធូ ក្សាេរឡើង វិញភាៃ មៗ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រនាះខដ ។  

539> ្ទយុរៅវិញ ថ្នន ក់ដឹកនាបំានយេ់រឃើញថ្ន វាទំនងជាកា បរណត ញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង 
រដ្ឋយមានខ្នកា ជាម នបនតិច្បនតចួ្ ឬ មិនមានទាេ់ខតរសាះកនុងកា រដ្ឋះក្សាយពីបញ្ញា ស ខ មាេ-

ភាព បសក់្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើដំរណើ  គឺជាវធីិេអជាងកា 

អន វតតកា ជរមៃៀសមួយដំណាក់កាេមតងៗ ខដេជាគំនិតមួយក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងអងគក្បជ ំ 

ប៉ា ខនតក្តូវបានបដិរសធ
1615

។ កា អះអាងខដេថ្ន កា ដឹកជញ្ជូនអងក ចូ្េមកកនុងទីក្កុងបងកឲ្យមាន

កា េំបាកជារក្ច្ើន ឬ ថ្នដំរណើ កា ននកា កំណត់អតតសញ្ញា ណក្បជាជនខដេមានភាពសមក្សប

សក្មាបក់ា ជរមៃៀសរេើកដំបូងរនាះ ជាកិច្ចកា េំបាកមួយខដេមិនអាច្រធាើបាន
1616

 គឺជាកា 

                                                                                                                                            

អន ញ្ញា តឲ្យយនតរហាះ Transall ច្ ះច្តអាច្ជាកា ្តេ់ប ពាសិទធិមួយដេ់ក្បរទសបាោំង រហើយក្បរទសដនទរទៀតអាច្

នឹង ិះគន់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាច្ំរ ះបញ្ញា រនះ។ សរងេបមក រ ឿងរនះដូច្ជាក្បព័នធសពរឺក្គឿងច្ក្កអញ្ច ឹង៖ 

កាេណារយើងោម នអាី រយើងក៏ព ំអាច្ស ំអាីពីរគខដ ”)។  

1614
  កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00019124 (ោយកា ណ៍ថ្ន ជំនួយអាច្នឹងទទួេយកបាន ខតកនុងក ណីខដេជំនួយរនះមិនរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ជំហ            

ឯកោជយ និងមាច ស់កា  បស់កមពជុាខតប៉ា រណាណ ះ)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/230 ច្ ះនងៃទី 

២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00000711-00000712 (កថ្នខណឌ ៤ រេើករឡើងថ្ន “ជំនួយពីក្បរទសយូ

រហាគ សាៃ វី ៣.០០០.០០០ ដ លាៃ   រសនើទិញថ្នន ំរពទយច្ំនួន ១.០០០.០០០ ដ លាៃ   ...។ កថ្នខណឌ  ៧ រ ៀបោប់អំពកីា ខច្ងោ

យអងក ជំនួយពកី្បរទសច្ិន)។ កំណត់រហត អងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/238 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072458 (ោយកា ណ៍ថ្ន កមពជុាអាច្ទទួេជំនួយច្ំនួន ៥.០០០.០០០ ដ លាៃ   និង 

៤.០០០.០០០ ដ លាៃ   ពីក្បរទសនីមួយៗ រហើយរគថ្នជំនួយរគោម នេកេខណឌ អាីរទ)។ កំណត់រហត អងគក្បជ ំគណៈ      

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/223 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00000830-

00000831, 00000834-00000835 (ទាក់ទងនឹងកា ទទួេជំនួយពកី្បរទសបៃកុខ្ងរកើតច្ំនួន៣ - អាេៃឺម៉ាង់ខ្ងរកើត 

ហ ងហាគ  ី និងរ្កូសៃូវា៉ា គី រដ្ឋយសរក្មច្ថ្ន “រយើងមិនទទួេ ខតរយើងកម៏ិនក្បឆំ្ងខដ ”)។ 

1615
  អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឯកសា  E3/89, 

ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00062458-00062459 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន អនកខៃះបាន្តេ់មតិឲ្យកំណត ់     
អតតសញ្ញា ណអនកមកពខី្ងរក្ៅទីក្កុងជាម នសិន សក្មាប់កា ជរមៃៀសរេើកដំបូង រក្ ះពួករគមាន្ទះសខមបងរៅ          

ជនបទ។) 

1616
  សូមរមើេ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿងរេខ 

០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៥៨ (ថ្ន ដំរណើ កា កំណត ់      

01006806
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

500 

 

អះអាងខដេមិនគួ ឲ្យរជឿបានរទ រៅរពេរក្បៀបរធៀបរៅនឹងជរក្មើសរ្សងរទៀតននកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញទាងំមូេរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមានខតខ្នកា បនតិច្បនតចួ្ ឬ មិនមានទាេ់ខត

រសាះចំ្រ ះស ខ មាេភាព បស់ក្បជាជនទាងំរនាះ រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ  បសពួ់ករគ ខដេ

កា ជរមៃៀសរនះពិតជាតក្មូវឲ្យមានកា រ ៀបចំ្ខ្នកភ័សតភុា ោ៉ា ងេំបាកមួយ ក្បសិនរបើរធាើឲ្យបាន

ក្តឹមក្តូវ ។ ក្តង់ចំ្ណ ច្រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា កត់សមាគ េ់ បស់

អនកជំនាញ Phillip SHORT ខដេបានរេើករឡើងថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានសរក្មច្រក្ជើស

រ ីសយកកា ចិ្ញ្ចឹមក្បជាជនខដេមិនបមាៃ ស់ទី មានភាពង្វយក្សួេជាងកា ចិ្ញ្ចឹមក្បជាជនោប់

លាននាក់ខដេរធាើដំរណើ រច្ញពីទីក្កុងរឆ្ព ះរៅកានក់្គប់ទិសទរីនាះ
1617

។  

540> រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា រេើករឡើង បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ខដេថ្ន កា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្និងភាពមិនសមរហត ្េ 

ននកា អះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់ទីជនបទ មានភាពង្វយក្សួេជាងកា នាយំក

រសបៀងអាហា ចូ្េមកកនុងទីក្កុង ឬ កា ជរមៃៀសជាដំណាក់កាេៗ រហើយខ្អកត្តមសំអាងរហត 

ខ្ងរក្កាម អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សាា នភាពរសបៀងដ៏េំបាករនះមិនខមនជាមូេរហត ច្មបង

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញភាៃ មៗរនាះរទ។ បខនាមរេើរនះ អងគជំន ជំក្មះ

សាលាដំបូងមិនទទួេយកកា រេើករឡើងខដេថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន មិនបានដឹងជាម នពី

ចំ្នួនក្បជាជនខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេខដេខខម ក្កហមចូ្េកានក់ាបរ់ៅនងៃទី ១៧ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហត ដូរច្នះរហើយ រធាើឲ្យពួកោត់បងេំចិ្តតក្តូវោកំ្ទដេ់កា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងរដើមបីអាច្្គត់្គង់រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនបាន។  

 ១០.៣.៣  ខ្នកា ខដេក្តវូបានបរងកើតទ កជាម ន នងិរោេនរោបាយ មួ 

541> កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវ្ា ភាជ ប់រៅនឹងរោេនរោបាយទូេំ

ទូលាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន ោប់ពីខខមិង នា 

                                                                                                                                            

អតតសញ្ញា ណមិនអាច្រធាើរៅបានរទ)។ ក្បរទសកមពុជាកា   ទឹកដី កា បិទក្បរទសរៅឆ្ន ំ ៧៥ រដើមបីកា   

ស្ង្វគ មស ីវិេកនុងក្បរទស (សា ព័ត៌មានញូវយ៉ាកខងម NY Times) ឯកសា  E3/616 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ (រអៀង សា ី បញ្ញជ ក់ពកីា េំបាកកនុងកា ្គត់្គង់ក្សូវអងក រៅទីក្កុង)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនក

សា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901 (ោម ន

មរធាបាយដឹកជញ្ជូនក្សូវអងក រទ)។ 

1617
  នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Expert Philip SHORT), ទំព័  ២៣-២៤។ 

01006807
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

501 

 

ឆ្ន ំ១៩៧៤ ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជន ទាងំអស ់

ខដេក្តូវបានវាយដរណត ើមកាន់កាប់បាន ឲ្យរៅ ស់រៅទីជនបទ ។ ទីក្បជ ំជនដនទរទៀត មានរជាគ- 

វាសនាដូច្ោន របះបិទរៅនឹងទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេខដេខខម ក្កហមកាន់កាប់បានទីក្បជ ំជនទាងំ

រនាះ រហើយគួ កត់សមាគ េ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី ដាធានីខដេមានទំហំប៉ា នទីក្កុងភនំរពញ

ខដេមិនធាៃ ប់មានពីម នមករនាះ ក្តូវបានអន វតតរឡើងត្តមវិធីសា្សតអន វតតដូច្ោន
1618

 ។ ោ៉ា ងណា

ក៏រដ្ឋយ កា រេើកយ តតិកមមអំពីកា កា   ក្បជាជនឲ្យ ួច្ពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស ក្តូវ

បានរធាើរឡើង សក្មាប់ខតទីក្កុងភនំរពញខដេមានកា េំបាកកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនជាងកខនៃង

រ្សងរទៀត រដ្ឋយសា ខតទំហំ និងេកេណៈជា ដាធានី ។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាក្តូវកា កា ជក្មុញ

រដើមបីរេើកទឹកចិ្តតក្បជាជនឲ្យក្ពមោករច្ញ រដើមបីធានាឲ្យកា ជរមៃៀសរនាះទទួេបានរជាគជ័យ។ 

ក្បសិនរបើកា ខ្ៃ ច្កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស បស់សហ ដាអារម ិក ពិតជាមូេរហត ននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្បាកដខមនរនាះ   សនិទានកមមគួ ខតមានសក្មាប់ក្គប់ទី

ក្បជ ំជនកនុងក្បរទសកមពជុាជាមិនខ្ន ប៉ា ខនត មិនមានកា រេើកសនិទានកមមរនះរៅកនុងអំឡុងននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរ្សងៗរទៀតរនាះរទ  ួមទាងំ តំបន់មួយចំ្នួនខដេមានេកេណៈ

សំខ្ន់ជាយ ទធសា្សត្ ង។  

542> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ករឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា ខដេ

ខខម ក្កហមបានកាន់កាបរ់នាះ បរងកើតបានជារោេនរោបាយច្ាស់លាស់មួយខដេមានត្តងំពីម ន

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មករមៃ៉ាះ
1619

 ។ រេើសពីរនះរទៀត រៅនងៃ និងរក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរច្ញពីទ ីួមរខតតនានា រៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា
1620

 ។ កា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិនខមនជាក ណីរេើកខេងរនាះរទ រដ្ឋយរហត ថ្ន កា 

ជរមៃៀសរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមានកា កំណត់ទ កជាម នអំពីយ ទធសា្សតរោធា រសដាកិច្ច និង

មរនាគមវិជាជ  ខដេតក្មូវឲ្យរខតតក្កុងទាងំអស់ខដេក្តូវបានកាន់កាប់ និង “ ំរដ្ឋះបាន” ក្តូវរធាើកា 

                                                 
1618

  សូមរមើេខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ  ៧៨៧-៧៩០ ។   

1619
  សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១០៤-១១២។ 

1620
  សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៧០។   

01006808



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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ជរមៃៀសនារពេរក្កាយមក
1621

 ។ ត្តមពិតរៅ រសច្កតីសរក្មច្ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ ក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងត្តម យៈកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន  ខដេោប់រ្តើមរធាើពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ 

រៅម នរពេខខម ក្កហមបានចូ្េកានក់ាបទ់ីក្កុងភនំរពញ
1622

 រហើយភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រៅត្តម   

                                                 
1621

  នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័  ៤៩, ៥២-៥៣ (ខតងខតមានខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន 

រក្កាយពទីទួេបានជ័យជមនះរៅកខនៃងមួយ រដើមបីបរញ្ជៀសឧបបតតិរហត ននកា ក្បយ ទធោន រៅកនុងតំបន់ខដេបានកាន់កាប់

ងមីៗ)។ នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័  ២៧-២៨, ៥៣-៥៤ (កា បញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ពីទីក្កុងភនំរពញ គជឺាកា បញ្ញជ  ួម ខដេក្តូវបានអន វតតរៅក្គប់សម ភូមិ រដ្ឋយសា ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញពទីីក្បជ ំជន 

នីមួយៗ។ ខ្នកា ជរមៃៀសក្តូវបានបរងកើតរឡើង ម នកា ជរមៃៀសក្តូវបានអន វតត)។) (សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡូ ៉ាង់ស ពិគ ឯកសា  E3/87 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00270047-00270048 (កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងនានា ខតងខតក្តូវបានរធាើរឡើងជាញឹកញាប់ និងសនសឹមៗកនុងរពេ 

 ំរដ្ឋះ។ រៅរពេណាខដេទីក្កុងមួយក្តូវបានកាន់កាប់ភាៃ ម រនាះក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ជនបទរដើមបីរធាើខៃួន

ឲ្យសាអ តសអំ និងជក្មះរោេទមាៃ ប់រៅទីក្កុង។ រអៀង សា ី រៅខតនិោយកា   កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ

 ហូតដេ់ទីបំ្ ត)។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយ

ជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពំខដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខក មភៈ-មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៥៩-៦០ ERN (ភាសា

ខខម ) 00324730-00324731 (ប  សមាន ក់មកពតីំបន់ ១៣ (ត្តខកវ)  កនុងភូមិភាគនី តី និងជាអនកោកំ្ទបកសបានគិតថ្ន 

ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយ ួម យៈរពេយូ រក្ ះរនាះគឺជាអាី

ខដេ “រយើង” ខតងខតបានរធាើត្តងំពីម ន រៅរពេខដេ“រយើង”  ំរដ្ឋះបានតំបន់ បស់សក្តូវ។ ក្បជាជនក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសរច្ញពីភូមិភាគនានាខដេបាន ំរដ្ឋះរក្ ះ “រយើង” ខ្ៃ ច្ខក្កងថ្ន រយើងមិនអាច្ក្គប់ក្គងតំបន់ទាងំរនះទប់ទេ់

នឹងកា វាយបក វិញបាន រហើយរហត ដូរច្នះ មិនអាច្ កាសនតិស ខ បស់ក្បជាជនបាន។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនគឺ

ជាក្បភពននកមាៃ ំងពេកមម រហើយក្បសិនរបើអាច្ក្បមូេ្តុំក្បជាជនបាន រនាះ “រយើង” អាច្មានកមាៃ ំងរធាើឲ្យខ្ម ងំ

បោជ័យបាន។ ោត់បានយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមានរោេបំណងពី ៖ (១) 

រដើមបី កាសនតិស ខនន បបងមី បស់រយើង រហើយជាមួយរនះ្ងខដ  (២) រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ជីវភាព បស់ក្បជាជន

ទាងំរនាះ, ទំព័  ៩១-៩២ ERN (ភាសាខខម ) 00324763 ឡុញ រៅ េន សមាជិកគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយក៍្កុង

កំពង់រសាម បានរេើករឡើងថ្ន ក្បសិនរបើរយើងវាយបានភនំរពញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ក៏រៅខតក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនដខដេ 

រក្ ះថ្នរនះជាខ្នកា ត្តងំពីយូ មករហើយ។  កយរសាៃ កនិោយថ្ន “ ំរដ្ឋះក្បជាជនពីនដខ្ម ងំ”។ រសច្កតសីននិដ្ឋា ន

បញ្ចប់កា  ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៤១ (រេើករឡើងថ្ន កា អន វតតខ្នករោធាពីឆ្ន ំ ១៩៧០-១៩៧៥ គឺរដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពតីំបនដ់រណត ើមកាន់កាប់

បាន រដ្ឋយខ្ៃ ច្ខក្កងខ្ម ងំវាយដរណត ើមយកទីត្តំងរនាះបានរៅវិញ)។  

1622
  សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៣២-១៥២។  

01006809



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

503 

 

ទីជនបទនានា មានកា ក្បាប់ជាម នឲ្យរក្តៀមរ ៀបចំ្ទទួេក្បជាជនខដេនឹងក្តូវបានជរមៃៀស ខដេ

នឹងមកដេ់នារពេខ្ងម ខ
1623

។ 

543> អាក្ស័យរហត រនះ កា អន វតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត ក្កុង នានា ខដេក្តូវបាន 

កំណត់ទ កជាម នរនាះ រធាើឲ្យកា អះអាង បស់រមធាវីកា   កតីខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា ខតកា ភ័យខ្ៃ ច្ោ៉ា ងខ្ៃ ងំពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់

អារម ិកនារពេឆ្ប់ៗខ្ងម ខ ឬ តក្មូវកា កនុងកា រដ្ឋះក្សាយសាា នភាពមន សសធម៌ដ៏េំបាករៅ

កនុងទីក្កុង មិនអាច្ឲ្យរជឿបានរទ។ 

 ១០.៣.៤  គ ណតនមៃខ្នកមរនាគមវជិាជ  នងិបដវិតតនក៍សិកមម 

544> ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀស

រដើមបីជួយកសាងមូេដ្ឋា នកសិកមម ខដេនឹងរធាើឲ្យក្បរទសកមពជុាឯកោជយខ្ងខ្នករសដាកិច្ច
1624

។ 

បញ្ញា សំខ្ន់ៗរៅកនុងទសសនាវដតីទងប់ដិវតត រៅកនុង យៈរពេប៉ា នាម នខខ បនាទ ប់ពីកា កាន់កាប់បាន     

ទីក្កុងភនំរពញបង្វា ញថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ បានបំរពញ និងបាន       

ជួយរធាើឲ្យរោេបំណងមរនាគម វិជាជ វណណ ៈ បស់បដិវតតរជឿនរេឿនរៅម ខកនុងរពេកនៃងមក រដ្ឋយ     

“ពួកអាណានិគម និងពួកសកតិភូមិ” មានន័យថ្ន អនកទីក្កុង បញ្ាវនត អនក ដាកា  និងពួកអន ធន ក្តូវ

                                                 
1623

  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ  ៥១៦។  

1624
  កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមយួ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  

E3/108  (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី០៩-១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០០៦ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00347037 

(បញ្ញជ ក់ថ្ន កា ជរមៃៀសគឺជាគរក្មាងខ្នកា  បស់ក មមយុនីសត ខតវាក្សបសក្មាប់សភាពកា ណ៍រៅកនុងក្បរទស     
កមពជុា។ ោត់រជឿថ្ន ទីមួយ រយើងក្តូវកា ោបំាច្់រដើមបីរធាើឲ្យក្បរទសរយើងឯកោជយសិន)។  បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា 

និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00000904-

00000905។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក   ីន ឯកសា  E3/362 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00210210-00210211 (បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយ

រដើមបីពីភាកាអំពកីា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងកំពត ខដេបានក្បា ពធរធាើរៅភនំស  យៈរពេក្បខហេមួយខខម ន

កា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ ត្ត ម៉ា ក បាននិោយថ្ន ក្បជាជនទាងំអស់ក្តូវខតជរមៃៀសរៅកាន់ទីជនបទ រដើមបីកសាង

រសដាកិច្ចជនបទ”។ 

01006810



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

504 

 

បានវាយ េំំ ខក្បកាៃ យរៅជាកសិក  និង “ក្តូវបានរធាើឲ្យខ្ច ត់ខ្ច យោ៉ា ងអាមា៉ា ស់”
1625

។ កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទសសនាវដតីទងប់ដិវតតបានក្បកាសថ្ន “រៅរពេរយើងបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី     

ក្បជ ំជននានា រយើងបានអន វតតកា តស ូវណណ ៈ”
1626

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា វាយ

តនមៃ បស់រលាក François PONCHAUD ខដេរេើករឡើងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី     

ទីក្កុងភនំរពញ បាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីទសសនៈងមីមួយអំពីសងគមខដេរធាើឲ្យមិនមានកខនៃងណាមួយជាទីក្កុង   

រឡើយ។ រដ្ឋយរោងរៅត្តមខខម ក្កហម សាវត្ត  បស់ទីក្កុងភនំរពញខដេថ្ន ជាសមទិធ្េ បស់

ពួកអាណានិគមនិយមបាោំង កា រធាើ ណិជជកមម បស់ជនជាតិចិ្ន និងជាកា ិោធិបរតយយ បស់

ោជានិយម និងរក្កាយមករទៀតជា បស់ បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវខតរធាើកា របាសសមាអ ត និង

ជំនួសរដ្ឋយសងគមកសិកមមជនបទរដ្ឋយរសមើភាពោន មួយ រដើមបីឲ្យមន សសដឹងថ្ន “ខៃួនរកើតមកពី

ក្ោប់ក្សូវមួយក្ោប់”
1627

។ 

545> រដ្ឋយ ៃ្ះុបញ្ញច ងំឲ្យរឃើញថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅអនកខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុង ក្តូវបានរធាើរឡើង

រដ្ឋយសា កត្តត រ្សងៗជារក្ច្ើនរៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងឱកាសក្បា ពធខួប ១ ឆ្ន ំ ននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អតាបទមួយរៅកនុងទសសនាវដតីទងប់ដិវតតបានរេើករឡើងថ្ន 

“ពិតខមនខតរយើងដកក្បជាជនរយើងពីទីក្កុងរៅជនបទហាក់ដូច្ជាមិនក្តឹមក្តូវ... ប៉ា ខនតរដ្ឋះក្សាយ

                                                 
1625

  ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00063322 (របើ

រយើងទ កឲ្យរៅភនំរពញ ពួករគអាច្នឹងមានអាន ភាពខ្ៃ ងំ។ រៅរពេរយើងច្ូេមកភនំរពញ រយើង ណបវា។ ខតរយើងមិន

ទ កវាឲ្យរៅភនំរពញរទ។ ដេ់អញ្ច ឹងរៅ កមមសិទធិឯកជន វាោម នអាន ភាពរទ)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត 

ឯកសា  E3/749 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00399101-00399103។ ទសសនាវដតី    

ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063164 (ក្បកាសថ្ន រៅនងៃទី 

១៧ រមសា ១៩៧៥ បកសក មមយុនសីតកមពជុាបានសរក្មច្ភា កិច្ចទាងំពី បស់ខៃួនទាងំក្សុង ខដេបានកំណត់រឡើងរដ្ឋយ

មាោ៌បកស គកឺា េ បបំបាត់ពួកច្ក្កពតត ិនិង បបសកតិភូមិមាច ស់ដី និងកំក្បាឌ័  ក្បតិកិ  ិោពីសងគមកមពជុា)។  (សូម

រមើេ្ងខដ  រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224477  (បានរេើករឡើងថ្នរតើពួកនាយទ ននិយមកំប ិកកំប៉ា កខដេក្តូវ

បានជរមៃៀសរច្ញពទីីក្កុង មានកា េំបាកខបបណាខដ កនុងកា  ស់រៅត្តមទីជនបទ ប៉ា ខនត ជាបរណត ើ ៗ ពួករគមាន

រមាទនភាពច្ំរ ះបដិវតតន៍)។  

1626
  ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦១-៦៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00063095-00063096។ 

1627
  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជុា ឆ្ន ំសូនយ ឯកសា  E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862307-

00862308។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦ ។   
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ក្បជាជាតិទាងំមូេបាន ... ក្បជាជន ... រសបៀង ... រសដាកិច្ច .. នរោបាយ និងរោធាបានខងម

រទៀត”
1628

។ 

១០.៤   សមាអ ងច្ាប ់

546> ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកានជ់នជាប់រោទពីបទ៖ កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជា 

(១) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និង (២) កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំខដេជាឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិចំ្រ ះបទរេមើសនានា ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី១) ននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជន
1629

។ អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីម ន ួច្មករហើយថ្ន េកេខណឌ ទូរៅនន

មាក្ត្ត ៥ ក្តូវបានបំរពញ ួច្រហើយ
1630

។ 
 ១០.៤.១  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅរដ្ឋយបងេ ំ

547> មានកា បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាសក៏់មានក្បជាជនចំ្នួន ២.០០០.០០០ នាក់

ខដ  ខដេក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយបងេំ រៅកានទ់ីជនបទនានា 

                                                 
1628

 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ច្ ះខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២១-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00062756-00062757។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ សា សក្មាប់

ព័ត៌មាន Le Monde ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491977-00491978 (ទទួេ

សាគ េ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនក្បខហេជាមរធាបាយមួយសក្មាប់ក្គប់ក្គងោជធានី រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ហូបច្ ក 

និងរធាើបដិវតតទីក្កុង)។ 

1629
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣, ១៣៧៧ (កា រធាើមន សសោត) កថ្នខណឌ  ១៣៨១, ១៣៨៧ (កា 

សមាៃ ប់ ង្វគ េ) កថ្នខណឌ  ១៤១៦ (កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយសា មេូរហត នរោបាយ) កថ្នខណឌ  ១៤៣៤, ១៤៣៦ 

(អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងនូ  បស់មន សស) កថ្នខណឌ  ១៤៤៨, 

១៤៥៣, ១៤៥៥, ១៤៥៨-១៤៥៩, ១៤៦១, ១៤៦៨-១៤៦៩  (អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ននកា 

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ អន រលាមត្តមដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា        

នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កថ្នខណឌ  ២២១-២៦០ ននដីកាដំរណាះក្សាយទាក់ទងនឹង កា ជរមៃៀសក្បជាជន

រៅដំណាក់កាេទី១ និង បទរេមើសដនទរទៀតខដេក្តូវបានរបាទក្បកាន់ គឺសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១។ សូមរមើេ ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជកីថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់

កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ឯកសា  E124/7.3 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ១-៤។ 

1630
 សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

កថ្នខណឌ  ១៩៨។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក
1631

។ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវ

បានអន វតតត្តមរោេនរោបាយខ្នករោធា រសដាកិច្ច និងមរនាគម វិជាច  បស់បកស ខដេក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួនរៅឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងឆ្ន ំ ១៩៧៥
1632

។ រោងរៅរេើកិច្ចក្បជ ំ

ទាងំរនះ ក៏ដូច្ជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ និង របៀបសក្មបសក្មួេដេ់កា ជរមៃៀស

រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ

រច្តនា។ 
548> ក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញនារពេរនាះ មានទាងំក្បជាជនខដេមានេំរៅដ្ឋា នអចិ្ន្នតយ៍

រៅកនុងទីក្កុង និងក្បជាជនខដេមកពីត្តមតំបន់នានាននក្បរទស រដើមបខីសាង កកា ក្ជករកានរៅ

កនុងទីក្កុង
1633

។ មិនមានកា រេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនទាងំរនាះសាន ក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយខ ស

ច្ាប់រនាះរទ រហើយក្កុមរមធាវីកា   កតីក៏មិនជំទាស់រៅរេើបញ្ញា រនះខដ ។ កាេៈរទសៈទាងំ 

ឡាយនារពេរនាះបង្វា ញថ្ន កា ជរមៃៀសរនះមិនបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសម័ក្គចិ្តតរនាះរទ រទាះបីជាមាន

ជនរភៀសខៃួនមួយចំ្នួនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ អាច្មានកា សបាយ  ីកោយរដ្ឋយបានវិេក្តឡប់

រៅកានភូ់មិកំរណើត បសខ់ៃួន វិញ រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ  ស់រៅមិនេអកនុងទីក្កុងភនំរពញក៏រដ្ឋយ។ 

រដើមបីរធាើឲ្យកា ជរមៃៀសរនះមានក្បសិទធភាព កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ បានរបាក

បរញិ្ញតក្បជាជនទីក្កុង និងបានរកងយកក្បរោជន៍ពីកា ភ័យខ្ៃ ច្ និងកា ទ កចិ្តត បស់ក្បជាជន

ចំ្រ ះជនជាតិខខម ដូច្ោន   ខដេបានក្បាប់រៅពួករគថ្ន ពួករគអាច្នឹង ងរក្ោះពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់

ខបក
1634

 គំោមសមាៃ បពួ់ករគ និងបានបាញ់ក្បហា រៅរេើអនកខដេមិនរធាើត្តមបញ្ញជ ភាៃ មៗ
1635

 

និងបានឈ្ រៅត្តមដង្ៃូវខណនាឲំ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1636

 ។  សូមបីខតអនកខដេ

មិនធាៃ ប់មានបទពិរសាធន៍ជួបក្បទះអំរពើហិងាក៏រដ្ឋយ ក៏មានអា មមណ៍ថ្ន កា បញ្ញជ ទាងំរនះក្តូវ

ខតរធាើត្តម
1637

។ ចំ្រ ះកាេៈរទសៈទាងំរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម 

                                                 
1631

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២០។ 

1632
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៣, ១៤៣-១៤៤។ 

1633
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៧។ 

1634
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣០។ 

1635
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៤។ 

1636
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨១។ 

1637
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ 
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ក្កហមបានរក្បើក្បាស់កា បងេិតបងេំ កា គំោមកំខហង និងកា របាកបរញិ្ញត រហើយក្បជាជនខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសមិនមានជរក្មើសពិតក្បាកដណាមួយ ថ្នរតើក្តូវរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញតរៅរទៀត ឬ

ក្តូវោករច្ញរៅនងៃទី ១៧ ខខ  រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រឡើយ។ 
549> ចំ្រ ះបញ្ញា  ថ្នរតើមានមូេដ្ឋា នខដេក្តូវបានអន ញ្ញា តរៅរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិសក្មាប់

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនទាងំរនាះមិនខមន

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយសា ខតមូេរហត ខ្ងខ្នករោធាជាោបំាច់្រនាះរទ ។ កា ្តេ់យ តតិកមមថ្ន 

កា ជរមៃៀសរនះ មានបំណងរដើមបីកា   ក្បជាជនឲ្យ ួច្្ តពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក 

រនាះ គឺជាកា របាកបរញិ្ញតពិតក្បាកដ
1638

។ រេើសពីរនះរទៀត ជរមាៃ ះខដេរៅបនតជាមួយ បប

សាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានបញ្ចប់ រហើយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទទូាងំក្បរទសបាន   

ច្ ះោញ់
1639

។ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ក៏បានបដិរសធោ៉ា ងច្ាស់លាសចំ់្រ ះកា អះអាង

ថ្នកា ជរមៃៀសរនះមានរោេបំណងខ្នកមន សសធម ៌ ខដេជារោេជំហ មួយ ្ទយុោន រៅនឹងកា 

អះអាង បស់ខៃួនខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺបណាត េមកពីតក្មូវកា កនុងកា កា   ក្បជាជនពី

កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិក
1640

។ ្ទយុរៅវិញ ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា និង 

រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសរនះគឺជារោេនរោបាយត្តងំទីេំរៅក្សបច្ាប់មួយ ខដេ

មានរោេបំណងរធាើឲ្យរសដាកិច្ចមានភាពក្បរសើ រឡើង ដូរច្នះ អាច្ជួយសក្មាេដេ់សាា នភាព

មន សសធមរ៌ៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
1641

 ។ រោេនរោបាយខ្នករសដាកិច្ចមិនខមនជាមូេដ្ឋា នមួយកនុង

ចំ្រណាមមូេដ្ឋា នទាងំឡាយខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ ខដេអាច្យកមក

រធាើយ តតិកមមចំ្រ ះកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំបានរនាះរទ ។ រេើសពីរនះរទៀត ចំ្រ ះ      

ទឡហីក ណខ៍ដេអះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសរនះ គឺមានបំណងរធាើឲ្យសាា នភាពរសបៀងអាហា មាន     

េកេណៈេអក្បរសើ រឡើងរនាះ អងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធ ួច្មករហើយចំ្រ ះមូេរហត ខដេបាន

                                                 
1638

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៩-៥៣០, ៥៣៤។ 

1639
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦០-៤៦៣។ 

1640
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៥៤។ 

1641
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៤០-២៥៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាកា

រដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៤-៣៦, ៤៤-៥៣។ 
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អះអាងរដើមបីោកំ្ទដេ់កា បកក្សាយរនះ
1642

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ

ថ្ន មិនមានក ណីរេើកខេងណាមួយចំ្រ ះកា ហាមោត់ជាទូរៅននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ

បងេំក្តូវបានយកមកអន វតតចំ្រ ះសកមមភាព បស់កងទ័ពខខម ក្កហម កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ។ រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន 

កា ជរមៃៀសរនះមិនមានយ តតិកមមរដ្ឋយភាពោបំាច់្រនាះរឡើយ។ 
550> រទាះបជីាអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន សាា នភាពមន សសធម៌ ឬ រសដាកិច្ច អាច្រធាើយ តតិកមម
ដេ់កា ជរមៃៀសកតី ក៏កា ជរមៃៀសរនះ មិនបានរោ ពដេ់េកេខណឌ ននភាពសមាមាក្តរនាះ        

រឡើយ។
1643

 ទីមួយ រទាះបីជាមានកា សនាថ្ន កា ជរមៃៀសរនះរធាើរឡើងជាបរណាត ះអាសននក៏រដ្ឋយ 

ក៏សាកសីជារក្ច្ើនក្តូវបានរគក្បាបឲ់្យដឹងថ្ន ពួករគនឹងមិន វិេក្តឡប់មក វិញរទ
1644

។ ត្តមពិតរៅ 

ក្បជាជន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរសទើ ខតទាងំអស់ ខដេរៅ សោ់នមានជីវិតមិនបាន វេិក្តឡប់មក

កានទ់ីក្កុងភនំរពញ វិញបានរទ  ហូតដេ់រក្កាយរពេ បបរនះដួេ េំរៅនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៩
1645

។ ្ទយុរៅវិញ ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាបនតបនាទ ប់កនុង  

 យៈរពេប៉ា នាម នខខឆ្ន ំរក្កាយមក រដើមបីបំរពញតក្មូវកា ្េិតកមមរៅកនុងក្បរទស
1646

។រហត ដូរច្នះ 

ថ្នន ក់ដឹកនាខំកខ្នមិនបានបញ្ជូនក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស ឲ្យ វិេក្តឡប់រៅកាន់្ ទះសខមបង

 បស់ពួករគ វិញភាៃ មៗរទ របើរទាះបីជារក្កាយពីខៃួនបានដឹងច្ាស់ថ្ន មិនមានកា គំោមកំខហងខ្ង

រោធា និងខ្ងមន សសធមខ៌ដេអាច្្តេ់យ តតិកមមជាបនតបនាទ ប់ ននវិធានកា ទាងំរនាះក៏រដ្ឋយ។ 

រេើសពីរនះរទៀត រទាះបីជាមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្នរសបៀងអាហា  ជក្មក ថ្នន ំសងកូវ និងកា ដឹក

ជញ្ជូនក្តូវបាន្តេ់ជូនរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនះក៏រដ្ឋយ ក៏កា ្តេ់ជូនទាងំរនះក្តូវបានរធាើរឡើង

ជាអរនៃើៗ និងមិនមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់រនាះរទរដ្ឋយសា ខតថ្ន ចំ្នួនក្បជាជនខដេក្តូវជរមៃៀស

                                                 
1642

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៨-៥៤០។ 

1643
 សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ, កថ្នខណឌ  ៤៥០។ 

1644
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១), កថ្នខណឌ  ៤៦៥ (រេខរោងរជើងទំព័  

១៣៧៨), ៤៨៦។ 

1645
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៩ (រេខរោងរជើងទំព័  

១៥៥៧៧)។ 

1646
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦, ៥៨០-៥៨១។ 

01006815



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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509 

 

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមានរក្ច្ើនឥតគណនា
1647

។ ច្ ងរក្កាយ ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសជា

រក្ច្ើននាក់ ក្តូវបានរគជរមៃៀសរដ្ឋយមិនមានសមាជិកក្គួសា ទាងំអស ់បស់ខៃួនរៅជា មួយរឡើយ 

រហើយក្តូវរគបងេំឲ្យទ ករោេសមាជិកក្គួសា ខដេទន់រខាយរៅត្តម្ៃូវ ឬ ក្តូវរគបំខបករច្ញពី

សមាជិកក្គួសា រៅកខនៃងក្តួតពិនិតយត្តម្ៃូវរៅរពេកំព ងរធាើដំរណើ 
1648

។ 
551> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិន
សមរហត ្េរឡើយ រដ្ឋយខ្អករៅរេើភាពោបំាច់្ខ្នកសនតិស ខសក្មាបជ់នស ីវិេ ឬ រោធារនាះ 

រហើយរទាះជាកនុងក ណណីាក៏រដ្ឋយ ក៏កា ជរមៃៀសរនះមិនមានភាពសមាមាក្តរនាះរឡើយ។ 
552> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ បានរធាើឲ្យ  

ជន ងរក្ោះទទួេ ងពយសនកមមទាងំខ្នកោងកាយ និងទាងំ្ៃូវចិ្តតធៃន់ធៃ  ខដេបនតជាប់ជារ ៀង

 ហូត
1649

 រដ្ឋយសា ្េប៉ាះ េ់ពីកា ជរមៃៀសរនះខដេមានេកេណៈកាន់ខតធៃន់ធៃ  រដ្ឋយសា ខត

កាេៈរទសៈននកា បងេិតបងេំ និងកា គំោមកំខហងខដេក្តូវបានអន វតតរៅកនុងកា ជរមៃៀសរនះ
1650

  
 ួមទាងំ សាា នភាពអមន សសធម៌ខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសបានជួបក្បទះ កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ 

រនាះ
1651

។ អំរពើទាងំរនះក្បក្ពឹតតរដ្ឋយរច្តនា អមន សសធម៌ និងមានកក្មិតធៃន់ធៃ  ខដេជា       

បទរេមើសរ្សងៗននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។    

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ត្តម យៈ

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរនះ។  

 ១០.៤.២  កា រធាើមន សសោត 

553> នាយទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេជាន់ខពស់ ខដេក្តូវបានរគកំណត់ជារោេរៅជា    

សាធា ណៈសក្មាប់កា ក្បហា ជីវិត ម នរពេកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ រហើយខដេមិនបាន ត់រគច្

                                                 
1647

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៤-៤៩៦។ 

1648
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៦, ៤៩២, ៥១៣។  

1649
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២២-៥២៤។ 

1650
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧១-៤៧៥, ៤៨៩-៤៩០។ 

1651
 សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩១-៤៩២ (រក្កាមកំរៅនងៃ និង

អស់កមាៃ ំង) ៤៩៥ (ខាះខ្តជំនួយ) ៤៩៧-៤៩៨ (រឃើញមន សសកំព ងដ្ឋច្់ខយេ់សាៃ ប់) ៤៩៩ (រឃើញសាកសព)។ 
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510 

 

ខៃួន ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ
1652

។ រេើសពីរនះរទៀត ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន ខដេក្តូវបានរគកំណត់

អតតសញ្ញា ណថ្ន ជាទាហាន ឬ ម្នតី ដាកា ស ីវិេនន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀស ក្តូវបានរគោប់យករៅរដ្ឋយខឡករដើមបីសមាៃ ប់រោេរៅកខនៃងរ្សង
1653

។  ច្ ងរក្កាយ 

ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើនខដេបានបដិរសធមិនក្ពមោករច្ញពី្ទះ បស់ខៃួនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក៏ដូច្

ជាអនកខដេមិនបានរធាើត្តមកា ខណនាភំាៃ មៗ បសក់ងទ័ពខខម ក្កហម រៅកនុងរពេរធាើដំរណើ រច្ញពី

ទីក្កុង ក្តូវបានរគបាញ់ និងសមាៃ ប់រោេរៅនឹងកខនៃង
1654

។ មានភ័សតតុ្តងជារក្ច្ើន្ងខដ បញ្ញជ ក់

ថ្ន កា សមាៃ ប់ជន ងរក្ោះ ទាងំរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស គឺ    

រធាើរឡើងរដ្ឋយោម នរហត ្េអាីរឡើយ
1655

 ។ រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះក្តូវបានបាញស់មាៃ ប់រៅ     

កនុងច្មាៃ យជិត ដូច្ខដេបានរេើករឡើងរនះ ឬ រដ្ឋយសា ខតមានកា ខិតខំក្បឹងខក្បង ួមោន រដើមប ី        

កំណត់អតតសញ្ញា ណជន ងរក្ោះ ម នរពេបញ្ជូនពួករគរៅកខនៃងរ្សងរដើមបីសមាៃ ប់រោេរនាះ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយមានរច្តនាកនុងកា សមាៃ បជ់ន ងរក្ោះទាងំអស់

រនាះ។ 
554> រក្កាយពីបានពិោ ណារៅរេើភ័សតតុ្តង  ក់ព័នធនឹងកាេៈរទសៈ បស់ប គគេមាន ក់ៗខដេ

បានសាៃ ប់ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ជន ងរក្ោះទាងំអស់  ួមមានទាងំជនស ីវេិធមមត្ត និងអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក៏ដូច្ជា អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេក្តូវបានរគ

ឃ ំខៃួន បានបាត់បង់សមតាភាពក្បយ ទធ  ឬ ក៏ខេងចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមមរៅកនុងកា ក្បយ ទធ រៅរពេ

ខដេពួករគក្តូវបានសមាៃ ប់  រហើយថ្នោ ីបានដឹងអំពីបញ្ញា រនះ។  ក់ព័នធនឹងកា សមាៃ ប់ទាហាននន

 បបសាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើកា ខ្ករ្ ទីក្កុងរេើកទីពី 
1656

 កា សមាៃ ប់ទាងំ    

រនះបានរកើតរឡើងរៅកនុងប ិបទមួយខដេអាច្មានរហត ្េថ្ន រដ្ឋយសា សាា នភាពក្បយ ទធោន  ។     

ភ័សតតុ្តងទាងំរនះមិនមានភាពក្គបក់្ោន់កនុងកា បង្វា ញថ្ន ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំ

រនាះ គឺជាទាហានខដេបានបាត់បង់សមតាភាពក្បយ ទធ ឬ ក៏ថ្ន មិនបានចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមមរៅកនងុ

                                                 
1652

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

1653
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៨, ៥១១, ៥១៣, ៥១៥ ។ 

1654
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៤, ៤៨៦។ 

1655
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩០, ៥០៧, ៥១៣។ 

1656
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១០។ 
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កា ក្បយ ទធរៅរពេខដេពួករគក្តូវបានសមាៃ ប់រនាះរទ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹង

មិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃ ប់ទាងំរនះរៅកនុងកា សរក្មច្រនះរឡើយ។ 
555>  ក់ព័នធនឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេក្តូវបានរគកំណត់អតតសញ្ញា ណ 

រហើយរក្កាយមកបានបាត់ខៃួនរៅត្តមកខនៃងក្តួតពិនិតយនានា រដ្ឋយរជាគវាសនា បស់អនកទាងំរនាះ

មិនក្តូវបានរគដឹងរនាះ
1657

 ភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញថ្ន មិនខមនមានមូេរហត ខតមួយខដេថ្ន ពួករគ

ទាងំរនាះក្តូវបានសមាៃ ប់រោេរនាះរទ រដ្ឋយរហត ថ្ន មានភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់ថ្ន ទាហាន និងម្នតី

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន ក៏ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅកានភូ់មិនានា រដើមបីរធាើកា  ឬ អប់ ំ

ខកខក្ប្ងខដ 
1658

។ 

556> ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើនក៏បានសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ្ងខដ  រដ្ឋយសា ខតមូេរហត រ្សងៗ  ួមទាងំ 

ជំងខឺដេបណាត េមកពីកងទ័ពខខម  ក្កហមខកខ្នកនុងកា ្តេ់ចំ្ណីអាហា  ទឹក ជំនួយរវជជសា្សត 

ជក្មក ឬ សមាភ  ៈអនាម័យ ដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាងំរនាះ
1659

។ ចំ្រ ះរច្តនា បស់ោ   ី

 ក់ព័នធរៅនឹងកា សាៃ ប់ជន ងរក្ោះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រៅរពេកងទ័ពខខម 

ក្កហមបានរធាើសកមមភាពរនាះ ពួករគអាច្ក្បរមើេរមើេដឹងអំពីេទធភាពននអំរពើ បស់ខៃួនខដេអាច្

បណាត យឲ្យមានមន សសសាៃ ប់ ប៉ា ខនត ពួករគបានបនតអន វតតសមមភាព បស់ខៃួនរដ្ឋយរច្តនារដ្ឋយមនិ

ចំ្រ ះ (dolus eventualis)។
1660

 ទីមួយ អងគជំន ំជក្មះ មៃឹកថ្ន ខខម ក្កហមធាៃ ប់មានបទពិរសាធន៍

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបនខ់ដេខៃួនបានកាន់កាប់ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ រៅម ន ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥  ួច្រៅរហើយ រហើយភ័សតតុ្តងខៃះបញ្ញជ ក់ថ្ន កា សាៃ ប់ និងកា អត់ោៃ នបានបណាត េ  

មកពីេកេខណឌ រ្សងៗខដេបានរកើតមានរឡើងរៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនទាងំរនាះ
1661

។ រទាះបីជា 

កា ជរមៃៀសទាងំរនះបានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ក្បជាជនោប់ម ឺននាក់ក៏រដ្ឋយ ក៏កា ជរមៃៀសក្បជាជនោ៉ា ង

រហាច្ណាស ់២.០០០.០០០នាក់ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ជាចំ្នួនមួយខដេមិនអាច្រក្បៀបរធៀបបាន 

ទាងំប ិមាណ និងភាពសមគុសាម ញ ជាមួយនឹងបទពិរសាធន៍ពីម ន បស់ថ្នន ក់ដឹកនាទំាំងរនាះ។ រេើស

                                                 
1657

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៣-៥១៤។ 

1658
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៣។ 

1659 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩១-៤៩២, ៤៩៥-៤៩៨។ 

1660
 សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ, កថ្នខណឌ  ៤១៧។ 

1661
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១២៥ រេខរោងរជើងទំព័  ៣៦៥។ 
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ពីរនះរៅរទៀត កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រកើតរច្ញពីកា វាយក្បយ ទធខដេបាន

អូសបនាៃ យ យៈរពេជារក្ច្ើនឆ្ន ំ និងកា រឡាមព័ទធោ៉ា ងយូ 
1662

។ ក្បជាជនបានជួបក្បទះនឹងកា 

ខាះរសបៀងអាហា អស់ យៈរពេោ៉ា ងយូ រៅរពេរនាះ រហត ដូរច្នះ ពួករគបានច្ ះរខាយោ៉ា ងខ្ៃ ងំ

 ួច្រៅរហើយមកទេ់នឹងនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥រនាះ 
1663

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈទាងំរនះ

ក្បជាជនក្តូវបានបរណត ញរច្ញពីទីក្កុងរដ្ឋយមិនមានកា ជូនដំណឹង និងមិនមានកា ្គត់្គង់ឲ្យ

បានក្គប់ក្ោន់ រៅកនុងសាា នភាពមួយខដេកានខ់តមានភាពធៃន់ធៃ រឡើងៗ រដ្ឋយសា ខតឧបាយកេ

របាកបរញិ្ញតរដ្ឋយរច្តនាខដេថ្ន ពួករគនឹងបានវិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ ៣ នងៃខ្ងម ខ 

រហត ដូរច្នះ មិនោំបាច់្យក បស់ ប អាីរៅរក្ច្ើនរនាះរទ
1664

។ សាា នភាពរនះកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ 

ខងមរទៀត រដ្ឋយសា ខតក្បជាជនក្តូវបានបរណត ញរច្ញរៅកនុងអំឡុងរពេខដេមានអាកាសធាត 

រៅត បំ្ ត និងរសទើ ខតោម នកា ជួយទំន កបក្មុង ឬ ជំនួយអាីរសាះរឡើយ។ 

557> រទាះបីជាមានភ័សតតុ្តងខៃះបង្វា ញពីកា រក្តៀមរ ៀបចំ្ម នរពេជរមៃៀស រដ្ឋយកា ដឹងជាម ន
អំពីកា មកដេ់ បស់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មកកាន់ទីជនបទក៏រដ្ឋយ

1665
 

ក៏អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសទាងំរនាះ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុង

អំឡុងរពេ ជរមៃៀសរនាះ អងគភាពនីមួយៗ បស់ពួករគមិនបានជួយ ឬ ្តេ់ជំនួយណាមួយដេ់អនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង ឬ បានទទួេកា ខណនាឲំ្យរធាើខបបរនះរនាះរទ
1666

។ ចំ្រ ះអនក

ជំងឺខដេបានសាន ក់រៅកនុងមនទី រពទយ  ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសរច្ញទាងំអស់រដ្ឋយោម នកា រេើក

ខេង  ួមទាំងអនកទន់រខាយ អនកជំងឺ និងអនក បួស
1667

 រដ្ឋយោម នកា ពិោ ណារៅរេើ្េប៉ាះ

 េ់ខដេនឹងរកើតមានចំ្រ ះប គគេទាងំរនះរឡើយ ។ ជាចំ្ណ ច្គួ ឲ្យកត់សមាគ េ់បំ្ តរនាះគឺថ្ន 

មិនមានខ្នកា អាីកនុងកា ជួយអនកទាងំរនាះរឡើយ សូមបីខតចំ្រ ះអនកខដេង្វយ ងរក្ោះថ្នន ក់បំ្ ត 

ដូច្ជា ទា ក ក មា  អនកជំងឺ អនក បួស ខដេខៃះរទើបក្តូវបានវះកាត់ងមីៗ  ក៏ដូច្ជា្សតមីានន្ទរ ះ 

ោស់ជោ និងអនកទន់រខាយកតី។  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខ្នកា េមអិតដូច្ជា ថ្នរតើ

                                                 
1662

 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៦១-១៦៧ ។ 

1663
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១៥៧-១៦០។ 

1664
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៤-៤៦៧។ 

1665
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៦, ៥៤១-៥៤២។ 

1666
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៤-៤៩៦។ 

1667
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៦។ 
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ក្តូវ្តេ់ចំ្ណីអាហា ដេ់ក្បជាជន ឬ យកចិ្តតទ កដ្ឋក់ចំ្រ ះមន សសោស់ជោ ក មា  ឬ អនកជំង ឺ

 របៀបណារៅកនុងរពេជរមៃៀសរនាះ មិនក្តូវបានរេើកយកមកពិភាការៅកនុងអងគក្បជ ំកាេពីខខ

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេោត់បានោមកាមរនាះរទ
1668 ។ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានទទួេសាគ េ់

ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាមំិនមានរពេរវលាកនុងកា កំណត់ថ្នរតើមានមនទី រពទយ ឬ អនកជំងឺប៉ា នាម ននាក់ខដេនឹង

ក្តូវបានប៉ាះ េ់រដ្ឋយសា ខតរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសរនះរទ
1669

។ 

558> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកា បរណត ញក្បជាជនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាសក់ា ជរមៃៀសក្កុមខដេង្វយ ងរក្ោះ

ថ្នន ក់បំ្ តខដេសាិតរៅកនុងេកេខណឌ េំបាកខ្ៃ ងំោ៉ា ងរនះ ដូច្ខដេអងគជំន ំជក្មះបានរ ៀបោប់ ួច្

មករហើយរនាះ នឹងបណាត េឲ្យអនកទាងំរនាះសាៃ ប ់ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្នមាន

រច្តនាកនុងកា រធាើមន សសោត។  

559> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា សាៃ ប ់បស់ជន ងរក្ោះ ខដេ

ក្តូវបានបាញ់ និងក្តូវបានសមាៃ បរ់ៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក៏ដូច្ជាអនក

ខដេបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ រ្សងៗ និងកា ខាះកា ្តេ់ជំនួយ គឺជាកា រធាើមន សសោត។  

 ១០.៤.៣  កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

560> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា សាៃ ប់ បសជ់ន ងរក្ោះ ខដេក្តូវបានរគបាញ់ និងសមាៃ ប់
រៅកនុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (រេើកខេងខតអនកខដេបានសាៃ ប់ខណៈរពេមានកា វាយ

ក្បយ ទធោន ) ក៏ដូច្ជាអនកខដេបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ រ្សងៗ និងកា ខាះកា ្តេ់ជំនួយរៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា រធាើដំរណើ  បស់ពួកោត់រៅកានភូ់មិកំរណើត គឺជាកា រធាើមន សសោត
1670

។ 

រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្កំណត់បាន ថ្នរតើមានជន ងរក្ោះប៉ា នាម ននាក់ខដេបាន

សាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតកា សមាៃ ប់ និងប៉ា នាម ននាក់រទៀតបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ ខដេក្តូវបាន

រ ៀបចំ្សក្មាប់រពេរធាើដំរណើ រនាះ រហើយរដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សតតុ្តងទាំងអស់ខដេអងគជំន ំជក្មះ

មានខដេបង្វា ញពីកា សាៃ ប់ ខដេបានរកើតមានកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ រនាះ ជា ួម អងគជំន ំជក្មះ

                                                 
1668

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៥។ 

1669
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៧។ 

1670
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥៩។ 
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យេ់រឃើញថ្ន ធាត ្សនំនទំហខំដេក្តូវបានកំណត់ចំ្រ ះបទរេមើសននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េក្តូវបាន

បំរពញរហើយ។ 

561> រក្កាយពីបានកំណត់ថ្ន កា រធាើមន សសោតខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ បានបំរពញ

េកេខណឌ សតីពីទំហនំនបទរេមើសកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ នារពេរនះ អងគជំន ំជក្មះពិនតិយរៅរេើរច្តនា

 បស់ោ ី។  ក់ព័នធនឹងកា សមាៃ បអ់តីតម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេក្តូវបានកំណត់

អតតសញ្ញា ណរក្កាយពីកា ខ្ករ្ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ ឬ បនាទ ប់ពីកា 

ក្បកាសត្តមវិទយុរនាះ អងគជំន ំជក្មះអាច្រធាើកា សននិដ្ឋា នបានរដ្ឋយសមរហត ្េ រដ្ឋយខ្អករៅ

រេើភ័សតតុ្តងខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន មានក្បតិបតតិកា ក្ទង់ក្ទាយធំ មានកា រ ៀបចំ្ និងគិតទ កជាម ន រដើមបី

សមាៃ បអ់តីតម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រទាះបីជាមិនខមនថ្នម្នតី ដាកា ទាងំអស់បានជួប

ក្បទះរជាគវាសនាខបបរនះដូច្ោន ក៏រដ្ឋយ ។ រដ្ឋយរោងរៅរេើក្បតិបតតិកា ក្ទង់ក្ទាយធំរនះ        

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនាសមាៃ ប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 

កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ រហើយត្តម យៈអំរពើទាងំរនះ ពួករគបានក្បក្ពឹតតកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ។ 

562>  ក់ព័នធនឹងជន ងរក្ោះខដេបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ េំបាករ្សងៗ ខដេតក្មូវ

ឲ្យមានរៅកនុងរពេជរមៃៀស អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយមាន 

រច្តនារដ្ឋយមិនចំ្រ ះ
1671

។ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់សំអាងរហត ដូច្ោន រនះខដ  ខដេបានកំណត់ ួច្មក 

រហើយទាក់ទងនឹងរច្តនា បសោ់ ីចំ្រ ះបទរេមើសននកា រធាើមន សសោត និងរដ្ឋយបានពិោ ណា

រៅរេើទំហកំ្បតិបតតិកា ជរមៃៀសរនះ និងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញទាងំ

អស់នារពេរនាះ ខដេមានចំ្នួនោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ២.០០០.០០០ នាក់ អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់

្ងខដ ថ្នកនុងកា អន វតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនា

បរងកើតេកេខណឌ ននកា  ស់រៅ ខដេបណាត េឲ្យមានកា សាៃ ប ់រដ្ឋយមានកា ដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្ន អំរពើ

សកមម ឬ អកមមខបបរនះ ទំនងជានឹងបណាត េឲ្យមានមន សសសាៃ ប់ជារក្ច្ើន។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ 

យេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈអំរពើទាងំរនះ  ពួករគបានក្បក្ពឹតតកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ។ 

                                                 
1671

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥៦-៥៥៨។ 
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 ១០.៤.៤  អរំពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតខដេជាកា ប៉ាះ េដ់េរ់សច្កតនីងៃងន ូ បស់មន សស

ជាត ិ

563> ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក៏មានក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញចំ្នួន ២.០០០.០០០ នាក់ខដ  ខដេ

ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបរណត ញរច្ញពី្ទះសខមបង បសខ់ៃួនរដ្ឋយភជង់ការំភៃើង  រដ្ឋយរសទើ ខត

ោម នកា ក្បាប់ជាម ន និងរៅកនុងកាេៈរទសៈគួ ឲ្យភ័យ នធត់ និងក្បកបរដ្ឋយហិងា
1672

។ ក្បជាជន

ទាងំរនាះក្តូវបានបងេំឲ្យរបាះបង់រោេ្ទះសខមបង និងក្ទពយសមបតតិ បសខ់ៃួន រក្កាមកា របាក

បរញិ្ញតថ្ន ពួករគនឹងបាន វេិក្តឡប់មកវិញរៅកនុង យៈរពេ៣នងៃខ្ងម ខ
1673

។ ក្បជាជនភាគ

រក្ច្ើនបានរមើេរឃើញផ្ទទ េ់នឹងខភនក នូវកា វាយដំ កា បាញក់្បហា  និងកា សមាៃ ប់ ក្ពមទាងំ         

បានរឃើញសាកសពោបម់ិនអស់រៅត្តម្ៃូវ រៅរពេពួកោត់ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
1674

។       

ក្បជាជនខៃះបានរដករៅខកប សាកសពរទៀត្ង
1675

។ 

564> កា រធាើដំរណើ  បសអ់នកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាងំរនាះ ក្តូវបានរគកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន

រសទើ ខតោម នរសបៀងអាហា  ទឹក ថ្នន ំរពទយ ជក្មក និងសមាភ  ៈអនាម័យ ទាេ់ខតរសាះ រៅកនុងអំឡុង

រពេជារក្ច្ើននងៃ រៅរក្ច្ើនសបាត ហ៍រនាះ
1676

។  ួម្សនំឹងកំរៅនងៃខ្ៃ ងំបំ្ ត្ង និងរដ្ឋយក្តូវបាន

រគរបាកបរញិ្ញតឲ្យរជឿថ្ន ពួកោត់នឹងរច្ញរៅខតកនុង យៈរពេ៣-៤នងៃរនាះ អនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសជារក្ច្ើននាក់ បានោករច្ញរដ្ឋយមិនបានរ ៀបចំ្អាី និងក្តូវបានរគបងេំឲ្យ ករសបៀងអាហា  

និងកខនៃងសាន ក់អាក្ស័យ រៅកនុងសាា នភាពដ៏េំបាករនះ
1677

។ ជាពិរសស អនកជំងឺ អនក បួស      

ជនោស់ជោ ្សតមីានន្ទរ ះ និងរកមងៗ បានទទួេ ងកា េំបាក រហើយជន ងរក្ោះោប់មិនអស់

ក្តូវក្ទាកំ្ទនឹងសាា នភាពខដេមិនអាច្ស ូក្ទាបំានទាងំរនាះ រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើ

ដំរណើ រនះ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក៏ក្តូវបានរគបងេំឲ្យកបស់ាកសពកូនៗ បស់ពួករគរៅកនុងនក្ព ឬ ឲ្យ

                                                 
1672

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៤, ៤៦៨, ៤៧១-៤៧៤។ 

1673
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៦៦។ 

1674
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៣-៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩-

៤៩១, ៤៩៧-៤៩៨។ 

1675
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៨។ 

1676
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៧-៤៨៨, ៤៩១, ៤៩៥-

៤៩៦។ 

1677
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៦, ៤៨៧-៤៨៨។ 
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របាះបង់រោេសមាជិកក្គួសា ខដេមានជំងឺ ឬ ោស់ជោ រៅត្តម្ៃូវ ខដេក្បឈ្មនឹងកា សាៃ ប់

ជាមិនខ្ន
1678

។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនជារក្ច្ើនរៅខតមិនដឹងអំពីរជាគវាសនា បស់សមាជិក

ក្គួសា  បស់រគខដេក្តូវបានយករច្ញរៅបាត់រនាះ
1679

។ 

565> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កាេៈរទសៈខដេក្បកបរដ្ឋយហិងារៅជ ំ វិញ
កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង េកេខណឌ ដ៏េំបាកទាងំឡាយខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសបានជួប

ក្បទះខដេកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ រដ្ឋយសា ខត យៈរពេននកា រធាើដំរណើ  បស់ពួកោត់រៅកាន់

ក្សុកកំរណើត បស់ខៃួន និងកា រធាើបាបមករេើពួកោត់ពីសំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហម រៅក្គប់រពេ

កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ រនះ បានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស និងបានបណាត េឲ្យ

ជន ងរក្ោះទទួេ ងពយសនកមមធៃន់ធៃ ទាងំខ្នក្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិតត
1680

។ រេើសពីរនះរទៀត រោង

រៅរេើេកេណៈននកា រ ៀបចំ្ជាម ន ជាក្បព័នធ ទំហំ និង យៈរពេននក្បតិបតតិកា រនះ អងគជំន ំជក្មះ

ក៏រជឿជាក់ថ្ន អំរពើទាងំរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយរច្តនា។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើ

ខដេក្តូវបានរេើករឡើងខ្ងរេើ មានកក្មិតធៃន់ធៃ ខដេជាបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ អាក្ស័យរហត រនះ   

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ខដេជាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី

នងៃងន ូ បស់មន សសជាតិ។ 

 ១០.៤.៥  កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមេូរហត នរោបាយ 

566> អំរពើជាក់លាក់មួយចំ្នួនខដេបរងកើតបានជាកា រធាើទ កេប ករមនញ ក្តូវខតមានកា រោទក្បកាន់

ោ៉ា ងច្ាស់លាស់
1681

។ រៅកនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើេកេខណឌ រនះក្តូវបានបំរពញ ឬ ោ៉ា ងណារនាះ 

អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើកា សននិដ្ឋា នខ្នកអងគរហត  និងអងគច្ាប់ រៅកនុងខ្នក ក់ព័នធ

                                                 
1678

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩២, ៤៩៧-៤៩៨។ 

1679
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១១, ៥១៣-៥១៤។ 

1680
 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២២-៥២៤។ 

1681
 សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ, កថ្នខណឌ  ៤៣១។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

517 

 

នានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហើយខដេ ក់

ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១
1682

។ 

567> រោងរៅរេើដីកាដំរណាះក្សាយ ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតកា រធាើទ កេប ករមនញត្តម            

មរធាបាយជារក្ច្ើន មករេើនាយទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេជាន់ខពស់ រដ្ឋយសា អនកទាងំរនាះ

ក្តូវបានដករច្ញជាសា័យក្បវតតិពីរោេបំណងននកា កសាងសងគមនិយម រដ្ឋយក្បឆំ្ងមករេើម្នតី

ជាន់ទាបខដេក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយជារ ឿយៗក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ និងក្បឆំ្ងមករេើ       

“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” រដ្ឋយសា ខតអនកទាងំរនាះក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅ

រដើមបីរធាើកា អប់ ំខកខក្ប។ រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរនះ ខ្ម ងំពិតក្បាកដ ឬ ប គគេ

ខដេក្តូវបានសនមតថ្នជាខ្ម ងំ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅរដ្ឋយកា    

រធាើបាប និងេកេខណឌ  ស់រៅោ៉ា ងេំបាករវទនា រដើមបីអប់ ខំកខក្បពួកោត់រឡើងវិញ ឬ កំណត់     

អតតសញ្ញា ណថ្នជាខ្ម ងំរៅកនុងចំ្រណាមក្កុមរោេរៅជាក់លាក់មួយចំ្នួន
1683

។ 

568> រោងត្តមកា អានដីកាដំរណាះក្សាយជា ួម អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន អំរពើរ្សងៗ

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ក្តូវបានអន វតត

ត្តម យៈឧក្កិដាកមមមួយចំ្នួន។ កា ដករច្ញម្នតីជានខ់ពសន់ន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានរធាើ

រឡើងត្តម យៈកា រធាើមន សសោត
1684

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ោប់ខៃួន
1685

 និងកា សមាៃ បម់្នតី  

                                                 
1682

 អងគជំន ំជក្មះគួ ខតពិោ ណារៅរេើដីការោទក្បកាន់ទាងំមូេ រៅកនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើវាមានអំណះអំណាង   

ក្គប់ក្ោន់ច្ំរ ះអងគរហត  និងកា កំណត់បទរេមើសទាងំរនាះខដ  ឬ ោ៉ា ងណា៖ សាេដីកាកនុងសំណ ំរ ឿង Seromba         

កថ្នខណឌ  ២៧។ សាេដីកាកនុងសំណ ំរ ឿង Gacumbitsi កថ្នខណឌ  ១២៣។ 

1683
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤១៧-១៤១៨។ 

1684
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៨ (កា ក្បកាសជាសាធា ណៈនាខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អំពរីច្តនាកនុងកា 

សមាៃ ប់ឥសស ជនជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម  បនាទ ប់ពីបានទទួេជ័យជមនះ ក្តូវបានបនតរធាើបនាទ ប់ពនីងៃ ១៧      

រមសា ១៩៧៥ បនាទ ប់ពីមានរសច្កតីសក្មច្សមាៃ ត់មួយឲ្យសមាៃ ប់ម្នតីជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម  និង “សរក្មច្

រធាើោ៉ា ងរម៉ាច្ក ំឲ្យពួកហនឹងវារងើបរឡើងក្បឆំ្ងបដវិតតបាន” កថ្នខណឌ  ២០៩ (កនុងរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុងភនំរពញ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ជាពិរសសម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានរគកំណត់ម ខសញ្ញា រដើមបី

ោប់ខៃួន និងសមាៃ ប់រោេ) កថ្នខណឌ  ១១០៨ (រេើករឡើងពសីមាជជាតិរេើកទីពី  ខដេសមាជរនាះបានអំ វនាវឲ្យ

សមាៃ ប់ “ជនកបត់ ៧  ូបរៅកនុងទីក្កងុភនំរពញ”) កថ្នខណឌ  ១១១០ (និោយអំពកីា សមាៃ ប់ ឡុង បូរ ត និង សិ ិមតៈ) 

កថ្នខណឌ  ១១១៣ (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ រអៀង សា ី បាននិោយរៅកនុងបទសមាភ សន៍មួយថ្ន ោត់មិនបានដឹងឮអាី

ទាងំអស់អំពខី្នកា សមាៃ ប់ទាហាន ក្ពមទាងំម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ កនុងអំឡុងរពេមានកា ជរមៃៀសអនកទាងំរនាះ

រច្ញពីភនរំពញ) កថ្នខណឌ  ១១៥០ (ខៃឹមសា រៅកនុងស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន និងឯកសា  ដនទរទៀត  ួមមាន កា        
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

518 

 

 ដាកា ជាន់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានអន វតតត្តម យៈកា រធាើមន សសោត និង/ឬ កា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េ
1686

។ ជាច្ ងរក្កាយ កា រធាើបាបោ៉ា ងខ្ៃ ងំមករេើ “ក្បជាជនងមី” ខដេក្តូវបានោត់

ទ កថ្នជាកា អប់ ំខកខក្ប ក្តូវបានអន វតតត្តម យៈកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
1687

 និងកា ក្បក្ពឹតតកា      

រធាើមន សសោត និង/ឬ កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ
1688

 ឬ កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់    

មន សសជាតិ
1689

។ 

                                                                                                                                            

្តួេ ំេំពួកកបត់ េន់ នេ់ និងកា កមាច តស់មាជិកមួយច្ំនួននន បបរនះ) កថ្នខណឌ  ១១៥៨ (រេើករឡើងអំពរីសច្កតី

ក្បកាសព័ត៌មានមួយត្តងនាមឲ្យ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ពួកកបត់ទាងំ៧រៅទីក្កុងភនំរពញ 

... េន់ នេ់ សិ ិមតៈ សឺង ង៉ា កថ្នញ់ រច្ង រហង អ ិន ត្ត ំឡុង បូរ ត និង Sosthene Fernandez” ក្តូវសមាៃ ប់រោេ       

កថ្នខណឌ  ១១៩៣ (ដូច្ោន )។ 

1685
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៣៤ (បានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខៃះរទៀតក្តូវបានកំណត់           

អតតសញ្ញា ណរដ្ឋយកា សួ ច្រមៃើយ និងក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្បជាជនខដេោករច្ញពីទីក្កុង ... ទាហាន េន់ នេ់ 

ម្នតី ដាកា  និងម្នតីនគ បាេខដេរសនើឲ្យខណនាខំៃួនរដើមបីរធាើកា បំរ ីបកស បនាទ ប់មក ក្តូវបានយករៅកាន់កខនៃងខដេ

ោម នន ណាដឹងម ន នឹងបាត់ខៃួន)។  

1686
  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៨ (កា ក្បកាសជាសាធា ណៈនាខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អំពរីច្តនាកនុងកា 

សមាៃ ប់ឥសស ជនជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម បនាទ ប់ពីបានទទួេជ័យជមនះ ក្តូវបានបនតរធាើរក្កាយនងៃ ១៧ រមសា 

១៩៧៥ បនាទ ប់ពីមានរសច្កតសីក្មច្សមាៃ ត់មួយឲ្យសមាៃ ប់ម្នតីជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម  និង “សរក្មច្រធាើ

ោ៉ា ងរម៉ាច្ក ំឲ្យពកួហនឹងវារងើបរឡើងក្បឆំ្ងបដវិតតបាន”) កថ្នខណឌ  ២០៩(កនុងរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញព ី 

ទីក្កុងភនំរពញ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ជាពិរសសម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានរគកំណត់ម ខសញ្ញា រដើមបី

ោប់ខៃួន និងសមាៃ ប់រោេ) កថ្នខណឌ  ២៣៥  (សាកសីខៃះបាននិោយថ្ន ពួកោត់បានរមើេរឃើញកា សមាៃ ប់ទាហាន   

េន់ នេ់ និងបានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ រៅត្តម្ៃូវ)។ 

1687
  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១ (រោេរៅមួយកនុងច្ំរណាមរោេរៅទាងំអស់ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

គឺកនុងរោេបំណងននកា ដកហូតសិទធិនរោបាយ និងរសដាកិច្ចពីអនក ស់រៅទីក្កុង និងអតីតអនក ដាកា  និងរដើមបីខក្ប

កាៃ យពួករគឲ្យរៅជាកសិក )កថ្នខណឌ ២២៧(ក្បជាជនខដេមកពីភនំរពញក្តូវបាន្តេ់អតតសញ្ញា ណថ្នជា ក្បជាជន 

ងមី ឬ ក្បជាជន ១៧ រមសា ឬ ក៏ជាក្បជាជនបរញ្ាើ រហើយក្តូវបានកំណត់ជាម ខសញ្ញា រៅរពេមកដេ់រដ្ឋយខ្អករេើ

អតតសញ្ញា ណរនះ) កថ្នខណឌ  ២៤៨ (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន វាជាកា ោបំាច្់រដើមបីេត់ដំក្បជាជនខដេមកព ី      

ទីក្កុង ឲ្យស ូក្ទាំនឹងកា េំបាកទាំង្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិតត ត្តម យៈពេកមមធៃន់ធៃ )។  

1688
  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៣២ (កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបាញ់សមាៃ ប់ក្បជាជន ក្បសិនរបើពួករគ

បដិរសធមិនក្ពមោករច្ញពី្ទះ) ២៤០ (ក្បជាជនក្តូវបានរគសមាៃ ប់រដ្ឋយសា ខតបញ្ញា តូច្ត្តច្ ដូច្ជាមិនច្ង់

របាះបង់រោេកង់ បស់ខៃួន)។   

1689
  ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៣១ (កងទ័ពបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានជាប់ ក់ព័នធកនុងកា គំោមកំខហង និង

កា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំងរដើមបីរធាើឲ្យក្បាកដថ្ន ក្បជាជនោករច្ញពី្ទះ បស់ខៃួន) កថ្នខណឌ  ២៣៣ (មានកា រេើករឡើង
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569> ខខម ក្កហមបានកំណត់អតតសញ្ញា ណក្កុមមន សសមួយចំ្នួន ខដេរគបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ 

ឬ ជាឧបសគគ ចំ្រ ះកា ខិតខំក្បឹងខក្បងសរក្មច្ របៀបវា ៈនរោបាយននកំខណទក្មង់សងគមនិយម

 បស់ខៃួន ជាពិរសសចំ្រ ះនាយទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេជាន់ខពស់ ខដេកនុងចំ្រណាមអនកទាងំ

រនាះ មានជនកបត់ ៧ នាក់ ខដេក្តូវបានពួករគកំណត់អតតសញ្ញា ណជាសាធា ណៈត្តម វិទយុ រដ្ឋយ

ក្បកាសថ្ន ោបំាច់្ក្តូវខតក្បហា ជីវិតអនកទាងំរនាះ។ រហើយអនកមានតួនាទីរៅកនុងអតីតនន បប

សាធា ណ ដាខខម  ទាងំទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេ និងក្បជាជន ខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុង ខដេរគ

រៅថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ឬ “ក្បជាជនងមី” ក៏សាិតរៅកនុងចំ្រណាមអនកទាងំរនាះ្ងខដ ។ 

រដ្ឋយសា ខតក្កុមមន សសទាងំរនះ ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរដ្ឋយខ្អករេើេកេណៈវិនិច្ិ័យ 

ខដេថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកំណត់ រហើយក្បវតតិ ូប បស់អនកទាងំរនាះអាច្ក្តូវបាន

ក្តួតពិនិតយ រ្ទៀងផ្ទទ ត់ ដូច្ខដេបានបង្វា ញត្តម យៈប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ និងកា សួ ច្រមៃើយចំ្រ ះ

ទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេ រៅត្តម្ៃូវរនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ

ចំ្រ ះក្កុមនីមួយៗអាច្រធាើបានរដ្ឋយមានក្បសិទធភាព។ 

570> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា សមាៃ បន់ាយទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេជាន់ខពស ់ខដេ

ក្តូវបានក្បកាសជាសាធា ណៈថ្ននឹងក្តូវរធាើកា ក្បហា ជីវិត ម នរពេចូ្េកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ 

គឺជាបទរេមើសននកា រធាើមន សសោត
1690

។ អងគជំន ំជក្មះក៏បានយេ់រឃើញខដ ថ្ន កា សមាៃ បម់្នតី

រ្សងរទៀតនន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬ រៅរក្កាយរពេកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ 

បរងកើតបានជាបទរេមើសននកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ (រេើកខេងខតអនកខដេក្តូវ

បានសមាៃ ប់ខណៈរពេមានកា វាយក្បយ ទធោន )
1691

។ រេើសពីរនះរទៀត  អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ

ថ្ន កា សមាៃ បជ់នស ីវិេខដេ ស់រៅទីក្កុងភនំរពញ កា ជរមៃៀសពួករគរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើទ កេប ក

រមនញរ្សងៗខដេក្បជាជនទទួេ ងកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)) បរងកើតបានជាបទរេមើសរ្សងៗននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

ខដេមានដូច្ជា៖ កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត  ួមទាងំ 

                                                                                                                                            

្ងខដ  អំពកីា រធាើបាប និងកា រក្បើក្បាស់អំរពើហិងារ្សងៗក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវិេ ដូច្ជាកា វាយដំ និងបាញ់

រឡើងរេើ) កថ្នខណឌ  ២៣៩ (រេើករឡើងពកីា ខាះច្ំណីអាហា  ទឹក សនតិស ខ កា កា    ជក្មក ឬ ថ្នន ំសងកូវ ឬ កា 

ពាបាេរៅកនុងរពេជរមៃៀសរនះ) កថ្នខណឌ  ២៤០ (សាកសពមន សសរៅត្តម្ៃូវ)។  

1690
  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥៣។ 

1691
  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥៣, ៥៦១។ 
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កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។ អងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូង មៃឹកថ្ន រក្កាយរពេចូ្េមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់ទាហាននន បប

សាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើននាក់ របើរទាះបីជារក្កាយរពេខដេ បបសាធា ណ ដាខខម បានក្បកាសច្ ះ

ោញ់រហើយក៏រដ្ឋយ។ រក្កាយមក ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំរនាះ ក្តូវបានរគឃ ំខៃួន ឬ

បាត់ខៃួនខតមតង រដ្ឋយោម នកា ពនយេ់អាីដេ់សមាជិកក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគរនាះរឡើយ ខដេរៅ

កនុងក ណីជារក្ច្ើន សមាជិកក្គួសា រៅខតមិនបានទទួេព័ត៌មាន ហូតមកដេ់សពានងៃរនះ
1692

។ 

រពេរនះ    អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណា ថ្នរតើអំរពើដូច្បានបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ ពិតជាមានកា រ ីសរអើង 

និងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយមានកា គិតទ កជាម ន និងមានរច្តនារ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹងក្កុមមន សស

ទាងំរនាះ និងខដេក្តូវបានោត់ទ ក្ងខដ ថ្នជាកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយខដ  

ឬ ោ៉ា ងណា។ 

571> រដ្ឋយពិោ ណារឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បឹងខក្បងខសាង កសមាជិកទាងំឡាយនន

 បបសាធា ណ ដាខខម រៅទូទាងំទីក្កុងភនំរពញ រៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយ ត្តម យៈកា ក្បកាសត្តម

 វិទយុ រដ្ឋយរបាកបរញិ្ញតឲ្យទាហានទាងំរនាះរធាើកា បង្វា ញខៃួន ម នរពេរធាើកា ោបខ់ៃួន និងសមាៃ ប់

ពួករគរោេ និងរដ្ឋយរឃើញថ្ន ទាហានទាងំរនាះក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំរនាះ
1693

អងគជំន ំជក្មះ

រជឿជាក់ថ្ន កា ោប់ខៃួន និងកា សមាៃ ប់អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានក្បក្ពឹតត    

រដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើងរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ។ រដ្ឋយបានពិោ ណា្ងខដ  រៅរេើ          

អាកបបកិ ិោ បសខ់ខម ក្កហម និងកងទ័ព បស់ខៃួនចំ្រ ះក្បជាជនទីក្កុង ភ័សតតុ្តងខដេបញ្ញជ ក់ពី

កា រ ីសរអើងខដេថ្ន ក្បជាជនទាងំរនាះជាពួកមូេធននិយម រហើយរដ្ឋយសា ខតអនកខដេក្តូវ

បានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរគរៅរ ម្ ះថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ឬ        

“ក្បជាជនងមី” និងក្តូវបានរគរធាើបាប រដ្ឋយសា ខតមានកា សងស័យរៅត្តមភូមនិានា
1694

 រនាះ         

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនារ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនទីក្កុងខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ ខ្អករៅរេើចំ្ណ ច្រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

                                                 
1692

  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៨, ៥១៣, ៥១៥។ 

1693
  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៤ (រេខរោងរជើងទំព័  

១៥១១) ៥១១-៥១៥។ 

1694
  សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៧។ 
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កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង រៅរពេរធាើកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុងភនំរពញ។ 

572> ជាកា ពិត អំរពើខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ ក៏មានេកេណៈរ ីសរអើង្ងខដ  រដ្ឋយសា 

ខតជន ងរក្ោះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា 

ជរមៃៀស ទាងំចំ្រ ះម្នតីជាន់ខពស់ និងម្នតីថ្នន ក់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម  (ស ីវិេ និងរោធា) 

ក៏ដូច្ជាក្បជាជនទីក្កុង។ រេើសពីរនះរទៀត ក្កុមខដេរគអាច្សាគ េ់អតតសញ្ញា ណទាងំរនះ ក្តូវ

បានខខម ក្កហមកំណត់ជារោេរៅ រដ្ឋយសា ខតកា រ ីសរអើង រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ក្កុមទាងំរនះ

អាច្្តេ់ទីកខនៃងក្ជករកាន ដេ់អនកខដេក្បឆំ្ងរៅនឹងរោេនរោបាយ បសប់កសក មមយុនីសត      

កមពជុា។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា និង 

រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន រដ្ឋយសា ខតទិសរៅច្ ងរក្កាយ បស់ខខម ក្កហម គឺក្តូវក្បក្ពឹតតមករេើ    

ក្បជាជនដូច្ៗោន រនាះ រហត ដូរច្នះ មិនមានកា ក្បក្ពឹតតិខដេខ សោន រនាះរទ ដូរច្នះរហើយ មិនមាន

កា រ ីសរអើង ឬ កា រធាើទ កេប ករមនញរឡើយ
1695

។ ជាមួយនឹងសំអាងរហត ដូច្ោន រនះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងក៏បដិរសធរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ខដេ

ថ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនមានកា រ ីសរអើងរនាះរទ រហត ដូរច្នះរហើយ មិន

អាច្បរងកើតបានជាកា រធាើទ កេប ករមនញរឡើយ
1696

។ 

573> អំរពើនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតមករេើក្កុមមន សសទាងំរនះ បានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ និង       

បាន ំរលាភរៅរេើសិទធិជាមូេដ្ឋា ន និងរស ីភាពជាសា វ័នតខដេទាក់ទងនឹងកា រធាើដំរណើ 
1697

     

                                                 
1695

  រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៧៦-២៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា) ទំព័  ៧១។ រសច្កតី

សននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣  

កថ្នខណឌ  ១១៦-១២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ

 បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៩៨-១០០។ ។ 

1696
  រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២៧៦-២៨៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាកា

រដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១១៦-១២០។ 

1697
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៤៩។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១៣។ អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពកីា េប់បំបាត់នូវោេ់ទក្មង់នន
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ក្ទពយសមបតតិ
1698

 ក្កុមក្គួសា 
1699

 អាយ ជីវិត
1700

 រសច្កតីនងៃងន ូផ្ទទ េ់ខៃួន
1701

 រស ីភាព និង     

សនតិស ខ
1702

 រស ីភាព ួច្្ តពីកា ោប់ខៃួនត្តមទំរនើងចិ្តត ឬ ខ សច្ាប់
1703

 កា ទទួេបានកា        

                                                                                                                                            

កា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពសីិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១២

(១)។ ពិធីសា រេខ ៤ ននអន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពសីិទធិមន សស មាក្ត្ត ២។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ២២

(៥)។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដកីាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ  ៣១៧។ 

1698
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៣៣, ៥៣, ៩៧-៩៨, ១១៤។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១៧(២)។ អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពី

កា េ បបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(v)។ ពិធីសា រេខ ៤ ននអន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពី

សិទធិមន សស មាក្ត្ត ១ ។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ២១។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដកីាកនុងរ ឿងកតី 

Blaškić កថ្នខណឌ  ១៤៥។ 

1699
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

២៧, ៤៩, ៨២។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១២, ១៦។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពសីិទធិពេ ដា 

និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១៧, ២៣។ អន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពសីិទធិមន សស មាក្ត្ត ៨, ១២។ អន សញ្ញា អារម ិកសតពី ី   

សិទធិមន សស មាក្ត្ត ១៧។  

1700
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៣(១)(ក)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។ អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពកីា េ បបំបាត់នូវ

ោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពសីិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ 

មាក្ត្ត ៦។អន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ២។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៤។ សូមរមើេ    

្ងខដ សាេដកីាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៦។ 

1701
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៣(១)(គ)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១, ២២, ២៣(៣)។ អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពីកា េ ប

បំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពសីិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ 

មាក្ត្ត ៧, ១០។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដកីាកនុងរ ឿងកតី Kordić 

និង Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៦។ 

1702
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៣(១)(ខ) (ខដេហាមោត់កា ោប់រធាើជាច្ំណាប់ខ្ម ងំ)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៣។    

អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពីកា េ បបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិ

សតីពសីិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(១)។ អន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពសីិទធិមន សស មាក្ត្ត ៥។ អន សញ្ញា អារម ិក     

សតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៧។  

1703
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៤២ (ខដេអន ញ្ញា តឲ្យមានកា ដកហូតរស ីភាព បស់ប គគេខដេទទួេបានកា កា    ខតកនុងក ណី ខដេប គគេ

រនាះបានបងកកា គំោមកំខហងដេ់សនតិស ខ បស់ភាគីខដេបាត់បង់សិទធិ)។ រសច្កតកី្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស 
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ជំន ំជក្មះរដ្ឋយយ តតិធម៌ និងជាសាធា ណៈ និងសមភាពរៅចំ្រ ះម ខច្ាប់
1704

 ដូច្មានខច្ងរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទំលាប់អនត ជាតិ។ 

574> អំរពើខដេក្តូវបានរោទក្បកានជ់ាកា រធាើទ កេប ករមនញ  ួមមាន បទរេមើសរ្សងៗនន  

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ក៏ដូច្ជា អំរពើនានា ខដេអំរពើទាងំរនាះ មិនោបំាច់្បរងកើតបានជា     

បទរេើមស (ជាពិរសស កា ោប់ខៃួន) រនាះរទ ។ រដ្ឋយពិនិតយរមើេរៅរេើអំរពើទាងំរនះ ួមោន  និង

ពិោ ណារៅរេើប  ិបទខដេអំរពើទាងំរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើទាងំ

រនាះ្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ខដេជាេកេខណឌ កំណត់ ខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាកា រធាើទ កេប ក

រមនញ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ក ណីននកា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា 

ោប់ខៃួន និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់

រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស ក្តូវបានក្បក្ពឹតតត្តម ូបភាពរ្សងៗក្បឆំ្ងមករេើអតីតម្នតី ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម  និងក្បជាជនទីក្កុង គឺជាកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ 

 ១១.  កា ផ្លា សទ់្លំរៅក្បជាជន្ (ដ្ំណារ់កាលទ្២) 

575> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ក្បខហេជារៅច្រនាៃ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ ភូមិភាគនិ តី      

ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ (រខតតកណាត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតត្តខកវ រខតតកំពង់សពឺ រខតត        

កំពង់ឆ្ន ំង និងរខតតកំពង់ោម
1705

) រៅកាន់តំបន់ ១០៣ (រខតតក្ពះវិហា ) តំបន់ ១០៦ (រខតត

រសៀមោប) ភូមិភាគ យ័ពយ (រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់  ួមទាងំរខតតនប៉ាេិន និងរខតត

                                                                                                                                            

មាក្ត្ត ៩។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពសីិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(១)។ អន សញ្ញា អឺ ៉ា បសតីពសីិទធិមន សស 

មាក្ត្ត ៥។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៧(៣)។  

1704
  ច្ំរ ះភ័សតតុ្តងសតីពីសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត 

៣(១)(ឃ) (ខដេ ក់ព័នធនឹងកា រច្ញរសច្កតីសរក្មច្្តនាទ រទាស និងកា ធានា្ៃូវត លាក )។ រសច្កតីក្បកាសជា

សកេសតីពីសិទធិមន សសមាក្ត្ត៦,១០។ អន សញ្ញា អនត ជាតិសតីពកីា េ បបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ 

មាក្ត្ត ៥(ក)។ កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(២)-(៤), ១៤។ អន សញ្ញា អឺ ៉ា ប

សតីពសីិទធិមន សស មាក្ត្ត ៦ ។ អន សញ្ញា អារម ិកសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៧(៦), ៨។  

1705
 កា រោងទាំងអស់រៅរខតតកំពង់ោមរៅកនុងខ្នករនះ សំរៅរៅរេើរខតតរនះរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេ ួមបញ្ចូេរខតតកំពង់ោម និងរខតតតបូងឃមុ ំ នារពេបច្ចបុបននរនះ។ រខតតតបូងឃមុ ំ ក្តូវបានកាត់រច្ញពីរខតត

កំពង់ោម រដ្ឋយក្ពះោជក្កឹតយច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣។ 
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បនាទ យមានជ័យ (កនុងរពេបច្ចបុបនន) ្ងខដ 
1706

) និងភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ ( ួមទាងំ

រៅតំបន់ខៃះននរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម)
1707

។ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់រទៀតថ្ន 

ក្បជាជនក៏ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីភូមិភាគបូ ៌ រៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន៥់០៥) ឬ ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ (រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាា យរ ៀង) រៅកនុងភូមិភាគកណាត េ (ភូមិភាគឧតត  

ោស់) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង្ងខដ 
1708

។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ មូេរហត ច្មបងកនុង

កា សរក្មច្ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន គឺរដើមបីពាោមក្បមូេកមាៃ ំងពេកមមឲ្យមករផ្ទត តសំខ្ន់រេើ

កសិកមម និងរហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធរៅកនុងតំបន់ទាងំរនាះ ជាពិរសស រៅកនុងភូមិភាគឧតត  និងភូមិភាគ

 យ័ពយ ខដេជាញឹកញាប់ក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាតំបន់ខដេដីមានជីជាតិ និងសមបូ អាហា ជាង

តំបន់រ្សងរទៀត
1709

។ រេើសពីរនះរទៀត ដីកាដំរណាះក្សាយក៏រោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន“ក្បជាជនងមី” 

ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដើមបខីក្បកាៃ យពួករគឲ្យរៅជាកសិក 
1710

។ ច្ ងរក្កាយ ដីកាដំរណាះក្សាយ

រោទក្បកាន់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅពីតំបន់រៅត្តមក្ពំខដន វាងភូមិភាគបូ ៌ និង

ក្បរទសរវៀតណាម រក្កាយពីស្ង្វគ មបាន្ទះុរឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬ ឆ្ន ំ ១៩៧៦
1711

។ 

១១.១  ទដិាភាពទរូៅ 

576> រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា កា    និងកសាងក្បរទស បានកាៃ យជា

មាោ៌ច្មបង បស់បកស
1712

។ បកសបានរផ្ទត តសំខ្ន់រេើកា កសាង និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍ កនុង

                                                 
1706

 រខតតបនាទ យមានជ័យមិនក្តូវបានកាត់រច្ញពរីខតតបាត់ដំបង  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៨៨។ បខនាមពរីេើរនះ រខតតនប៉ាេិន 

មិនក្តូវបានកាត់រច្ញពរីខតតបាត់ដំបង ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៩៦។ កា រោងទាងំអស់រៅរេើរខតតបាត់ដំបងរៅកនុងខ្នករនះ 

សំរៅរៅរេើរខតតរនះរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេរខតតបាត់ដំបង រខតតនប៉ាេិន និងរខតត

បនាទ យមានជ័យ)។ 

1707
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៣, ២៦២, ១៤៤៨។ 

1708
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៣, ២៦៣, ១៤៤៨។ 

1709
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១, ១៦៥, ២៧៦-២៧៧, ១៤៦០។ 

1710
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១, ១៦៥, ២៧៧, ១៤៦០។ 

1711
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៧៨។ 

1712
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៦-១៨ (ដំណាក់កាេបដិវតតរេើកទី២ គឺជា

ដំណាក់កាេបដិវតតសងគមនិយម និងកា កសាង បបក មមយុនីសត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន 

ជា) ទំព័  ៤១-៤៣ (រមដឹកនាចំ្ង់ក្បមូេកងកមាៃ ំងជាតិ ួមមួយរដើមបីោោំងកា ៃ្ ន នមករេើក្បរទសកមពជុា និង

រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជុាពពីួកច្ក្កពតិត)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/729 ច្ ះខខ ត លា ឆ្ន ំ 
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រោេបំណងឲ្យកា តស ូវណណ ៈ រ េគឺ “ភាពផ្ទត ច់្កា ននវណណ ៈអធន” និងកា បងកបរងកើន្េ

កសិកមមវិវឌឍន៍រេឿនរៅម ខរដើមបីធានាបាននូវបដិវតតន៍សងគមនិយម
1713

។ រដើមបីកសាង និងពក្ងីក

សហក ណ៍ឲ្យបានរនាះ បកសក្តូវផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានជំរនឿថ្ន កា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន អន ញ្ញា តឲ្យបកសអាច្ជមនះរេើបញ្ញា ក្បឈ្មនានាកនុងកា កសាង និងកា   

ក្បរទស និងកនុងកា រ ៀបចំ្ក្បជាជន រសដាកិច្ច នរោបាយ និងរោធារឡើងវិញ
1714

។ 

                                                                                                                                            

១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00063399-00063400 (រោេបំណងងមីច្ំនួន២ បស់បកសរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺរដើមបីកសាង និងកា   ក្បរទសជាតិ)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/734 

ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00064118-00064120 (ោប់ត្តំងពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

បកសមានរោេបំណងងមីពី ៖ កា កា    និងកា កសាងក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២        

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥០-៥១។ 

1713
 រសច្កីតសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាម ធិកា បកសក្គប់កងពេ ឯកសា  E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00441995-00441996 (ទាក់ទិននឹងកា បនតអន វតតខ្នកា  បស់បកសឆ្ន ំ

១៩៧៦ រៅ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រសច្កីតសរក្មច្បានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កា តស ូេ បបំបាត់រោេខ្នករសសសេ់នន  

កមមសិទិធឯកជនទាងំអស់ បស់ពួកសកតិភូមិ ពួកមូេធន អន ធន នងិវណណ ៈមិនខមនអធនរ្សងរទៀត រេើកកមពស់ និង

ពក្ងឹងកា បងកបរងកើន្េកសិកមម កា កសាង និងកា កា   ជាតិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២       

(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៣២-៣៣ (រៅខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសបានបង្វគ ប់ឲ្យបរងកើតសហក ណ៍រៅខ្ងរក្ៅ       

ភូមិភាគ ំរដ្ឋះ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១១១-១១២ ERN (ភាសាខខម ) 

00063177-00063178 (ភាពផ្ទត ច្់កា ននវណណ ៈពេក  ក្តូវបានអន វតតច្ំរ ះជនទាងំឡាយខដេក្បឆំ្ងនឹងបកស)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១១៣។ ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ 

1714
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២១-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00062756-

00062757 ; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ បស់ នួន ជា) ទំព័  ២២-២៣ 

(កា ជរមៃៀសគឺោបំាច្់រដើមបីធានាស វតាិភាព និង ំរដ្ឋះក្បជាជនរច្ញពីទាសភាព និងភាពអយ តតិធម៌)។ កំណត់រហត នន

កា ក្បជ ំរេខ្ និងអន រេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា  E3/13 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ០៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00052407 (ក្បសិនរបើបកសោករោេក្បជាជន និងមិនបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទី

ក្បជ ំជន បកសនឹងមិនមានសនតិភាព រហើយរក្កាយមកក្បជាជននឹងទទួេបានភាពសៃប់សាៃ ត់។ ក្បសិនរបើបកសមិនដ្ឋច្់

ខ្តកនុងកា បរងកើត សហក ណ៍ និងមិនដ្ឋច្់ខ្តកនុងកា បរងកើតសងគមនិយម រយើងនឹងមិនបានទទួេរជាគជ័យ និង ស់

រៅរដ្ឋយស ខ     សនតិភាពរនាះរទ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍

រៅក្បរទសកមពជុា៖ ទសសនកិច្ច្ៃូវកា  បស់រលាក ប៉ា េ ពត រៅច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  E3/484 ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨ ERN(ភាសាខខម )00797662 (ោយកា ណ៍ថ្ន ប៉ា េ ពត បានរេើករឡើងអំពកីា ជរមៃៀស

ក្បជាជនពរីខតតក្កុង រហើយកា ជរមៃៀសក្តូវបានរធើារឡើងរៅស ទ ដូវ ឆ្ន ំ១៩៧៥ គឺរដើមបីបំខបកអងគកា ោ កមម)។ 

01006832
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577> រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន គឺជាក្បធានបទមួយ

កនុងចំ្រណាមក្បធានបទនានា ខដេក្តូវបានរេើករឡើងជាញឹកញាប់រៅកនុងយ ទធនាកា រោសនារៅ

កនុងវគគរ ៀនសូក្ត និងរៅកនុងឯកសា របាះព មព្ ាយ បស់បកស រដើមបីរធាើឲ្យកា អន វតតមានភាព

តឹង  ឹង និងមានក្បសិទធភាព។ រៅរ ៀងោេ់៣ ខខ រៅ ៦ ខខមតង ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរបាះព មព្ ាយ

រោេនរោបាយ ខ្នកា  និងកា ខណនា ំបស់បកសចំ្រ ះសមាជិក បស់ខៃួនរៅកនុងទសសនាវដតី 

ទង់បដវិតត និងទង់យ វជន និងយ វនា ីបដវិតត
1715

។ រេើសពីរនះរទៀត រមដឹកនា ំ និងតំណាងបកស   

 ួមទាងំ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បានរធាើដំរណើ រៅទូទាងំក្បរទសរដើមបី្សពា្ ាយមាោ៌ បស់បកស

ដេ់រេខ្ភូមិភាគ និងតំបន់ សមាជិកសភា និងគណៈកមាម ធិកា នានា
1716

។ មានកា ជួបក្បជ ំ

 វាងរេខ្ក្សុក និងរេខ្តំបន់ជាមួយនឹងតំណាងនានារៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ  រដើមបីពិភាកា

អំពីបញ្ញា  ក់ព័នធនឹងភាពោបំាច់្កនុងកា កសាង និងកា   ក្បរទស
1717

។ រៅថ្នន ក់មូេដ្ឋា នវិញ     

កិច្ចក្បជ ំ វគគរ ៀនសូក្ត និងវគគទិរតៀនសា័យទិរតៀនក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងោ៉ា ងរទៀងទាត់ រដើមបីរធាើោ៉ា ង

                                                 
1715

 សូមរមើេខ្នកទី៦,  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ  ២៦១-២៦៦។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/743 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00062903 (ជាកា សំខ្ន់ណាស់កនុងកា យកច្ិតត

ទ កដ្ឋក់រេើកា ្សពា្ាយរោេនរោបាយឲ្យបានេអ រដើមបី “បំ្ សរច្ញជាច្េនាខ្ៃ ងំកាៃ ” ក្តឹមក្តូវត្តមមាោ៌ បស់

បកស)។ 

1716
 សូមរមើេខ្នកទី៦,  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ  ២៦៩-២៩៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័  ៥៧-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំព័  ១៦-១៧ (ច្រនាៃ ះពឆី្ន ំ១៩៧៥ 

ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៩ រអឿន ត្តន ខដេជាអងគ កស បស់ប៉ា េ ពត បានអមដំរណើ  ប៉ា េ ពត រៅរពេរធើាទសសនកិច្ចរៅកាន់

ខក្ពកជីក និងវាេខក្សរៅរខតតបាត់ដំបង កំពង់ោម និងរសៀមោប។ ប៉ា េ ពត បានជួបជាមួយគណៈតំបន់រៅរពេរធើា

ទសសនកិច្ចទាងំរនះ)។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៣១-៣៣, ៣៩-៤៦, ៥៥-៦០ 

(សូក្ត រទឿង ខដេជាអងគ កស និងជានី សា បស់ នួន ជា រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ១៩៧៥  ហូតដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៨ បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន នួន ជា បានរធើាដំរណើ រៅកាន់រខតតមួយច្ំនួនរដើមបីរធើាជាអធិបតីកនុងកិច្ចក្បជ ំ និងបណតុ ះបណាត កមាម ភិបាេ ។         

ជាញឹកញាប់ ោត់បានរធើាដំរណើ រៅកាន់ទំនប់ទឹក និងកា ដ្ឋា នរ្សងរទៀត ឧទាហ ណ៍ ទំនប់ ១ មកោ ខដេជាទំនប់

រៅទរនៃជីនិត វាេខក្សរៅរខតតកំពង់ឆ្ន ំង និងកខនៃងរ្សងរទៀត។ នួន ជា បានជួបជាក្បោំជាមួយ ត្ត ម៉ា ក រៅរខតត

ត្តខកវ រសា ភីម រៅភូមិភាគបូ ៌ និង ត្ត ញឹម ( ស់ ញឹម) រៅខកប ក្កុងបាត់ដំបង ក្ពមទាងំរមដឹកនាតំំបន់រ្សង

រទៀត)។ 

1717
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សទីវ រហដឌ័ ) ទំព័  ៧៥-៧៨ (រៅច្រនាៃ ះខខ ឧសភា និងខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥ មានកិច្ចក្បជ ំរេខ្ក្សុក និងរេខ្តំបន់ និងតំណាងកងកមាៃ ំង និងកងរ្សងៗរទៀតទាងំអស់ខដេកនុង       

ខណៈរនាះ នួន ជា បាននិោយអំពតីក្មូវកា  “ករមទច្រោេ” និង “េ បបំបាត់រោេ” អតីតរោធា នងិម្នតី ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម )។ 
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ណាឲ្យមាោ៌បកសក្តូវបាន្សពា្ ាយបនតរៅដេ់សហក ណ៍ កមាម ភិបាេ និងក្បជាជន
1718

។ 

ដូរច្នះ សូមបីខតកងទ័ពសាមញ្ា បសខ់ខម ក្កហម ក៏បានដឹងឮខដ អំពីខ្នកា ជរមៃៀសរនះ រៅច្រនាៃ ះ

 ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៧
1719

។ 

578> រេើសពីរនះរទៀត បកសបានក្គប់ក្គងរេើមរធាបាយ និងវិធីសា្សតដឹកជញ្ជូនខដេមានភាព

ោបំាច់្រដើមបីឲ្យកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនអាច្ដំរណើ កា រៅបាន។ មជឈិមបកស គណៈកមាម ធិកា 

ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្តូវខតផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅត្តមទីកខនៃងនីមួយៗ បស់ពួករគ
1720

។  

                                                 
1718

 សូមរមើេខ្នកទី៦,  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ  ២៦៩-២៩៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (នី កន) ទំព័  ៣១-៣៣, ៣៦-៣៨ (ក្បជាជនក្តូវបានអប់ ំរៅថ្នន ក់ភូមិភាគ និងបានខច្ក ំខេកច្ំរណះ

ដឹង បស់ពួករគឲ្យរៅថ្នន ក់តំបន់។ ោប់ពីច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៥  ហូតដេ់ច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៧ នី កន បាន្តេក់ា អប់ ំដេ់ក្គប់

សមាសភាពទាងំអស់រៅតំបន់៣២ ភូមិភាគបសចិម រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេទាងំក្បជាជនសាមញ្ា្ ង។ រោេបំណងននកា 

រោសនា គឺរដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េ។ រេខ្ភូមិភាគកណាត េបានខណនា ំនី កន ទាក់ទិននឹងខៃឹមសា ននវគគអប់ ំ

នរោបាយ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេទាងំកា កសាងខក្ពកជីក និងកា ដ្ឋដំ ះក្សូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៣៣-៣៤, ៤២-៤៣, ៧៥-៧៧  (ក្បាក់ យ ត រៅរខតតកំពតោប់ពមី ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥  ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ១៩៧៧។ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់រ ៀងោេ់៣ខខ រៅរខតតកំពត មានកិច្ចក្បជ ំគណៈក្សុករដើមបី

ពិភាកាអំពទិីសរៅកា ង្វ  រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេទាងំកា កសាងទំនប់ ភៃឺខក្ស និង ជីកក្បឡាយ ខក្ពក)។ 

1719
 កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា  E3/419 នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤, 

៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00407747-00407748, 00407751-00407752 (ខ ៉ាន ខដេជាកូនក្បសា ត្ត ម៉ា ក គឺជា    

រមបញ្ញជ កា វ ៈរសនាធរំេខ ១១ ននកងពេតូច្រេខ២។ រអៀង ផ្ទន ខដេជារមបញ្ញជ កា កងវ រសនាតូច្ពិរសស 

រេខ២០៣ ននកងពេតូច្រេខ០២ ។ បានឮពីរ ម្ ះ ខ ៉ាន ផ្ទទ េ់ខដេនិោយអំពខី្នកា ននកា ជរមៃៀសរៅ ក ់      

កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៨ និងបានរឃើញរគជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយផ្ទទ េ់។ ជាទូរៅ សូមបីខតយ ទធជនធមមត្ត

 បស់ខខម ក្កហម ក៏បានដឹង និងបានឮរគនិោយអំពខី្នកា រនាះខដ )។ 

1720
 េិខិតព ីរខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ឯកសា  E3/112 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00157635 (មានវិន័យទូរៅមួយរទៀតហាមមិនឲ្យរៅណាមកណារដ្ឋយមិនមានរហត ្េជាកា 

ច្ាស់លាស)់។ ឯកសា គណៈកមមធិកា  ណិជជកមម៖ េិខិតអន ញ្ញា តិ ឯកសា  E3/1905 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00076285   ិត ខដេជាគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម ដា បានអន ញ្ញា តឲ្យ           

កមាម ភិបាេមាន ក់រៅក្បតិបតតិកា រៅក្កុងភនំរពញ និងរខតតកំពង់ោម)។ សំប ក្តច្ំហជូនបងបអូន ួមជាតិទាងំអស់ រដ្ឋយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/205 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០១ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00002796 ( វិន័យ

ហាមខាុំមិនឲ្យរដើ រហើ រដ្ឋយោម នកា អន ញ្ញា ត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័  ៥៥-៥៦ 

(ោេ់អនករបើកប ឡាន អនករេើកដ្ឋក់ក្តូវបង្វា ញេិខិតអន ញ្ញា តរដើមបីរធើាដំរណើ ពកីខនៃងមួយរៅកខនៃងមួយរ្សងរទៀត

រៅកនុងភូមិភាគនី តី។ េិខិតរនះ រច្ញរដ្ឋយ ត្ត ម៉ា ក ឬ រដ្ឋយគណៈភូមិភាគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ១២-១៣ (ក្សុកក្តូវខតអន ញ្ញា តដេ់កា រធើាដំរណើ ណាមួយ រហើយរក្កាយឆ្ន ំ១៩៧៥    
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សាា នីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ-មងគេប  ី ខដេបំរពញតួនាទីជាមរធាបាយសំខ្ន់មួយកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជនរៅច្រនាៃ ះ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៧ គឺសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស ់    

អងគភាព ងរភៃើងក្កុងភនំរពញ
1721

។ កងទ័ពខខម ក្កហមគឺជាអនកទទួេខ សក្តូវរេើកា ង្វ ដឹកជញ្ជូន

ត្តម្ៃូវខដក រហើយោយកា ណរ៍ៅខតក្កុងភនំរពញប៉ា រណាណ ះ
1722

។ រៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥     

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានោត់ត្តំង វន រវ៉ាត ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើ “ឧសាហកមម          

អាយសម័យោន និងរនសាទ”
1723

។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ម ី ក្បាង គឺជា ដាម្នតីគមនាគមន៍ 

និងដឹកជញ្ជូន។ រៅកនុងតួនាទីរនះ ោត់មានភា កិច្ចរ្សងៗរទៀត រក្ៅពីកា ទទួេខ សក្តូវរេើ    

អងគភាព ងរភៃើង
1724

។ គណៈកមាម ធិកា គមនាគមន៏ និងដឹកជញ្ជូន ក្ពមទាងំ គណៈកមាម ធិកា 

                                                                                                                                            

“ក្បជាជនសាមញ្ា” កក្មក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធើាដំរណើ ណាស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម 

អាឡាត់) ទំព័  ៤១-៤២ (កា រ ៀបច្ំកា រធើាដំរណើ  បស់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់រខតតរ ធសិាត់ ក្តូវបានរធើា

រឡើងរដ្ឋយអាជាា ធ បកសក មមយុនសីតកមពជុា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៤៤ 

(“មរធាបាយ្េិតកមម  ួមទាងំ [...] សមបតតិធមមជាតិរេើដី កនុងដី ទាងំអស់ [...] [សាិត] រៅកនុងកណាត ប់នដបកស

ក មមយុនីសតកមពជុាខតមាន ក់ឯងគត់)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទស    

កមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00709586-

00709588 (កា រធើាដំរណើ  សូមបីខតពីភូមិខកប ោន  ក៏មិនអាច្រធើាបានរទ និងសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់បកស។ 

ខខម ក្កហមបានហាមោត់ោ៉ា ងតឹង  ឹងច្ំរ ះកា រធើាដំរណើ  រដើមបីរធើាឲ្យក្បជាជនមានកា េំបាកកនុងកា  ត់រគច្ខៃួន ឬ

បងកកា េំបាកដេ់ពួកសមាសភាពតស ូកនុងកា ច្េ័តខៃួន។ សំរណើស ំកា រធើាដំរណើ  ជាញឹកញាប់ ក្តូវបានបដិរសធ 

រទាះបីជាប គគេរនាះពិតជាឈ្ឺធៃនធ់ៃ ក៏រដ្ឋយ។ ក្បសិនរបើអន ញ្ញា តឲ្យរធើាដំរណើ វិញ ជនរនាះនឹងក្តូវខខម ក្កហម       

អមដំរណើ  ឬ រច្ញេិខិត ៃ្ងកាត់)។ 

1721
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ២៥-២៦, ៦១-៦២។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00414480។ 

1722
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ២៣-២៤ (កមាម ភិបាេភូមិភាគ និងតំបន ់មិនបាន

ជួយកា ង្វ រៅរេើ ងរភៃើង ឬកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះរទ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង     

ឯកសា  E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00414480 (កមាម ភិបាេខខម ក្កហមខដេ

រធើាកា ង្វ រៅ្ៃូវ ងរភៃើង បានោយកា ណ៍រៅភនំរពញ ខតប៉ា រណាណ ះ)។ 

1723
 ខ្នកទី៥,  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ  ២៣២។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ  ៧៥២ ។ 

កំណត់រហត កា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

០០០១៩១០៨-០០០១៩១១០ ។ 
1724

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស សា ិន) ទំព័  ១៩-២០ (ម ី ក្បាង ខ្ងគមនាគមន៍ និង្ៃូវខដក)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (សគឹម េមតុ) ទំព័  ៨៤ (ម ី ក្បាង ទទួេខ សក្តូវរេើសាា នីយ ងរភៃើង)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សគឹម េមតុ ឯកសា  E3/105 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418555 (ម ី ក្បាង ជាក្បធានខ្ងគណៈកមាម ធិកា ្ៃូវ ងរភៃើង)។ កិច្ចសមាភ សនជ៍ាមួយរលាក ស     

01006835
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

529 

 

 ណិជជកមម ខដេរៅរដើម ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានទទួេភា កិច្ចរ ៀបចំ្កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ    

ក្បជាជន
1725

 សាិតរៅរក្កាមក្កសួងរសដាកិច្ច ខដេដឹកនារំដ្ឋយ វន រវ៉ាត
1726

។ 

579> ជា ួម មិនមានភ័សតតុ្តងច្ាស់លាស់បញ្ញជ ក់អំពីចំ្នួនក្បជាជនជាក់លាក់ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស ់

ទីេំរៅរៅត្តងំទីេំរៅងមីរៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាះរទ រហើយ 

រដ្ឋយសា ខតសាា នភាពននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនាះមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ដូរច្នះ ចំ្នួនក្បជាជន

ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនាះ រៅខតមិនអាច្ដឹងច្ាស់លាស់បាន ។ រទាះបីជាកំណត់រហត 

្ៃូវកា នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរនះ ជាញឹកញាប់បានបញ្ញជ ក់អំពី

ចំ្នួនក្បជាជនខដេក្តូវបានរ ៀបចំ្ឲ្យរធាើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ  ួមទាងំ ចំ្នួនក្បជាជនខដេរធាើកា ង្វ 

រៅត្តមទីត្តងំ ឬ កា ដ្ឋា នកា ង្វ ជាក់លាក់រ្សងៗក៏រដ្ឋយ ក៏មានព័ត៌មាន្ៃូវកា តិច្តួច្ខត

ប៉ា រណាណ ះ ក់ព័នធនឹងចំ្នួនក្បជាជនជាក់លាក់ខដេក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ។ រទាះបីជាខបបរនះកតី 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានពាោមកំណត់ចំ្នួនអបបប មា អំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទី

                                                                                                                                            

សា ិន រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/4596 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00482811 (ម ី ក្បាង  ដាម្នតីគមនាគមន៍ និង្ៃូវខដក)។  បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុាក្បោខំខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/491 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704452 (ម ី ក្បាង គឺជា ដាម្នតីដឹកជញ្ជូន និងគមនាគមន៍ បានដឹកនាគំណៈ

ក្បតិភូរៅប រទសកនុងនាមជា ដាម្នតី)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/235 ច្ ះនងៃទី ១៩-២១ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00000802 (សមមិតត ក្បាង ោយកា ណ៍អំពីគមនាគមន៍ និងកា 

ដឹកជញ្ជូនខ្ង្ៃូវ ងរភៃើង)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ ៍ឯកសា  E3/235 ច្ ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ២ ERN(ភាសាខខម )00019143(ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្ននគណៈកមាម ធិកា ្ៃូវខដក)។ កា បះរបា 

រៅក្បរទសកមពជុា ដ្ឋក់ បបក្គប់ក្គងក្បឈ្មនឹងកា ដួេ ំេំ (កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/565 ច្ ះនងៃទី 

០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00289827 (ម ី ក្បាង ជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា គមនាគមន)៍។     

1725
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័  ២០-២១ ERN (ភាសាខខម ) 00072386-00072387 

(ក្កសួង ណិជជកមម បស់ ដាទទួេភា កិច្ចដឹកជញ្ជូនក្បជាជនោប់ខសននាក់)។  បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម     

ឯកសា  E3/1110 ច្ ះនងៃទី២៥-២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00381704 (“បំ្ សច្េនា

មហាជនឲ្យ្ ស្ េខ្ៃ ងំកាៃ  វាយឲ្យច្ំទិស ទាំងកមាៃ ំងមន សស និងកមាៃ ំងសមាភ  ៈ សំរៅសរក្មច្ ៣រត្តន កនុង១ហិកត្ត 

និងក្បព័នធភៃឺងមី ៣០ ភាគ យ ទូទាងំក្បរទស”)។   បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា  E3/1159 ច្ ះនងៃទី      

២៥-២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00188205-00188207 (ក្កសួង ណិជជកមមបាន ួម

ច្ំខណកវាយសក្មុក ៣ រត្តន មួយហិច្ត្ត និងរេើកភៃឺខក្សងមី)។ 

1726
 ខ្នកទី៥,  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ  ២៣៥។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ  ៧៦៦។ 

01006836
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

530 

 

េំរៅរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រដ្ឋយខ្អករេើភ័សតតុ្តង

ខដេមានក្សាប់។ រៅរពេកំណត់ចំ្នួនរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋា នថ្ន ចំ្នួនក្បជាជន

ពិតក្បាកដខដេបានរៅត្តងំទីេំរៅងមី ទំនងជារក្ច្ើនជាងចំ្នួនបា៉ា ន់សាម នកក្មិតអបបប មា បស់ 

អងគជំន ំជក្មះ។ 

580>  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ ពីតំបន់ទកសិណ រៅតំបនឧ់តត  អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់

សមាគ េ់រឃើញថ្ន រៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា 

បញ្ជូនក្បជាជនកនុងចំ្នួនច្រនាៃ ះពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង 

និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1727

។ ក្បជាជនចំ្នួន ២០.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូនបខនាម

រទៀតរៅកានរ់ខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣)
1728

 ។ រៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧ កា រ ៀបោប ់បស់ជន ងរក្ោះបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

ក្បជាជនោប់ យ ោប់ ន់ ោប់ម ឺននាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីភូមិ បស់ពួករគរ ៀងៗខៃួន
1729

 

ក្បជាជនោប់ ន់នាក់បាន ង់ោរំៅត្តមកខនៃងក្បមូេ្តុំជារក្ច្ើន
1730

 រហើយបនាទ ប់មក ក្បជាជន

                                                 
1727

 កំណត់រហត អំពីទសសនកិច្ចគណៈអច្ិន្នតយ៍រៅភូមិភាគ យ័ពយ ឯកសា  E3/216 នងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00008492-00008493។ 

1728
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-

00072398។ 

1729
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម ឯកសា  E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565831-00565834។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ 

ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (ខសម  

 វី ៈ ក្គួសា  បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង ។ រៅ

កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ  ួច្រៅកាន់បាត់ដំបង រហើយពួករគក្តូវ

បានបញ្ជូនរៅកាន់ក្សុករ្សងៗោន )។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិ

មន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២៥-២៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00228741-00228742 (ក្បខហេខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក្បជាជនក្បខហេ ៣៥.០០០នាក់ខដេពីម នក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតពកី្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។ 

1730
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៣(ពិន ោ៉ា នង)ទំព័ ៥-៧ (អនករធើាដំរណើ ោប់ ន់នាក់មកពកីខនៃងរ្សងៗ ក្តូវ

បានឲ្យមកជួបជ ំោន រៅអងគ កា)។កំណត់រហត បទសមាភ សន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា  

ឯកសា  E3/5639 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00845882 (ក្បជាជនក្តូវបាន

01006837



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

531 

 

ោប់ យ ោប់ ន់នាក់ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមឡាន
1731

 ត្តមកាណូត កបា៉ា េ់
1732

 និងត្តម ងរភៃើង 

រដ្ឋយខឡកៗពីោន
1733

 ។ ជាកា ពិតណាស់ ភូមិភាគបូ ៌បានបញ្ជូន បាយកា ណ៍មួយច្ាប់រៅ    

                                                                                                                                            

ក្បមូេ្តុំោន ដំបូងរៅនក្ជក្ពះរៅន  ក្ត្តខំ្ន  កនុងរខតតកំពង់សពឺ។ រក្កាយពី ង់ោំរៅទីរនាះអស់ យៈរពេពី បីនងៃ ខខម ក្កហម

បានដឹកអនកក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេ ៣០០០ នាក់រៅក្កុងរ ធិ៍សាត់ ខដេមានឡាន៦០-៧០រក្គឿង រហើយកនុងឡាន

នីមួយៗមានមន សសច្ំនួន៤០-៥០ នាក់ ។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេ

ខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ-កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៩-៣១១ ERN (ភាសាខខម ) 

002323307-00232309 (ក្បជាជនងមីោប់ ន់នាក់ បានរបាះជំ ំរៅខ្ងរក្ៅសាា នីយ ងរភៃើងរៅរខតតរ ធិ៍សាត់រដើមបី

 ង់ោកំា ដឹកជញ្ជូនបនតរទៀត)។ 

1731
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ០៥-០៦ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ោប់ពកី្សុកពញាឮ ក្បជាជនោប់ យនាក់ ក្តូវបាន

យករៅសាា នីយ ងរភៃើងដំណាក់សាម ច្់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 

ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (ខសម  វី ៈ ក្គួសា  បស់ោត់ 

និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ចូនរៅក្កុងនក្ពខវង រហើយបនាទ ប់មកឡានដឹកមកកាន់ភនំរពញ)។ 

បនាទ ប់ពីក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខសម វី ៈ និងក្គួសា  បស់

ោត់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់ភូមិខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង និងរក្កាយមក រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពួករគក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរធាើដំរណើ ត្តមកាណូត និងច្ ងរក្កាយក្តូវបានដឹកត្តមឡាន និង ងរភៃើង

រឆ្ព ះរៅកាន់បាត់ដំបង ខដេជាកខនៃងក្គួសា  បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូន

រច្ញរៅយប់មួយ រៅកាន់ក្សុករ្សងៗោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤១ (រៅ

រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់បតូ ទីេំរៅពកីំពង់ឆ្ន ំងមកកានរ់ ធិ៍សាត់ត្តម

ឡាន)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ០៦-០៧ (រក្កាយ ២ ឬ ៣ សបាត ហ៍ រៅអងគ កា 

ពិន  ោ៉ា នង ក្គួសា  បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ បានរឡើងជិះឡានខដេមានច្ំនួនព២ី០-៣០ 

ឡាន រឆ្ព ះរៅកាន់បាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤០-៤១, ៤៩ (ក្បខហេ

ជារដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានពកីំពង់ឆ្ន ំងមកកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់)។  

ក្បតិោ ឹកនងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័ ១០-១២, ៣៧-៤០ (អនកក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេ៣.០០០ នាក់ 

ក្តូវបានដឹកត្តមឡានពកីំពង់ធំមកកាន់តំបន ់១០៣)។ 

1732
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤, ៤៣-៤៤ (ោន់ ស ជាតិ ក្គួសា  បស់

ោត់ និងោប់ យក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងជិះទូក ឬ កាណូត រៅរខតតកណាត េ រដើមបីរឆ្ព ះរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (មន សសោប់ យនាក់បានរឡើងជិះសាឡាង)។ 

1733
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៦។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី កង  

សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 នងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។ 

01006838
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ប៉ា េ ពត រៅនងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនចំ្នួន 

៥០.០០០ នាក់ រៅកានភូ់មិភាគ(ឧតត ោស់)កណាត េ
1734

 ។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦          

ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅកនុង យៈរពេ ២ ខខ ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជន

ចំ្នួន ៣០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង
1735

។ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ គណៈកមាម ធិកា តំបន់ ៥ កនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) បានោយកា ណថ៍្ន        

ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរៅកនុងតំបនរ់នះ គឺជា “ក្បជាជនងមី” ។ រៅកនុងចំ្រណាមក្សុកចំ្នួនបួនរៅកនុង         

តំបន ់៥ មានក្សុកចំ្នួនពី ខដេមានក្បជាជនចំ្នួនជិត ១២០.០០០ នាក់ មកពីក្កុងភនំរពញ
1736

។         

ច្ ងរក្កាយ តួរេខបា៉ា ន់សាម នបរណាត ះអាសននបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បជាជនចំ្នួនច្រនាៃ ះពី ៣០០.០០០ នាក់ 

រៅ៤០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២រនះ
1737

។ ខ្អកត្តមកំណត់ក្ត្ត 

                                                                                                                                            

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN 

(ភាសាខខម ) 00414475-00414478។ 

1734
 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/154 នងៃទី ៣០ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 

00008494។ 

1735
 ក្បរទសកមពជុាសិាតកនុងកណាត ប់នដខដក បស់ខខម ក្កហម (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/4441 នងៃទី 

០២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួន កនុង

អំឡុង២ ខខច្ ងរក្កាយកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន៣០០.០០០ នាក់មកពភីនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តម

កាណូតខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ 

1736
  បាយកា ណ៍តំបន់ ៥ ឯកសា  E3/1181 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00214486-00214490 (គណៈតបំន់ ៥ រៅភូមិភាគ យ័ពយ បានោយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរៅក្សុកងមពួក គឺ

ជា “ក្បជាជនរក្កាយនងៃ១៧ រមសា”។ រៅក្សុក ស ីស ្ ន រសទើ ខតក្បជាជនទាងំអស់ច្ំនួន ៥០០.០០០ នាក់ គឺជា

ក្បជាជនងមីខដេលាយបញ្ចូេោន  វាងក្បជាជនម ន ំរដ្ឋះ និងរក្កាយ ំរដ្ឋះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា។ កនុងច្ំរណាម     

ក្បជាជន ៧០.០០០ នាក់ រៅក្សុកភនំក្សុក ក្បជាជនក្បខហេ ៥០.០០០ នាក់ មកពីភនំរពញ រហើយក្បជាជនមូេដ្ឋា នងមី

មានជាង ២០.០០០ នាក់។ ម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅក្សុកក្ពះរនក្តក្ពះ មានក្បជាជន ១៥០ ក្គួសា ។ 

ក្តឹមនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនជាង ៧០.០០០ នាក់ មកពភីនំរពញ)។ 

1737
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា  E3/1757 ទំព័  ៤៤-៤៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789215 (PONCHAUD បានស រស  “ោប់ម ឺននាក់”។ ក្បវតតិព័ត៌មានឆ្ន ំ១៩៧៦ 

រដ្ឋយខ្អករេើកា រ ៀបោប់ បស់ជនរភៀសខៃួន បានកំណត់តួរេខដេ់សាមសិបម ឺននាក់។ រហើយ VICKERY បាន

រេើករឡើងថ្នខសសិបម ឺននាក់ គជឺាតួរេខអតិប មាបំ្ ត ខដេតរួេខរនះស ីសង្វា ក់ោន នឹងកា រ ៀបោប់អំពកីា ោប់

អា មមណ៍ បស់ជនរភៀសខៃួនរ្សងៗរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កម ឧបសមព័នធ III-កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) ។ 

01006839
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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តួរេខមិនរពញរេញរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់

ទកសិណរៅកាន់តំបន់ឧតត ននក្បរទសកមពជុា ក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ។ កនុងកក្មិតអបបប មា 

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជនចំ្នួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ខដ  ខដេក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ។ 

581>  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ឧតត  តំបន់ទកសិណ និងតំបន់កណាត េ ព ំរឃើញ

មានកំណត់ក្ត្ត ឬ តួរេខបា៉ា ន់សាម នអំពីចំ្នួនក្បជាជនស  បខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរឡើយ។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានបំណង

ច្ង់ឲ្យសហក ណ៍នីមួយៗមានក្បជាជនចំ្នួន ១.០០០ ក្គួសា  រហើយក៏បានដ្ឋស់រតឿនថ្ន កា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជននឹងរៅខតបនតរធាើរដ្ឋយសា ខតតក្មូវកា កមាៃ ំងពេកមម  ហូតទាេ់ខតសហក ណ៍

នីមួយៗមានក្បជាជនក្គប់ចំ្នួន
1738

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណបីានបញ្ញជ ក់ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅនីមួយៗ រៅកាន ់និងមកពីសហក ណ ៍និងកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ នានា ពួកោត់បាន 

រឃើញក្បជាជនោប់ យ ោប់ ន់ ោបម់ ឺននាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ
1739

។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

រខៀវ សំ្ន បានោយកា ណ៍ថ្ន គរក្មាងធាោសា្សតកំព ងក្តូវបានអន វតតរៅទូទាងំក្បរទសរដ្ឋយ

មានក្បជាជនរធាើកា ង្វ ក្បមាណ ពី ១០.០០០ នាក់ រៅ ៣០.០០០ នាក់ រៅត្តមកា ដ្ឋា ន
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 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063270

 បាយកា ណ៍សីតពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ១០-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442212-00442214 (បកសបានបញ្ញជ ឲ្យពក្ងឹង និងពក្ងីកសហក ណ៍ រដ្ឋយដ្ឋក់

បញ្ចូេក្គួសា ច្ំនួន ១.០០០ ក្គួសា )។ 

1739
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៨-៣៩ (រៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជន

ក្បខហេ១.០០០ នាក់ ដំបូងក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិ ៧ និងបនាទ ប់មករៅ ដូនអ ី រខតតបាត់ដំបង រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា  E3/5187 នងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00197917-00197919 (ក្ពំ សា  ន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកា ដ្ឋា នកំពីងពួយ រខតតបាត់ដំបង

ជាមួយនឹងក្បជាជនោប់ ន់នាក់រ្សងរទៀតពីកខនៃងរ្សងៗរៅរខតតបាត់ដំបង  យៈរពេ៣ខខរ ៀងោេ់ឆ្ន ំ រក្កាយ

បញ្ចប់កា ក្ច្ូតកាត់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នទងន ឯកសា  E3/4730 ច្ ះនងៃទី ១០ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១០-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00485966-00485974 (រៅរដើមខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម 

ក្កហមបានក្បមូេក្គួសា ជាង ២០០ ក្គួសា  ដ្ឋក់រៅកនុងមនទី   ួមមានម្នតី ទាហាន និងប៉ាូេីស បស់ េន់ នេ់។ 

រៅក្ពឹកបនាទ ប់  រទះច្ំនួន ៣០ បានដឹកពួកោតរ់ៅមនទី សហក ណ៍ជំន ំ ឃ ំជំន ំ។ នងៃបនាទ ប់រទៀត ពួកោត់ក្តូវបានឲ្យរធើា

ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅភូមិ ហាត់ទឹក ខដេសាិតរៅច្មាៃ យក្បខហេ ១៥ គីឡូខម៉ាក្ត។ ពួកោត់ក្តូវបាននារំៅ        

ភូមិច្ក។ 

01006840
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នីមួយៗ
1740

។ ឧទាហ ណ ៍រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បមាណពី៨.០០០ នាក់រៅ ២០.០០០នាក់ 

ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១ មកោ
1741

។ ក្បជាជនចំ្នួន ២០.០០០ នាក់ រដ្ឋយ

មួយចំ្នួនរៅត្តមកងច្េ័តបានរេើកទំនប់ ១៧ មកោ រហើយក្បជាជនចំ្នួន ២៣.០០០ នាក់រទៀត 

បានរេើកទំនប ់៥ មកោ និងទំនប់ ៦ មកោ
1742

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ រៅអំឡុងរពេក្បខហេ ពី ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ក៏ក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំដូច្ោន ្ងខដ ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី រដ្ឋយសា ព ំមាន

ភ័សតតុ្តងបខនាមបញ្ញជ ក់អំពីភាគ យននក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅត្តមសហក ណ ៍ និង

រៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ នានារនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានក្តឹមខតអាច្រធាើកា បា៉ា ន់សាម នកនុង 

ចំ្នួនអបបប មាខតប៉ា រណាណ ះថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មានក្បជាជនចំ្នួន ៣០.០០០ នាក់ ក្តូវបាន

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរៅកនុងតំបន់រ្សងៗ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ   

ទី២) ។ ជាងមីមតងរទៀត អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋា នថ្ន ចំ្នួនក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស ់     

ទីេំរៅរនាះ ទំនងជាមានចំ្នួនរក្ច្ើនជាងចំ្នួនបា៉ា ន់សាម នរនះ ក្បសិនរបើពិោ ណារេើ វិសាេភាព

ភូមិសា្សត រពេរវលាននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅទាងំរនះ ចំ្នួនសហក ណ ៍ និងកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ ខដេ

មានរៅកនុងអំឡុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្ពមទាងំចំ្នួនក្បជាជនរៅត្តមសហក ណ ៍ និង

កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ នីមួយៗ។ 
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 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) S 00292806-00292808។ 

1741
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា  E3/5249 នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00229062-00229063 (ក្បជាជនក្បមាណ ៨.០០០ នាក់ មកពីរខតតកំពង់ោម និងរខតតកំពង់ធ ំ

ក្តូវបានក្បមូេ្តុំោន រដើមបីរធើាកា រៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១ មកោ ខដេទំនប់រនះក្តូវបានោប់រ្តើមសាងសង់រៅនងៃទី ០១ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងក្តូវបានបញ្ចប់រៅឆ្ន ំរនាះខដ )។ កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 នងៃ

ទី១៨ ខខ វិច្ិកិា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239907-00239908 (ក្បជាជនក្បខហេ ២០.០០០ នាក់

មកពតីំបន៤់១, ៤២ និង ៤៣ បានរធើាកា រៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១ មកោ រៅរខតតកំពង់ធំ)។ សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធ

រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  

៣២០-៣២១ ERN (ភាសាខខម ) 00232318-00232319 (សហក ណ៍ខដេរៅខកប ៗទំនប់ បានបញ្ជូនកមាៃ ំងពេកមម

ោប់ ននាក់)។ 

1742
 អតាបទ បស់ François PONCHAUD៖ កមពជុា៖ រសដាកិច្ចខបបបដវិតតន៍ ឯកសា  E3/2412 នងៃទី ២៥ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00812345-00812347។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កម ឧបសមព័នធ III- 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

01006841
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582> រក្កាយមក ឯកសា របាះព មព្ ាយ បស់បកសបានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ច្េ័តក្បជាជនខបប

រនះបានរធាើឲ្យមាន “កា េំបាក” រៅកនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
1743

។ រក្កាយ

រពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ ួច្មក ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យសក្មបខៃួន និងរ ៀន ស់រៅកខនៃងងមី រហើយខៃះ

បានវរងាងនឹងទីត្តំងភូមិសា្សតទាងំរនាះ
1744

។ រកមងៗខដេទមាៃ ប់ធមមត្ត បស់ពួករគក្តូវបានផ្ទៃ ស់

បត ូទាងំក្សុង រធាើឲ្យបាត់បង់េទធភាពកនុងកា ទប់ទេជ់ាមួយនឹងកា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត (Trauma) ខដេ 

ពួករគបាន ៃ្ងកាត់រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស និងផ្ទៃ សទ់ីេំរៅជាក្បោរំនាះ ។ ពួករគមានកា 

េំបាកកនុងកា ក្បាក្ស័យទាក់ទងជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត រហើយរមើេមិនរឃើញអំពីអនាគតរនាះ

រទ។ រកមងៗខដេបានបាត់បង់ឪព កមាត យទាងំរនាះ បានទទួេ ងនូវភាពរសាកសរងាគយូ អខងាង 

រហើយរកមងៗទាងំរនាះ ខៃះខដេសពានងៃកាៃ យជាឳព កមាត យ បានរធាើបាបកូនៗ បស់ខៃួនឯង
1745

។ 

ឪព កមាត យខដេបាត់បង់កូន បានទទួេ ងកា ឈ្ឺោបជ់ាប់ ហូត។ រេើសពីរនះរទៀត “ក្បជាជនងមី” 

បានបាត់បង់នូវអតតសញ្ញា ណ បស់ខៃួន និងមានសាៃ កសាន មទ  យសបនសេ់ទ ក
1746

។ 

583> ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរេើករឡើងអំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

ខដេបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយថ្ន ជាកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

រៅត្តមរហត ្េ និងរោេរៅខដេបានរោទក្បកាន់៖ កា ខបងខច្កសាជាងមរីេើកមាៃ ំងពេកមម

ត្តមបណាត រខតតខប៉ាកទកសិណ រៅកានប់ណាត រខតតរៅខប៉ាកឧតត  (ខ្នក១១.២) កា ច្េ័តកមាៃ ំង

កា ង្វ រៅកនុងតំបន់រៅត្តម ដូវកាេ (ខ្នក១១.៣) កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់សក្មាបរ់ោេ

បំណងននកា តស ូវណណ ៈ (ខ្នក១១.៤) និងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរច្ញពីក្ពំក្បទេ់ជាប់នឹងក្បរទស       

រវៀតណាម (ខ្នក១១.៥) ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រៅកនុងខ្នករនះ       

អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារេើកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ រៅកាន់ មកពី និងរៅកនុងទីត្តងំនានាខដេមិន

បានបញ្ញជ ក់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ រដ្ឋយរហត ថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះបាន្តេ់នូវប ិបទ 

និងភ័សតតុ្តងបង្វា ញអំពីខបបបទននកា ក្បក្ពឹតតិ ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

                                                 
1743

 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00063262-00063263។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/166 ខខ ក មភៈ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤០-៤៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00063211-00063213។ 

1744
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៧៤-៧៥។ 

1745
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៦២-៦៤។ 

1746
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៦៤-៦៦។ 
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នឹងរ ៀបចំ្ខ្នកសំអាងច្ាប់ បស់ខៃួនខតរៅរេើឧក្កិដាកមមរ្សងៗ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រេើ     

ទីត្តងំទាងំរនាះ ជាពិរសស ទីត្តងំខដេបានកំណត់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយខតប៉ា រណាណ ះ។ 

១១.២  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជនពតីបំនទ់កសណិ រៅកានត់បំនឧ់តត ននក្បរទស 

584> ោប់រ្តើមពី ក់កណាត េខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មានក្បជាជនចំ្នួន 

២.០០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីទីក្កុងនានា រៅកានទ់ីជនបទ
1747

។ រៅរពេ ដូវដក   

សទូងបានោប់រ្តើមចូ្េមកដេ់រៅកនុងខខកកកដ្ឋ និងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

រៅខតបនតរធាើរៅរឡើយ
1748

។ ដូរច្នះកា បងកបរងកើន្េរៅកនុងឆ្ន ំរនាះ ព ំអាច្មានេទធភាពបរងកើន 

ទិនន្ េបានរឡើយ
1749

។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី រៅក្តឹមច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានទទេួ

សាគ េ់ថ្ន រសបៀងអាហា  និងធនធានទាងំឡាយ ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រសទើ ខតអស់រៅរហើយ ដូរច្នះ

ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក៏បានពិោ ណាថ្ន បកសក្តូវខតរ ៀបចំ្កមាៃ ំងមន សសរនះរឡើងវិញ
1750

។ 

585> រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខតតបាត់ដំបងមាន្េក្សូវរក្ច្ើនជាងរគបំ្ តរៅ

កនុងក្បរទសរដ្ឋយសេ់ក្សូវរក្ច្ើនជារទៀងទាត់
1751

។ រៅកនុងខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា  

                                                 
1747

 សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២០ ។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/166 ខខ ក មភៈ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥៥-៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063219-00063221។ 

1748
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/166 ខខ ក មភៈ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៧-៥៩ ERN(ភាសាខខម ) 00063220-

00063221។ 

1749
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/166 ខខ ក មភៈ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៩-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063221-

00063223។  បាយកា ណ៍សីតពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តងំសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤០-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00442229-00442230 (រទើបខតរៅខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ [បនាទ ប់ព ី 

 ដូវដ្ឋដំ ះ] បកសបានោប់រ្តើមរធើាកសិកមម ។ ក្បរទសរទើបខតក្តូវបាន ំរដ្ឋះ រហើយបកសក្តូវរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា សមគុសាម ញ

មួយច្ំនួន រ េគកឺា ្គត់្គង់រសបៀង អំបិេ កា ជរមៃៀសក្បជាជន ្ទះសំខបង និងកា ដឹកជញ្ជូន)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ-កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  

E3/20 ទំព័  ២៩២-២៩៣ ERN (ភាសាខខម ) 00232290-00232291 (កា ក្ច្ូតកាត់រៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរធើាឲ្យ

ពួកមជឈិមខកច្ិតត)។ 

1750
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/25 ខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00063010-00063011។ 

1751
  បាយកា ណ៍ USAID៖  បាយកា ណ៍បញ្ចប់ជំនួយរៅកមពជុា ភាគទី១ ឯកសា  E3/4178 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00759720។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជុាឆ្ន ំ 

១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា  E3/1757 ទំព័  ៤៤-៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789215។ 

01006843
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អចិ្ន្នតយ៍បានរធាើទសសនកិច្ចរៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រហើយបាន

សរងកតរឃើញថ្ន “ក្បជាជនងមី” ខដេបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅនារពេម នរៅកាន់ទីរនាះ កំព ងជួបនឹង

បញ្ញា កងាះរសបៀងអាហា 
1752

។ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ក៏បានសរងកតរឃើញមានកា ខាះទឹករៅ

កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងមានទឹកជំននរ់ៅកនុងរខតតបាត់ដំបង
1753

 ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី គណៈ       

កមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានពិោ ណារឃើញថ្ន  រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) 

មានខក្ស  ដីមានជីជាតិ និងភូមិសា្សតេអជាងរគ  រហត ដូរច្នះ ក្តូវទទួេក្បជាជនបខនាមរទៀត
1754

។ 

586> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន ក្បជាជនចំ្នួន ១.០០០.០០០ នាក់ខដេជាក្បជាជន 

រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រៅកនុងខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ មិនក្គប់ក្ោន់

សក្មាបស់រក្មច្ទិសរៅ បស់បកសបានរនាះរទ ។ បកសយេ់រឃើញថ្ន ោបំាច់្ក្តូវបរងកើនកមាៃ ំង 

ពេកមមបខនាមឲ្យបានពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់រទៀត
1755

 ។ ចំ្នួនរនះក្តូវបានោត់

ទ កថ្នជាចំ្នួនសមក្សបរហើយ រដ្ឋយសា រៅត្តមកខនៃងរ្សងរទៀតរៅក្តូវកា កមាៃ ំងពេកមមរៅ

                                                 
1752

  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008485-00008486។ 

1753
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008486-00008487។ 

1754
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧-៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008491-00008493។ (បកសយេ់រឃើញថ្ន វានឹងមិនច្ំរណញរទកនុងកា បញ្ជូនក្បជាជនរៅភូមិ

ភាគរ្សងរទៀតខដេដីមិនសូវមានជីវជាតិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៨-២០ (ភូមិ

ភាគ យពយ មានរសបៀងសតកុរក្ច្ើន និងអាច្ទទួេយកក្បជាជនរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣    

(រសច្កីតសននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ បស់ នួន ជា) ទំព័  ១៧-១៩; សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth 

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ-កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៨-៣០៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00232306-00232307 (មានក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះរៅភូមិភាគ យ័ពយ ភជួ ខក្ស ឬ កាប់ឆ្ក  នក្ព)។ 

1755
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ឯកសា  E3/216ច្ ះនងៃទី២០-២៤ ខខសីហា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័ ៨-៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00008492-00008493។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយ

សាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ទំព័  ៣១-៣២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សម

មិតតតំណាង អងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់

អនាគត  ឯកសា  E3/213 ទំព័  ៣៩-៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062860-00062864 (ឧបក ណ៍ ធនធាន និងកមាៃ ំង

ពេកមមេអបំ្ ត គួ ្តេ់ឲ្យភូមិភាគ យពយ)។ 

01006844



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

538 

 

រឡើយ
1756

 ។ ឧទាហ ណ៍ កនុងរខតតកំពង់ធំ (ភូមភិាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) រៅក្តូវកា ក្បជាជន

រដ្ឋយសា ខាះកមាៃ ំងពេកមម
1757

។ រៅកនុងរខតតក្ពះវិហា  (តំបន១់០៣) ខដេ ប ូ ផ្ទត រៅ ហងស 

ជារេខ្  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨
1758

 ក្តូវកា កមាៃ ំងមន សសរដើមបីរេើកភៃឺខក្ស និងឆ្ក  នក្ព
1759

។  

តំបន់ ១០៣ បានរសនើស កំ្បជាជនចំ្នួន ៥០.០០០ នាក់ បខនាមរទៀត ប៉ា ខនត ជាបឋមរនាះ មាន      

ក្បជាជនចំ្នួនក្តឹមខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ា រណាណ ះខដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យ
1760

។ 

                                                 
1756

  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៨-៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008492-00008493។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌

នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ទំព័  

៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398។ 

1757
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ទំព័  ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00072398-

00072399។ 

1758
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំព័  ៥ (ហងស គឺជារេខ្តំបន់ ១០៣)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ ស ន ឯកសា  E3/4606 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00407771 (ហងសគឺជាក្បធានតំបន់ ១០៣  ហូតដេ់រពេោប់ខៃួនោត់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ ស ូ ឯកសា  E3/420 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407775 

(ហងសគឺជារេខ្តំបន់ ១០៣  ហូតដេ់រពេោប់ខៃួនោត់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី រសង គឹមរអឿន ឯកសា  E3/425 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418569 

(រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ហងសគឺជារេខ្តំបន់ ១០៣  ហូតដេ់រពេោប់ខៃួនោត)់។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00017119-00017123 (សមមិតត ហងស បានោយកា ណ៍ជូនគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍អំពសីាា នភាពរៅកនុង

តំបន់ ១០៣ រហើយបានរសនើស ំ និងបានទទួេកា ខណនានំានា)។  

1759
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00017120-00017121។ 

1760
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នកឯកសា  E3/781ច្ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398

។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  

៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00017122-00017123 (គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានរសនើស ំ បាយកា ណ៍អំពីទំនប់ទឹក 

និងទិនន្ េក្សូវរៅភូមិភាគឧតត  ( ួមបញ្ចូេតំបន់១០៣) ជាក្បោំសបាត ហ៍)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/154 នងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00008494 (កាេពីនងៃទី៣០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

01006845



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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587> តំបន់ខដេដីព ំសូវមានជីជាតិ ជាពិរសសរៅភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ 
ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសកមាៃ ំងមន សសសក្មាប់្តេ់រៅឲ្យតំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគ   

(ឧតត ោស់) កណាត េ
1761

 ។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានខណនាថំ្ន មានខតក្បជាជនខដេក្តូវកា ោបំាច់្

សក្មាបរ់ធាើខក្សរៅតំបន់ទាងំរនះខតប៉ា រណាណ ះខដេទ ករៅទីរនាះ រហើយរក្ៅពីរនះក្តូវផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ពួករគ
1762

 ។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានបំណងច្ង់ឲ្យភូមិភាគខដេបងកបរងកើន្េបានរក្ច្ើនជាងរគ      

្េិតរសបៀងអាហា  និងទ នសក្មាបតំ់បន់រ្សងៗរទៀត ខដេមិនមានអំរណាយ្េពីដីមាន       

ជីជាតិ
1763

។ 

                                                                                                                                            

១៩៧៥ ភូមិភាគបូ ៌ បានោយកា ណ៍ជូន ប៉ា េ ពត រដ្ឋយច្មៃងជូន នួន ជា  ក់ពន័ធនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនច្ំនួន 

៥០.០០០ នាក់ រៅភូមិភាគឧតត រៅសទឹងក្តង់ និង ក្ពះក្បសពា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ 

រហកកអា វ) (រៅខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រសា ភីម បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ា េ ពត និងនួន ជា ទាក់ទិននងឹ ខក ពក បាន

បដិរសធកា ជរមៃៀសក្បជាជន)។ 

1761
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00072372-

00072373 (រៅសាា យរ ៀង ដីមិនសូវមានជីវជាតិរនាះរទ),ទំព័  ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072382 (ភូមិភាគបសចិម

ទទួេទិនន្ េទាបជាងនិ តី)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២-៦៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836139-00836140។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ៖ កមពជុា និងបដវិតតនខ៍ខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៧-៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00232305-00232307 (ត្ត ម៉ា ក ខដេជារេខ្ភូមិភាគនី តី បានតអូញខតអ អំពីក្បជាជនរក្ច្ើនរពក និងភូមិភាគ យពយ

ទទួេក្បជាជនងមីតិច្តួច្ រក្កាយកា ជរមៃៀសរច្ញពីភនរំពញ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជុា

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា  E3/1757 ទំព័  ៤៤-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789216។ 

1762
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័ ៣១-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072399

។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/135 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣០-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00069816 

( កយរសាៃ ករៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ គឺ “អាីខដេមិនោបំាច្់ក្តូវដករោេ”)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មាស 

រសឿន ឯកសា  E3/5531 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00418510-00418511 

(ក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ ស់រៅកនុងភូមិកំរណើត បស់ខៃួនរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ។   ក្បជាជនងមីមិន

រច្ះរធើាខក្ស រហត ដូរច្នះទ កពួកោតរ់ៅភូមិភាគបូ ៌ មិនបានក្បរោជន៍រទ)។ 

1763
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សមមិតតតំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាត    

ភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា  E3/213 ទំព័  ៤៨-៥៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062865-00062867។ 

01006846
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588> ោបរ់្តើមពីខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនោប់ខសននាក់រៅកនុង
ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ( ួមទាងំ រខតតកំពង់សពឺ

1764
 រខតតកណាត េ

1765
 រខតត

ត្តខកវ
1766

 រខតតនក្ពខវង
1767

 រខតតសាា យរ ៀង
1768

 និងរខតតកំពង់ោម
1769

) ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

                                                 
1764

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៣-៦ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស និងក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញ រៅភមូិអងគ មាស រខតតកំពង់សពឺ ម នរពេ

ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតរៅរ ធិ៍សាត់)។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទនដ់្ឋោ-ស ឯកសា  

E3/5732 នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00916998-00916999។ 

1765
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣២-៣៤ (ោន់ ស ជាតិ និងក្គួសា  បស់ោត់

ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរក្កាយមកសាន ក់រៅក្សុក រកៀនសាា យ  យៈរពេ    

៦ ខខ ម នរពេក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀត)   ។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័   

៦៨-៧០ (យឹម ស វណណ  និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ជា

ច្ ងរក្កាយបានមកដេ់ភូមិរេខ៥ ឃ ំរ ធិ៍បាន រខតតកណាត េ ម នរពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀតរៅ

រដើមឆ្ន ំ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៣៨-៤៤, ៤៥ (កាេពីនងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សូផ្ទន់ សូវណណ ី និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ មកដេ់ច្ ងរក្កាយរៅភូមិ

 ការកាង រខតតកណាត េ ម នរពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៨១-៨៣ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឡាយ បូនី និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន

ជរមៃៀសពីភនំរពញ និងឈ្ប់សក្មាកជារក្ច្ើនកខនៃងម នរពេមកឈ្បច់្ ងរក្កាយរៅក្សុកខាច្ក់ណាត េ រខតតកណាត េ។ 

រក្កាយមក ពួកោតក់្តូវបានជរមៃៀសរៅបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  

២-៣, ៤៥ (បានមកដេ់រខតតបាត់ដំបងរៅឆ្ន ំ១៩៧៦)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រអា  ី      

ឯកសា  E3/3967 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00565893-00565894 (រអា  ី 

និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភនំរពញរៅក្សុកខាច្់កណាត េ រខតតកណាត េរៅខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ម នរពេ

ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (សួន ស ផ្ទ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវ

បានជរមៃៀសពីភនំរពញរៅរខតតនក្ពខវង និងបនាទ ប់មកជរមៃៀសរៅរខតតកណាត េរៅខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ម នរពេោត់ក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។ 

1766
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៥-៦ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពិន 

ោ៉ា នង និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញ រហើយ ស់រៅមួយ យៈរពេយូ រៅ រឈ្ើរមម  រខតតកណាត េ (នងៃទី 

២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥-ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥) និងរៅ សម លាវ រខតត ត្តខកវ (ខខកកកដ្ឋ-កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥) ម ន

រពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀតរៅខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង 

ស ខ្) ទំព័  ២៩-៣៦ (ទឹង ស ខ្ និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញរៅក្សុកបាទី រខតតត្តខកវរៅនងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេជាកខនៃងពួកោត ់ស់រៅអស់ យៈរពេ ០៥ ខខ ម នរពេពួកោត់ក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជា

01006847



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

541 

 

                                                                                                                                            

ងមីមតងរទៀតរៅច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៥)។ កណំត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 

នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ០៣-០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ គង់ វាច្ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញ (បីតោត់ធាៃ ប់ជាទាហាន េន់ នេ់ និងក្តូវបានយក

រៅបាត់កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញ) រៅភូមិ ច្ក រខតត ត្តខកវ ម នរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

មតងរទៀត)។ 

1767
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័  ២៧-២៩ (អូន ្េៃី និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានរធើាដំរណើ អស់ យៈរពេ១៥នងៃ រៅកាន់រខតត

នក្ពខវង ម នរពេពួកោតក់្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមតងរទៀតរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង រៅច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៦ ឬ ឆ្ន ំ១៩៧៧)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323529-00323531 (ខសម វី ៈ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញ កាេពី

នងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រៅកាន់ខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង ម នរពេោត់ក្តូវបានរគផ្ទៃ សទី់េំរៅមតងរទៀត)។ ទក្មង់

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559761-00559763 (្ិត សាវ ន និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីបាក្កុង 

រខតតសាា យរ ៀង រៅកាន់ក្កសាងំ រខតតនក្ពខវង ម នរពេពួកោតក់្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀត)។ 

1768
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី E3/5613 ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00491045-00491046 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រសង មា៉ា  ឌី និងក្គួសា 

ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភនំរពញរៅរកៀនសាា យ រខតតកណាត េ។ ម ន ដូវក្ច្ូតកាត់បនតិច្រៅឆ្ន ំ១៩៧៥ រសង មា៉ា  ឌី និង

ក្គួសា ោត់បានរៅនក្ពខវងរដើមបីបនតដំរណើ រៅកាន់ភូមកិំរណើត បស់ពួកោតរ់ៅរខតតសាា យរ ៀង។ រៅសាា យរ ៀង 

រសង មា៉ា  ឌី និងក្គួសា ោត់បានសាន ក់រៅមួយ យៈរពេខៃី ម នរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀត)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ព ធ ព ំ ឯកសា  E3/4714 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397780-00397781 (ព ធ ព ំ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញកាេពីនងៃទី១៧ 

ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រៅកាន់សាា យរ ៀង ខដេជាកខនៃងោត់សាន ក់រៅកាេពខីខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ម នរពេក្តូវបាន

បញ្ជូនរៅមនទី សនតិស ខ  យៈរពេ៣ខខ។  ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅភមូិត្តជ័យ ក្សុកសាា យក្ជុំ រខតតសាា យរ ៀង យៈ

រពេ៣ខខម នរពេក្តូវបានផ្ទៃ ស់បតូ ទីេំរៅមតងរទៀត)។ 

1769
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា  E3/4707 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00387631 (ជួន សំអាត និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញរៅក្សុកអ ិយកសក្ត 

និង ២ ខខរក្កាយមក (ក្បខហេខខមិង នា/កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៥) ក្តូវបានជរមៃៀសរៅអូ ោំងឪ រខតតកំពង់ោម ម នរពេ

ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  

E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00368783-00368784 (កាេពីនងៃទី 

១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ សាយ កាណាេ់ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញរៅកាន់នក្ព ំរដង រខតតកំពង់ោម 

ម នរពេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម ឯកសា  

01006848



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

542 

 

កនុងរពេជរមៃៀស “ដំណាក់កាេទី២”
1770

។ រៅតំបន់ខៃះមានខត “ក្បជាជនងមី” ខតប៉ា រណាណ ះ ខដេ

ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ
1771

 ចំ្ខណករៅតំបន់រ្សងរទៀត ទាងំ “ក្បជាជនោស់” ទាងំ “ក្បជាជនងមី” 

                                                                                                                                            

E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565831-00565834 (េី ហ ីម នងិ

ក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពភីនំរពញរៅរខតតកំពង់ោម ម នរពេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។ 

1770
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៤ (រមដឹកនា ំបស់កងកា ង្វ  បស់    យឹម 

ស វណណ  បានក្បាប់ោត់ថ្ន រនះគឺជាខ្នកននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេទី២)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៤៩។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សមមិតតតំណាង

អងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា  

E3/213 ទំព័  ៥៣-៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062868-00062869។ កមពជុា៖  បាយកា ណ៍ បស់សា ព័ត៌មាន The 

New York Times អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំជាងមីមតងរទៀតខដេបងករក្ោះថ្នន ក់ដេ់អាយ ជីវិតមន សស (AFP) 

ឯកសា  E3/4170 នងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00548749 (ោប់ត្តំងពីខខត លា ឬ 

រដើមខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនក្តូវបានជរមៃៀសពតីបំនម់ួយរៅតំបន់មួយរទៀតននក្បរទសភាគរក្ច្ើនរខតត

បាត់ដំបង)។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នពគីណៈកមមកា អនត ជាតិននអនកជំនាញខ្នកច្ាប់ត្តម យៈរសច្កតីក្បកាស រេខ ៩  បស់

គណៈកមមកា សិទធិមន សស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1804 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00235804-00235805 (ោប់រ្តើមរៅខខសីហា ឬខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅពភីនំរពញ ក្តូវបានរគផ្ទៃ សទី់េំរៅមតងរទៀតរៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ)។ ក្បរទសកមពជុាសិាតកនុងកណាត ប់នដខដក

 បស់ខខម ក្កហម  (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/4441 នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) S 00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួនកនុងអំឡុង២ខខច្ ងរក្កាយកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ជនរភៀសខៃួន 

ច្ំនួន ៣០០.០០០ នាក់ មកពីភនរំពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តមកាណូតខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះ រៅកាន់រខតត     

បាត់ដំបង)។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៥ (ក្បជាជន ១៧ រមសា ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ 

ទីេំរៅមតងរទៀតរៅរពេជរមៃៀសដំណាក់កាេទី២)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) 

ទំព័  ៤៥ (រគបានក្បកាសថ្ន ក្បជាជនងមីរៅភូម ិការកាង នឹងក្តូវជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO)ទំព័ ៦៥-៦៦ (អងគកា បាន្តេ់បញ្ជ ីរ ម្ ះខដេស ទធខតក្បជាជនងមីខដេក្តូវជរមៃៀស)។     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៧-៣៨ (ក្បជាជនខដេរច្ះដឹង  ួមទាងំ ទឹង ស ខ្ និង

ក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣៧-៣៨, ៤២-

៤៣ (ក្បជាជន១៧ រមសា ទាងំអស់ក្តូវបានជរមៃៀស ប៉ា ខនតក្បជាជនមូេដ្ឋា នមិនក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៨៤-៨៦ (ក្បជាជន ១៧ រមសាខតប៉ា រណាណ ះ ក្តូវបានជរមៃៀសពកី្សុក

សាម ច្់កណាត េ រខតតកណាត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៦-៨៧ (ក្បជាជនងមី

ប៉ា រណាណ ះក្តូវបានបញ្ជូនរច្ញ ប៉ា ខនត កាទ កក្បជាជនមូេដ្ឋា ន)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រអា  ី 

ឯកសា  E3/3967 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00565893-00565894 (រៅ

ច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ “អនកមកងមី”ទាងំអស់ ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង)។ កំណត់រហត ននកា    
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សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រងង ហ  យ ឯកសា  E3/5244 នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00224796-00224797 (ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនមកពសីាា យអនទ  រខតតនក្ពខវង គឺជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬក្បជាជនងមី)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម ឯកសា  E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565832-00565834 (ក្បជាជនងមីោប់ យនាក់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ)។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣ ERN 00249909-

00249910 (រៅច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៦ កមាម ភិបាេខខម ក្កហមបានរៅក្បជាជនងមីទាងំអស់  ួមមានក្បជាជនទាងំឡាយខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសពទីីក្កុងភនំរពញ និងក្កុងសាា យរ ៀង រៅក្បជ ំរៅសាា យោ រខតតសាា យរ ៀង។ ពួករគបានក្បកាសថ្ន 

រោងត្តមរោេនរោបាយ “មហាអសាច  យ មហារលាតរផ្ទៃ ះ” ក្បជាជនងមីក្តូវខតរៅរខតតរ ធិ៍សាត់។ ពួករគមាន

បញ្ជីរ ម្ ះអនកខដេក្តូវជរមៃៀសរច្ញ។ ៣០ក្គួសា ខដេជាក្បជាជនងមីទាងំអស់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ក្បជាជន១៧ រមសា ខតប៉ា រណាណ ះ ក្តូវបានជរមៃៀសពខីន ុ កា ក្សុកលាា ឯម 

រខតតកណាត េ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦០-៦១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00836137-00836138 (រៅខខរមសា និងខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក្បជាជនកនុងមួយភូមិរៅក្សុកសាអ ង បានរកើន

រឡើងរដ្ឋយសា មានក្បជាជនងមីោប់ ន់នាក់។ រៅខខកញ្ញា /ត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រៅសេ់ខត ៧ ឬ ៨ ក្គួសា ប៉ា រណាណ ះ 

រក្កាយពីកា ជរមៃៀសរៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ)។ 

1772
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៧-៤៨, ៥៣-៥៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប រក្ពឿន ឯកសា  E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00165245-00165246 (ក្បជាជនោស់ស ខច្ិតតឲ្យរគជរមៃៀស)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 

កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836137-00836138 (ក្បជាជនោស់ជារក្ច្ើនក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញ)។ 

1773
 បទសមាភ សន៍ SOAS ជាមួយ ប  ត សាវន ឯកសា  E3/4659 នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00788308-00788309 (បទបញ្ញជ រច្ញមកពីថ្នន ក់ក្សុកឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម 

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00323530-00323531 (រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រមភូមខិខម ក្កហមបានទទួេបញ្ញជ ជាលាយេកេណ៍អកស ពីថ្នន ក់រេើ

 បស់ោត់ រដើមបីបញ្ជូនក្បជាជនខដេមកពភីនំរពញទាងំអស់រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង       

 ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00557954-00557955 (“ពួកខខម ក្កហម” បានជរមៃៀស សាន ម ំ និងក្គួសា  ពី ភូមិ កាត   រខតត សាា យរ ៀង)។ សកេីកមម

 បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២-៦៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836139-

00836140 (“ខខម ក្កហម” បានបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ)។ 

01006850
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ឃ ខំៃួន កា អប់ ខំកខក្ប ឬ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅនារពេរក្កាយៗរទៀត
1776

។ ក្បធានភូមិ និងកមាម ភិបាេ 

ខខម ក្កហមខៃះ បានសួ  កអនកសម័ក្គចិ្តត
1777

។ 

                                                                                                                                            
1774

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៧-៤៨, ៥៣-៥៤ (រៅច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ រមភូមិ

បានបញ្ញជ  សាងំ ោ៉ា ត់ បី តោត់ កូនក្បុសោត់៤នាក់ និង៤ ឬ ៥ ក្គួសា រ្សងរទៀត ឲ្យោករច្ញពីភូមិ បស់ពួកោត់ រៅ

ក្សុកសំរោង រខតតកំពង់សពឺ រៅកាន់ក្សុករមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង។ ពួកោតប់ានរសនើស ឲំ្យរៅកខនៃងដខដេ ប៉ា ខនតរនះ

ជា “បញ្ញជ ដ្ឋច្់ខ្ត” រហើយពួកោត់ក្តូវខតោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  

៨៤-៨៦ (រមភូមបិានខណនាឲំ្យក្បជាជនងមីរៅក្សុកខាច្់កណាត េរ ៀបច្ំោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៣៦-៣៧ (រមភូមបិានបញ្ញជ ឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។ 

1775
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៥ (ត្តម យៈរសច្កីតបង្វគ ប ់បស់អងគកា  

ពួកោតក់្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណ ប ណន ឯកសា  E3/5423 នងៃទី ១៧ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00481176-00481177 (រៅរដើមឆ្ន ំ១៩៧៦ អងគកា បានជរមៃៀស ណ ប 

ណន និងក្គួសា ោត់ ជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀតរច្ញពរីខតតកំពង់សពឺ។ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញ)។ ទក្មង់

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រោៃ ក ផ្ទត ឯកសា  E3/5467 នងៃទី ០២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៩-១១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00506066-00506068 (អងគកា បានក្បាប់មាត យ និងសាច្់ញាតិឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅរ ធិ៍សាត់ខដេជា

កខនៃងមានក្សូវរក្ច្ើនរេើសេ ប)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សូ សាមិត ឯកសា  E3/5393 នងៃទី ១៦ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00479161-00479162 (បងបអូនក្បុស និងបងបអូនក្សី បស់ោត់ ក្តូវ

បានអងគកា ជរមៃៀសរច្ញពរីខតតកណាត េ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា  E3/5427 នងៃទី 

១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483320-00483321 (ក្គួសា  បស់បងក្បុស បស់      

ថ្នច្់ យ៉ាួង ជាមួយនឹងក្បជាជនជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសពរីខតតកណាត េ)។ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន         

ជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា  E3/5424 នងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00481187-

00481188 (ផ្ទន់ យីម និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសពីរខតតត្តខកវ)។ 

1776
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣៦-៣៨ (ពួកោតក់្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញពី

រខតតនក្ពខវង រហើយពួកោត់ក្តូវខតរោ ពត្តមបទបញ្ញជ រនះ ឬ ក្បឈ្មនឹង្េវិបាក។ ពួកខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យពួក

ោត់រធើាត្តមបញ្ញជ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣ (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន 

ក្បសិនរបើពួកោតប់ដិរសធមិនក្ពមោករច្ញ ពួកោត់នឹងក្តូវឃ ំខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង 

ស ខ្)ទំព័  ៥៣-៥៥(ទឹង ស ខ្ និងអនករ្សងរទៀតខដេបានេួច្ ត់ច្ូេនក្ពរដើមបីក ំឲ្យរគជរមៃៀស ក្តូវបានរគោប់បាន 

និងក្តូវបានជរមៃៀសរៅ យ័ពយក្បខហេមួយខខរក្កាយមក)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

យឹម ស វណណ  ឯកសា  E3/5787 នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00373425 (ក្បជាជន 

១៧ រមសា ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញ។ ក្បសិនរបើ យឹម ស វណណ  ច្ង់សាន ក់រៅរ ធិ៍បាន ោត់នឹងក្តូវបានយករៅមនទី 

សនតិស ខ)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349498-00349499 (ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន អនកណាបដិរសធមិន

01006851
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589> ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់មូេរហត រ្សងៗោន អំពីកា ត្តងំទីេំរៅងមី បស់ពួករគ។ ក្បជាជន

ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានក្បាប់ ឬ រជឿថ្ន រសបៀងអាហា រៅត្តមតំបន់ បស់ពួករគរៅកនុងភូមិភាគនិ តី 

ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ព ំក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ចិ្ញ្ច ឹមអនកមកងមីរឡើយ
1778

 រសបៀងអាហា 

មានរក្ច្ើនរៅរខតតបាត់ដំបង
1779

 និងរខតតរ ធិ៍សាត់
1780

 ដីរៅរខតតបាត់ដំបង
1781

មានជីជាតិជាង 

                                                                                                                                            

ក្ពមរៅ នឹងក្តូវទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះទរងាើ បស់ខៃួន រហើយអងគកា នងឹយកអនកទាងំរនាះរៅអប់ ំ)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន ់សារ ឿន   ឯកសា  E3/5258 នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN 00249910 (ោម ន

ន ណាមាន ក់ក្តូវបានរគទ កជីវិតរនាះរទ សូមបីខតកូនរកមងក៏ោម នខដ )។ 

1777
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣(ពិន ោ៉ា នង) ទំព័ ៥-៦ (រៅខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមភូមិបានអំ វនាវ

 កអនកសម័ក្គច្ិតតរដើមបីផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពកី្សុកសម លាវ រខតតត្តខកវ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប  

រក្ពឿន ឯកសា  E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246 

(ក្បជាជនោស់បានសម័ក្គច្ិតតរច្ញពរីខតតកំពង់ោម)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសង ស ខ ម 

ឯកសា  E3/4702 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368960-00368961 (រៅ

រដើមឆ្ន ំ១៩៧៦ ទាហានខខម ក្កហមបានអំ វនាវ កអនកសម័ក្គច្ិតតរដើមបីរៅរ ធិ៍សាត់ ឬបាត់ដំបង)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (ខខម ក្កហមបានអំ វនាវ កអនកសម័ក្គច្ិតតរដើមបីផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅបាត់ដំបង)។ 

1778
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៣៦-៣៨ (ក្បធានភូមបិានរ ៀបោប់ថ្ន ពួកោតក់្តូវខតោករច្ញ រដ្ឋយសា ខតរសបៀងមាន

មិនក្គប់ក្ោន់រៅរខតតកណាត េ រហើយរសបៀងមានរក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប 

រក្ពឿន ឯកសា  E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246 

(ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានក្សូវជារក្ច្ើនរៅរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង ខណៈរពេខដេរៅកំពង់ោម មានខត

បប ោវៗ ប៉ា រណាណ ះ)។ 

1779
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៥៤-៥៥ (ទាហានខខម ក្កហមបានក្បាប់ សាងំ 

ោ៉ា ត់ ថ្នរគបញ្ជូនោត់រៅបាត់ដំបង ខដេជាកខនៃងមានរសបៀងជារក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២៧ (អនកក្គបោ់ន រៅកមពជុា បានដឹងថ្ន រខតតបាត់ដំបងគឺជារខតតសមបូ ហូ រហៀ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥ (ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានរសបៀងរក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង 

និងរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប រក្ពឿន ឯកសា  E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246 (ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានក្សូវជារក្ច្ើនរៅ

រ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង)។ បទសមាភ សន៍ SOAS ជាមួយ ប  ត សាវន ឯកសា  E3/4659 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )00788308-00788309 (ក្បជាជនជារក្ច្ើនគិតថ្ន រៅបាត់ដំបងក្បខហេជា

ក្សួេជាង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (ពួកោត់បានគិតថ្ន អាច្មានក្សូវក្គប់ក្ោន់
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និង/ឬ រៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ ព ំមានកមាៃ ំងមន សសក្គប់ក្ោន់រឡើយ
1782

។ ក្បជាជន

រ្សងរទៀតក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគកំព ងក្តូវបានបញ្ជូនក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត បស់ពួករគ វិញ

1783
។ ជាេទធ្េ ក្បជាជនខៃះសបាយចិ្តត រហើយសម័ក្គចិ្តតោករច្ញ

1784
។ ក្បជាជនរ្សងរទៀត

                                                                                                                                            

សក្មាប់ប ិរភាគរៅបាត់ដំបង រដ្ឋយសា ខតរៅទីរនាះក្តូវបានរគដឹងថ្នមានក្សូវរក្ច្ើន)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា  E3/1757 ទំព័  ៤៤-៤៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00789212-00789216។ 

1780
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ       

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យឹម ស វណណ  ឯកសា  E3/5787 នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00373425 (ខខម ក្កហមមួយ ូប បានក្បាប់ យឹម ស វណណ  ថ្នមានក្សូវរក្ច្ើនរៅរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី រងង ហ  យ ឯកសា  E3/5244 នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00224796-00224797 (ម នជរមៃៀស គណៈក្សុកបានក្បកាសរៅកខនៃងក្បជ ំក្បជាជន និង ដាអំណាច្មូេដ្ឋា នថ្ន 

មានខ្ៃរឈ្ើ និងក្សូវជារក្ច្ើនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់)។ 

1781
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រគៀង វណាណ  ី ឯកសា  E3/5310 នងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349486-00349487 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

រដ្ឋយសា ខតមានដីមានជីវជាតិជារក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង)។ 

1782
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ប  ត សូក្ត ឯកសា  E3/4823 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្ន មានវាេខក្សជារក្ច្ើនរៅ

រខតតបាត់ដំបង ប៉ា ខនតមិនមានក្បជាជនក្គប់ក្ោន់រដើមបីក្ច្ួតកាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង   

ឯកសា  E3/5231 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ខខម ក្កហមបានរ ៀបោប់ថ្ន 

កខនៃងមួយច្ំនួនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ខាះកមាៃ ំងមន សស)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិត

រៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មនីា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00709583-00709584  (ជនរភៀសខៃួនមួយ ូបបានរេើករឡើង ថ្ន រខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង មានដីទំរន រក្ច្ើន 

ខដេខខម ក្កហមច្ង់ឲ្យបងកបរងកើន្េបានរក្ច្ើន)។  

1783
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤ (ោន់ ស ជាតិ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន 

“រមដឹកនាអំងគកា ” ក្បាប់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យក្តឡប់ពកី្សុករកៀនសាា យ រៅ ភនំរពញវិញ)។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា  E3/5231 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00267730 (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន រគនឹងនាពំួកោតរ់ៅក្សុកកំរណើតវិញ ប៉ា ខនតខប ជានាពំួកោត់រៅរ ធិ៍សាត់

 វិញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២០៧-២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00836284-00836285 (ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន ពួកោត់នឹងក្តូវបានឲ្យក្តឡប់រៅភនំរពញ ខដេមានកខនៃងសាន ក់រៅ

ក្សាប់រហើយ ដូរច្នះពួកោត់មិនបាច្់យកអីាត្តមខៃួនរនាះរទ) ទំព័  ២១៤-២១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836291-

00836292 (ពួកោតក់្តូវបានក្បាប់ថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេបានអន ញ្ញា តឲ្យក្បជាជនខដេមកពបីាត់ដំបង កំពង់ធំ និងកំពង់ឆ្ន ំង 

01006853
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ព ំទទួេបានកា ពនយេ់អាីរឡើយ
1785

 ។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតយេ់រឃើញថ្ន កា រៅខកប ក្ពំក្បទេ់

ក្បរទសនងអាច្ជួយសក្មួេពួករគកនុងកា  ត់រគច្ខៃួនពីខខម ក្កហម
1786

 ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់

                                                                                                                                            

ក្តឡប់រៅភូមកិំរណើត វិញ។ ត្តមកា ពិត រគក្បាប់ដូរច្នះរដើមបីបងេំក្បជាជនឲ្យរៅរខតតបាត់ដំបង វិញ)។ សូមរមើេ្ង

ខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម 

ឯកសា  E3/20 ទំព័  ទំព័  ៣០៨-៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232306-00232307។ 

1784
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២៦-២៧ (ពួកោតស់បាយច្ិតតរៅរពេក្តូវបានជរមៃៀស រទាះបីជាោត់មិនមានជរក្មើសក៏

រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤ (ពួកោតស់បាយច្ិតតអំពីេទធភាព

អាច្ក្តឡប់មក្ទះ បស់ពួកោត់វិញ។ ឪព ក បស់ោត់រជឿជាក់ថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេងមីនឹងក្តូវកា  វិសាក ដូច្ោត់ រហើយជីវិត

នឹងមានភាពក្បរសើ រៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រងង ហ  យ ឯកសា  E3/5244 នងៃទី 

១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224796-00224797 (ម នរពេកា ជរមៃៀស គណៈក្សុក

បានក្បកាសរៅកខនៃងជួបក្បជ ំក្បជាជន និងអាជាា ធ មូេដ្ឋា នថ្ន មានខ្ៃរឈ្ើ និងអងក ជារក្ច្ើនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់។ 

ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់មួយច្ំនួន បានសម័ក្គច្ិតត ប៉ា ខនតក្បជាជនមួយច្ំនួនខដេមិនសម័ក្គច្ិតត ក៏ក្តូវបានបងេំឲ្យរៅ

ខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រោៃ ក ផ្ទត ឯកសា  E3/5467 នងៃទី០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៩-១១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00506066-00506068 (រៅរខតតកណាត េ មិនមានរសបៀងក្គប់ក្ោន់រទ។ រៅឆ្ន ំ១៩៧៦ អងគកា 

បានក្បាប់មាត យោត់ និងបងបអូនោត់ឲ្យផ្ទៃ ស់រៅរ ធិ៍សាត់ខដេជាកខនៃងមានក្សូវរក្ច្ើន។ រដ្ឋយសា ខតក្បជាជនអត់

ោៃ នរៅរកៀនសាា យ ពួកោត់មិនបានបដិរសធរនាះរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth 

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ-កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៨-៣០៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00232306-00232307 (ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន ពកួោត់នឹងក្តូវក្តឡប់មក្ទះវិញរៅភនំរពញ     

ក្បជាជនងមីបានេះបង់រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតតនូវខ្ៃផ្ទក កា ង្វ  បស់ពួករគរោេរៅកនុងភូមិភាគនិ តី បានរបាះបង់ច្ំខណក

ក្ច្ូតកាត់ បស់ពួករគ និងបានរៅភាគខ្ងរជើងខដេជាកខនៃងមានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា  ឬទីជក្មកតិច្តួច្)។ 

1785
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រៅ នី) ទំព័  ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រដនីស អាហាងុសូ) ទំព័  ៦៥-៦៦, ទំព័  ៤១-៤២ 

(ពួកោតម់ិនមានព័ត៌មានទាក់ទិននឹងមូេរហត ននកា ជរមៃៀស ឬ រោេរៅ បស់ពួករគរនាះរទ)។ សកេីកមម បស់     

ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៥-១៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 00836272-

00836273 (ពួកោតប់ានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅរខតតបាត់ដំបង រដ្ឋយមិនមានកា ក្ពមានជាម ន និងមិនមានព័ត៌មានទាក់ទិន

នឹងទិសរៅ បស់ពួកោតរ់នាះរទ)។ 

1786
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៥-៦ (រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន បាត់ដំបងរៅខកប ក្ពំ

ខដននង និងឱកាសេួច្ ត់ ពិន ោ៉ា នង ស ខច្ិតតេួច្ ត់)។ 

01006854
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ខដេព ំក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ ព ំទទួេបានព័ត៌មានបខនាមអំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ទាងំរនាះរឡើយ
1787

។ 

590> រក្កាយពីក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគ ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសជា៣ 

ដំណាក់កាេ។ រៅកនុងដំណាក់កាេទី១ ពួករគក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់រៅត្តមទីត្តងំក្បមូេ្តុំ 

(ខ្នក១១.២.១) បនាទ ប់មក ពួករគក្តូវបានដឹកញ្ជូនត្តម ងរភៃើង ឬ ត្តមឡាន រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង 

និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរខតត      

ក្ពះវិហា  (តំបន់១០៣) (ខ្នក១១.២.២) និងដំណាក់កាេច្ ងរក្កាយ ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូនរៅ

ដ្ឋក់រៅត្តមសហក ណ៍ ឬ កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ ខដេបានកំណត់ (ខ្នក ១១.២.៣)
1788

។ 

                                                 
1787

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៤១-៤២ (នូ រ ៉ា  មានសាច្់ញាតិខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសពីភូមិភាគនិ តី រៅកាន់កំពង់ឆ្ន ំង រហើយោត់ខេងបានដំណឹងអំពីរជាគវាសនា បស់ពួករគរទៀតរឡើយ)។ 

ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា  E3/5427 នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00483320-00483321 (ក្គួសា  បស់បងក្បុសោត់ ជាមួយនឹងអនករ្សងជារក្ច្ើនរទៀត ក្តូវបានអងគកា 

ជរមៃៀសរៅរ ធិ៍សាត់។ ពួករគបានបាត់ខៃួនទាងំអស់ោន )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ គឹម បូហាណាវ ទធី  

ឯកសា  E3/5478 នងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១១-១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00512494-00512499 ERN 

(ក្បខហេជាខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បងក្សីោត់ បងនងៃ និងបងបអូនជដីូនមួយោត់ ក្តូវបានខខម ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតត

បាត់ដំបង។ រក្កាយពីរពេរនាះមក ោត់មិនខដេទទួេព័ត៌មានអំពពីួករគរនាះរទ)។ 

1788
 សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៤៣-៤៤ 

(ក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តម ងរភៃើងមកភនំរពញ និងបនាទ ប់មកដឹករៅកាន់បាត់ដំបង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី មាស រសឿន ឯកសា  E3/5531 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 

00418510-00418511 (ក្បជាជនងមីក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ទរនៃ  ួច្បញ្ជូនត្តមកាណូតមកទីក្កុងភនំរពញ រហើយបនត

ដំរណើ រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតរ្សងៗរទៀតត្តម ងរភៃើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អា

ឡាត)់ ទំព័  ៤១-៤២ (ក្បជាជនងមីក្តូវបានដឹករដ្ឋយ ងរភៃើង និងឡានមកពភីនំរពញ រហើយក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូម ិ      

រ្សងៗ)។ ក្បរទសកមពជុាសិាតកនុងកណាត ប់នដខដក បស់ខខម ក្កហម (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/4441 

នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួន កនុង

អំឡុង២ ខខច្ ងរក្កាយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ៣០០.០០០ នាក់មកពភីនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តម

កាណូតខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ 

01006855
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 ១១.២.១  ដណំាកក់ាេទ១ី៖ កា បញ្ជូនរៅដ្ឋករ់ៅទតី្តងំក្បមេូ្តុ ំ

591>  ក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមឡាន ត្តមកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ ត្តម រទះរោ និងរដើ រដ្ឋយ

រងមើ រជើងរៅកានទ់ីត្តងំក្បមូេ្តុំ ។ េ័កេខ័ណឌ ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ពួករគ អាក្ស័យរៅត្តម

មរធាបាយននកា ដឹកជញ្ជូនជាក់លាក ់។ ឡានខដេរបើករៅកានទ់ីត្តងំក្បមូេ្តុំ  ួមទាងំ រៅក្កុង

ភនំរពញ និងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង (ភូមិភាគបសចិម) មានមន សសជិះខណន
1789

។ ក្បជាជនក្តូវបានរគ    

ត្តមដ្ឋនជាក្បោ ំោម នទឹក និងោម នរសបៀងអាហា ហូបក្គប់ក្ោន់ រហើយព ំក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យយក

 បស់ ប រៅត្តមខៃួនរឡើយ
1790

។ ក្បជាជនឈ្ឺរៅត្តមឡាន ប៉ា ខនតព ំទទួេបានកា ជួយឧបតាមភអាី

                                                 
1789

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៦ (ខខម ក្កហមបានដឹក ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស 

និងក្គួសា  បស់ោត់ត្តមឡានខដេដំបូងរៅកំពង់ឆ្ន ំង) ។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធ ច្           

ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស ឯកសា  E3/5732 នងៃទី១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00916998-00916999 

(រក្កាយពី យៈរពេ៣ខខ ក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានដឹកត្តមឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម 

ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧-៣៨ (ពួកោត់បានខណនាំ

ឲ្យរឡើងឡានមកភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៦-៦៨ (កងទ័ព        

ខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធបានដឹកពួកោតត់្តមឡានរឆ្ព ះរៅកខនៃងជួបជ ោំន រៅរ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៨-៤៩ (រៅក្បខហេរមា៉ា ង ៥ លាៃ ច្ ក្គួសា  បស់ សាងំ ោ៉ា ត់ និង      

ក្បជាជនច្ំនួន ៤-៥ ក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងរេើឡានខដេច្រងអៀតខណនណាន់ត្តន់ត្តប់)។  កយស ំត្តំងខៃួន     

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៦-៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខសម  វី ៈ និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅមកពីទីក្កុងភនំរពញ បនាទ ប់មកពួករគក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិខក្ជកឃមុ ំ កនុងរខតតនក្ពខវង។ រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅត្តមទូកមកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ និងបនាទ ប់មក ត្តមឡាន និងត្តម ងរភៃើងរៅកាន់

រខតតបាត់ដំបង ខដេរៅទីរនាះ ក្គួសា  បស់ោត់ និងក្បជាជនក្បខហេជា ២.០០០ នាក់រទៀត ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅ

ត្តមក្សុករ្សងៗោន )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម ឯកសា  E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565832-00565834។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (សាន 

ម ំ និងអនករ្សងរទៀត ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមដប់នាក់បញ្ញជ ឲ្យរឡើងឡានពីអនករេឿង រខតតកណាត េ រដើមបីដឹកពួក

ោត់រៅសាា នីយ ងរភៃើងរៅភនំរពញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  

E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ពីក្សុកពញាឮ 

ក្បជាជនោប់ យនាក់ក្តូវបានយករៅសាា នីយ ងរភៃើងដំណាក់សាម ច្់)។ 

1790
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៨-៤៩, ទំព័  ៥៣-៥៥ (កូន បស់ោត់ខក្សកយំ

រដ្ឋយសា ខតកូនោត់មិនមានអាហា ប ិរភាគ ឬ ទឹក្ឹក រហើយពួកោតម់ិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យយកច្្ង្វក ន ឬ អីា

01006856
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រសាះរឡើយ
1791

។ រៅរពេរៅដេ់ត្តមទីត្តងំក្បមូេ្តុំនានា ឡានបានឈ្ប់ រហើយក្បជាជនបាន

 ង់ោំរៅខ្ងរក្ៅរដ្ឋយព ំមានរសបៀងអាហា  ឬ ទឹកហូបក្គប់ក្ោន់ ហូតដេ់រៅពី បីនងៃ
1792

។ 

592> ក្បជាជនមួយចំ្នួន  ួមទាងំ អនកជំងឺ និងអនក បួស ក្តូវបានបងេំឲ្យផ្ទៃ ស់បត ូទីកខនៃង ស់រៅ 
រដ្ឋយក្តូវរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគ រហើយក្តូវរដើ រៅកានស់ាា នយ៍ី ងរភៃើង ឬ 

្ា  រដើមបីឲ្យរគដឹកជញ្ជូនបនតរទៀត
1793

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ បានរ ៀបោប់ថ្ន      

                                                                                                                                            

រ្សងរទៀតមកជាមួយរនាះរទ។ ពកួោត់ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមក្តួតពិនិតយជាក្បោំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៨៣-៨៤ (ពួកោតម់ិនបានទទួេអាហា  ឬ ទឹករនាះរទ)។  កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00557954-00557955។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេ

ស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៩-៣១០ ERN (ភាសាខខម ) 00232307-

00232308 (ទាហានបានឈ្ ោមកាម និង  ឹបអូស បស់ ប ោត់)។ 

1791
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រដនីស អាហាងុសូ) ទំព័  ៦៧-៦៨, ទំព័  ៨៤-៨៥ (ពួកោត់បានរសនើស ំ

ជំនួយ ប៉ា ខនតមិនបានទទួេកា រ ៃ្ើយតបរនាះរទ)។ 

1792
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៧-៣៨ (ពួកោត់ក្តូវបានទមាៃ ក់រោេរៅ

សាា នីយ ងរភៃើងខដេជាកខនៃងពួកោត់បាន ង់ោំអស់ យៈរពេ២យប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៤-៧៥ (បនាទ ប់ពីឡានមកដេ់វតតសំបា៉ា នរេើ ពួកោត់បានសាន ក់រៅខ្ងរក្ៅរដើមបី ង់ោំ ងរភៃើងមក

ដេ់។ ពួកោតប់ាន្ឹកទឹកក្ត ំង និងោម នន ណាឲ្យមាូបអាហា រនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៨-៤៩ (ពួកោតប់ានមកដេ់កខនៃងក្បមូេ្តុរំៅរ ធិ៍សាត់រៅ្ៃូវជាតិរេខ៥ រៅរពេ

ក្ពឹកក្ពេឹម បនាទ ប់ពីបានរធើាដំរណើ រពញមួយយប់ មកពកីំពង់សពឺ។ ពកួោត់ក្តូវបានឲ្យបាយហូបកនុងអំឡុងរពេ២យប់

ខដេពួកោតក់ំព ង ង់ោំរៅទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៧-៦៨ 

(ពួកោតក់្តូវបានឲ្យអងក មួយកំប៉ា ង ប៉ា ខនតអត់មានទឹករនាះរទ រហើយបាន ង់ោអំស់ច្ំនួន៣នងៃរៅខកប ្ៃូវ ងរភៃើង) ទំព័  

៨២-៨៣ (កខនៃងរនះមានក្បជាជនរក្ច្ើនរពកមកពកីខនៃងរ្សងៗរដើមបី ង់ោំរធើាដំរណើ បនតរទៀត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00557954-00557955។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  

២២០-២២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836297-00836298 (ពួកោតក់្តូវបានក្បាប់ឲ្យរឡើងឡានច្ិន ៨០ រក្គឿង និងក្តូវ

បានយករៅសាា នីយក្បទាឡាង(ក្បទះឡាង))។ 

1793
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420973;  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្    

ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។  កយ

ស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១០ 

01006857



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

551 

 

នដមាេ ង បស់ោត់បីកូនខចី នដមាេ ងរទៀតដឹកនដកូនតូច្ៗ រហើយខនង បស់ោត់សាព យបរងាច្
1794

។     

កូនៗោម នរសបៀងអាហា ហបូរឡើយ។ រៅរពេឈ្ប់សក្មាកមួយក្សបក់រៅ្ា សំរោងរោ៉ា ង 

កូនក្បុស បស់ គង់ វា៉ា ច្ ខដេមានជំងោឺគ និងរហើមនដរជើង បានសាៃ ប់រៅទីរនាះ។ កងទ័ពខខម 

ក្កហមបានបញ្ញជ  គង់ វា៉ា ច្ ឲ្យទ កសាកសពកូន បស់ោត់រោេជាមួយនឹងពួកកងទ័ពទាងំរនាះ ខត

ោត់មិនបានដឹងថ្ន ពួករគបានរធាើអាីរេើសាកសពរនាះរទ
1795

។ បនាទ ប់មក គង់ វា៉ា ច្ និងក្បជាជន

ដនទរទៀតក្តូវបានឲ្យរឡើងជិះឡានខដេរបើកសំរៅរៅរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1796

។ 

593> ក្បជាជនរ្សងរទៀត ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅត្តម រទះរោរៅកាន់វតតអងគ កា រៅត្តម្ៃូវ
ជាតិរេខ៣

1797
។ អនករធាើដំរណើ ោប់ ន់នាក់មកពីទីត្តំងរ្សងៗោន ក្តូវបានក្បមូេ្តុំ ដ្ឋក់រៅវតត

អងគ កា
1798

។ មាន កយច្ោមអាោ៉ាមថ្ន សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានោងក្តឡប់ចូ្េក្សុកវិញ 

រហើយក្តូវកា អនកបរច្ចករទស រវជជបណឌ ិត ម្នតីរោធា និងបញ្ញា ជន រដើមបីកសាងក្បរទសរឡើង

 វិញ
1799

។ មន សសចំ្នួនក្បខហេជា ៤០ នាក់ រៅវតតអងគ កា បានសម័ក្គចិ្តតរៅរធាើកា ង្វ ជូន        

                                                                                                                                            

ERN (ភាសាខខម ) 00865605 (រៅ ដូវក្បមូេ្េនារដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់ និងក្គួសា  បស់ោត់ ខដេ ួមទាងំបីត និង

ជីត្ត បស់ោត់ខដេមានជំងឺក្គុនោញ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមក្បាប់ឲ្យរ ៀបច្ំ បស់ ប ទាងំអស់ និងរក្តៀមោករច្ញ។ 

ពួកោតប់ានខសងជីត្ត បស់ោត់ រដ្ឋយសា ខតោត់មិនអាច្រដើ  ួច្។ បីត បស់ោត់អាច្រដើ បានោ៉ា ងពិបាករដ្ឋយរក្បើ

រឈ្ើក្ច្ត់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសា រធឿន ឯកសា  E3/5436 នងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483749។ 

1794
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។ 

1795
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ 

វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975។ 

1796
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ 

វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00420973-00420974។ 

1797
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៥-៦ (ពិន ោ៉ា នង និងក្គួសា  បស់ោត់ ខដេមាន

មន សសច្ំនួន ១៨ នាក់ ក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោ)។ 

1798
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៥-៧។ 

1799
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៧-៣៩។ 

01006858



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

552 

 

 ដ្ឋា ភិបាេងមី រហើយក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់ក្កុងភនំរពញ
1800

។ ព ំមានដំណឹងអាីរសាះពីអនកទាងំរនាះ 

រហើយរក្កាយមកក៏មានឮ កយច្ោមអាោ៉ាមមួយថ្ន អនកទាងំរនាះក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ
1801

។ 

ក្បជាជនខដេរៅរសសសេ់បាន ង់ោរំៅវតតអងគ កាអស់ យៈរពេក្បខហេជា ២ សបាត ហ៍
1802

។ 

594> រៅមានក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅត្តម រទះរោ ឬ រដ្ឋយរងមើ រជើង រៅ
កានក់្ោងំទរនៃរមគងគ រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ

1803
។ រក្កាយរពេរៅ

ដេ់មាត់ទរនៃ ក្បជាជនខៃះបាន ង់ោំកនុងសាា នភាពេំបាក ហូតដេ់មួយសបាត ហ៍ រដ្ឋយសាិតរៅ

រក្កាមកា ោមកាម បស់កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ
1804

 ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់មានជំងឺ
1805

 ។ 

                                                 
1800

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៨-៣៩។ 

1801
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៨-៣៩ (ក្គួសា  បស់ពួកោត់កំព ង ង់ោំព័ត៌មាន 

ប៉ា ខនតមិនខដេបានទទួេព័ត៌មានអីាទាេ់ខតរសាះ)។ 

1802
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៥-៧។ 

1803
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៨៦-៨៧ (ឡាយ បូន ីនិងអនករ្សងរទៀត បានរធើា

ដំរណើ រដ្ឋយ រទះរោរៅកាន់មាតទ់រនៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៥-៨៦ (ពួក

ោត់ក្តូវរដើ រៅខក្ពកត្តមាក)់។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ព ធ ព ំ ឯកសា  E3/4714 ច្ ះនងៃទី 

២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 (ពួកោតក់្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រៅក្សុកកំពង់ក្តខបក 

រខតតនក្ពខវង រហើយនងៃបនាទ ប់ ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រៅអនករេឿង។ ពួកោតស់ាន ក់រៅទីរនាះអស់ យៈរពេ២យប់ 

ម នរពេរឡើងជិះកបា៉ា េ់មកច្ា អំរៅខដេជាកខនៃងពួកោត់សាន ក់រៅរពញមួយយប)់។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេ    

ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី 

១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00228741-00228742 (ជនរភៀសខៃួនបានោយកា ណ៍

ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានដឹករៅទរនៃរមគងគរដើមបីរឡើងជិះសាឡាង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត 

សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (រដ្ឋយទ ក

រោេក្ទពយសមបតិត បស់ខៃួន ពួករគក្តូវបានបញ្ជូនមកអនករេឿនខដេជាកខនៃងពួករគបាន ង់ោំ)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN 00249910 (ពួក

រគក្តូវបានអមដំរណើ រដ្ឋយកមាម ភិបាេខខម ក្កហម រដើមបីរឆ្ព ះមកកាន់អនករេឿងខដេជាកខនៃងពួករគបាន ង់ោំកបា៉ាេ ់

 ហូតដេ់រមា៉ា ង ១១ យប)់។ 

1804
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៦-៨៧។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557954-00557955។ 

01006859



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

553 

 

រក្កាយមក ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំង

ក្បដ្ឋប់អាវ ធ
1806

 កនុងទិសរៅរឆ្ព ះរៅកាន់ក្កុងភនំរពញ ឬ ៃ្ងកាត់ទរនៃរមគងគរឆ្ព ះរៅកាន់រខតត

កំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ)
1807

។ កាណូត ឬ កបា៉ា េ់ ខៃះព ំសូវមានមន សសជិះខណន

រនាះរទ រហើយរៅសេ់កខនៃងសក្មាប់ទរក្មតខៃួនបាន
1808

។ កាណូត ឬ កបា៉ា េ់រ្សងរទៀតក្គបជិត 

                                                                                                                                            
1805

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ១១-១៣។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង          

 ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00559763។ 

1806
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៧ (មានអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ២នាក់រៅខ្ង

ម ខទូក ឬ កាណូត និង២នាក់រៅខ្ងរក្កាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  

៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៣-៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00373248-00373251។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះ

នងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  5-6 ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ក្បជាជនរៅក្គប់ភូមិទាងំអស់

រៅកនុងក្សុកលាា ឯម រខតតកណាត េ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញត្តមកាណូតខដេដឹកមន សសោប់ យនាក់)។ 

1807
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ២៨-២៩ (នងៃមួយរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ រៅរពេក្ពឹកក្ពេឹម អូន ្េៃី ជីដូនោត ់ និងក្បជាជនរ្សងៗរទៀត ក្តូវបានដឹកត្តមកាណូតរៅកាន់ទីក្កុង

ភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤, ទំព័  ៤៣-៤៤ (ោន់ ស ជាតិ 

ក្គួសា  បស់ោត់ និងោប់ យក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងជិះកាណូតរៅកនុងរខតតកណាត េ រឆ្ព ះរៅទីក្កុងភនំរពញ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៤ (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកត្តមកាណូត ៃ្ងកាត់

ទរនៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកយករៅខក្ពករៅន )។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  5-6 ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត 

សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម ) 00559763។ (ក្បជាជនោប់

 យនាក់ក្តូវបានដឹកត្តមសាឡាង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836139។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 

ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (ពួកោត់រធាើដំរណើ រដ្ឋយជិះកាណូតពីភូមិ

នក្ព ំរដង រឆ្ព ះរៅកាន់ មជីកង រទើបជិះ ងយនតបនតរៅក្សុករសាទ ង រខតតកំពង់ធ)ំ។ សូមរមើេ្ងខដ  សា ណា បស់ 

 ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00228740-00228741។ 

1808
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៣ (មានក្បជាជនតិច្ជាង ១០០ នាក់ ជិះរេើ

កបា៉ា េ់ ខដេអនកទាងំអស់រនាះមកពីក្សុកខាច្់កណាត េ រខតតកណាត េ)។ 

01006860
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រហើយក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូនកនុងភាពងងឹតសូនយឈ្ឹង
1809

 ។ ខខម ក្កហមព ំបានខច្កោយ

រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនទាងំរនាះរឡើយ
1810

។ រកមងខៃះរៅរេើកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ បានខក្សកយំ

រដ្ឋយសា រក្សកោៃ ន រហើយកងទ័ពខខម ក្កហមបានសមៃតុថ្ន របាះពួករគរច្ញពីកាណូត ឬ 

កបា៉ា េ់
1811

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រៅរេើកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ មានជំងឺ ប៉ា ខនតកងទ័ពខខម ក្កហមព ំ

ខាេ់នឹងពួករគរទ
1812

។ រៅរពេកាណូត ឬកបា៉ា េ់ របើកប៉ាះ េកធំ រហើយក្កឡាប់ រគព ំរឃើញមាន

កា ជួយសរ្ង្វគ ះអាីរឡើយ រហើយក្បជាជនខៃះបានេង់ទឹកសាៃ ប់រៅរពេរនាះ
1813

។ 

595> ក្បជាជនខៃះក្តូវបានឲ្យច្ ះពីរេើកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ រៅរខតតកណាត េ (ភូមិភាគនិ តី)
1814

។ 

កាណូត ឬ កបា៉ា េ់ រ្សងរទៀតបានបនតដំរណើ រៅកាន់ក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅទីរនាះ ពួករគក្តូវបាន

ឲ្យច្ ះពីរេើកាណូត ឬ កបា៉ា េ់ រៅម ខក្ពះប មោជវាងំ រហើយក្តូវបានដឹករៅកាន់សាា នីយ៍ ងរភៃើង 

រដ្ឋយរៅទីរនាះ ពួករគបាន ង់ោំអស ់យៈរពេជារក្ច្ើនរមា៉ា ង
1815

។ កាណូត ឬ កបា៉ា េ់ ខៃះរទៀត

បានរបើកបនតដំរណើ ៃ្ងកាត់ក្កុងភនំរពញ
1816

 ។ រៅរពេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ោន់ ស ជាតិ 

                                                 
1809

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៧។ 

1810
  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ 

ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00865605 (ពួកោត់ក្តូវបានរឡើងជិះកបា៉ា េ់ រហើយព ំទទួេបានមាូបអាហា រឡើយ)។ 

1811
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៥។ 

1812
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ១២-១៣។ 

1813
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (ទឹកហូ កួច្ខ្ៃ ងំបណាត េឲ្យកបា៉ាេ់មួយ រៅរជើងទីពី េិច្ រហើយអនកជិះសាៃ ប់

ទាងំអស់ រក្ ះោម នកា រធាើអនតោគមន៍ពីសំណាក់ពួកខខម ក្កហមរទ)។ 

1814
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ក្តូវបានដ្ឋក់ច្ ះរៅខក្ពករៅន )។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ២៨-២៩ (ពួកោត់បានមកដេទី់ក្កុងភនំរពញក្បខហេ

ជារមា៉ា ង៦លាៃ ច្ រហើយក្តូវបាននាយំករៅសាា នីយ ងរភៃើង ខដេពួកោត់ក្តូវ ង់ោំក្បខហេជាមួយរមា៉ា ង រដើមបីរឡើង   

ជិះ ងរភៃើង រឆ្ព ះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 

ច្ ះនងៃទី១១ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN(ភាសាខខម )00349498 

(ពួករគបានច្ ះពីកាណូត រៅកនុងក្សុកពញាឮ រខតតកណាត េរហើយក្តូវបានរ្ទ ពីកាណូតឲ្យរឡើងជិះឡាន)។ 

1815
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។ 

1816
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139។ 

01006861
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ក្គួសា ោត់ និងក្គួសា ោប់ យរ្សងរទៀត បាន ៃ្ងកាត់ក្ពះប មោជវាងំ ប  សមាន ក់បានខក្សក

រឡើងថ្ន “ជរោ! រយើងដេ់ភនំរពញរហើយ”
1817

។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានរៅប  សរនាះរច្ញមក

រក្ៅរហើយក៏បាញ់ោត់សមាៃ ប់
1818

។ កាណូត ឬ កបា៉ា េ់ ទាងំរនាះបានរបើកបនតដំរណើ ៃ្ងកាត់ក្កុង

ភនំរពញ រហើយបានចំ្ណាយរពេរពញមួយនងៃរទើបបានរៅដេ់រខតតកំពង់ឆ្ន ំង(ភូមិភាគបសចិម)
1819

។ 

រៅរពេរៅដេ់ទីរនាះ ក្បជាជនខៃះក្តូវបាន្តេ់រសបៀងអាហា ឲ្យ រហើយពួករគបាន ង់ោំជាមយួ

ក្បជាជនរ្សងរទៀតរដើមបទីទួេកា ដឹកជញ្ជូនបនតរទៀត
1820

 ។ រក្កាយរពេច្ ះពីរេើកាណូត ឬ

កបា៉ា េ់ ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមឡានរៅកាន់សាា នីយ៍ ងរភៃើង រដ្ឋយរៅទីរនាះ 

ពួករគបាន ង់ោំ ហូតដេ់រៅមួយសបាត ហ៍ រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ 

រហើយក្តូវបានរគ្តេ់ បបអងក ឲ្យ
1821

។ 

 ១១.២.២   ដណំាកក់ាេទ២ី៖ កា បញ្ជូនរៅកានភូ់មភិាគ យព័យ នងិភូមភិាគ (ឧតត ោស់) 

កណាត េ នងិតបំន ់១០៣ 

596> កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យ1822
 ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ខដេក្តូវបាន

ក្បមូេ្តុំរៅត្តមសាា នីយ៍ ងរភៃើង រៅត្តមទីត្តងំរ្សងៗ  ួមទាងំរៅក្កុងភនំរពញ និងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង 

                                                 
1817

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤, ទំព័  ៤៣-៤៤។ 

1818
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤។ 

1819
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤-៣៥, ទំព័  ៤៣-៤៤។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បនូី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373249។ 

1820
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤-៣៥, ទំព័  ៤៣-៤៤។ (រគខច្កអងក ឲ្យ

ពួកោត៣់ កំប៉ា ង ១ កំប៉ា ង ៣នាក់ រៅកនុងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង រហើយពួកោត់ ង់ោរំៅសាា នីយទរនៃលាប)។ 

1821
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-98 (កាណូតឈ្បរ់ៅក្សុកពញាឮ ជាទីកខនៃងខដេពួកោត់ក្តូវបាន

រ្ទ ឲ្យរឡើងជិះឡានរៅកានស់ាា នីយ ងរភៃើងដំណាក់សាម ច្់។ ពួកោត់រៅទីរនាះមួយអាទិតយ រដ្ឋយសាិតរក្កាមកា      

ក្តួតពិនិតយ បស់អនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ រពេរនាះពួកខខម ក្កហមបាន្តេ់ បបអងក ឲ្យពួកោត់)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 

(ពួកោតច់្ ះរៅ្ា តូច្មួយនងៃ បនាទ ប់ពីរច្ញពីអនករេឿង រហើយរឡើងជិះឡានរៅ្ា ងមី រដើមបី ង់ោរំឡើងជិះ         

 ងរភៃើង)។ 

1822
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៧-៣៨។ (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ឲ្យពកួោត់រឡើង

ជិះឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ២៣-២៤ (ពួកោត់ោម នជរក្មើស
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(ភូមិភាគបសចិម) ឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងរឆ្ព ះរៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ       

 យ័ពយ)
1823

។ មាន ងរភៃើងរធាើដំរណើ មតងកនុងមួយសបាត ហ៍ និងរពេខៃះពី ដងកនុង ១ សបាត ហ៍
1824

។ 

                                                                                                                                            

រឡើយ រក្ៅពីរឡើងជិះ ងរភៃើង រហើយពួកទាហានបាន  ញពួកោត់ឲ្យរឡើងរេើ ងរភៃើង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ       

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៧-៤៩, ទំព័  ៤៩-៥០, ទំព័  ៥៧ (រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅ ន ី

និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងជិះ រទះរភៃើងរដ្ឋយទាហានខខម ក្កហម ១០ នាក់ ខដេក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៨ (រគដ្ឋក់ពួកោតឲ់្យជិះរេើ រទះរភៃើង)។  
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៥៦-៥៨ (ពួកោត់ជិះរៅកនុងទូកដឹកទំនិញ បស់ ងរភៃើង 

រឆ្ព ះរៅកាន់សាា នីយ៍រោកក្តុំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៤-៤៥ (ក្បជាជន

ព ំមានជរក្មើស ថ្នរតើក្តូវជិះ ឬមិនជិះ ងរភៃើងរឡើយ។ ពួកោត់ក្តវូបានបងេំ រដ្ឋយពួករោធាក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៥-៤៦ (រយើងក្តូវបាន  ញបញ្ចូេរៅកនុង     

 ងរភៃើង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា  E3/5424 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៧ ERN (ភាសាខខម ) 00481187 (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើង រៅកាន់ភនំធិបរដ ក្សុកោស់ក្កឡ រខតត

បាត់ដំបង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ពួកោត់រឡើងជិះ ងរភៃើងរៅ្ា ងមី រៅរមា៉ា ង ៩ យប់ រហើយរៅដេ់រ ធិ៍សាត់ រៅរមា៉ា ង 

៣ ភៃឺ)។ 

1823
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៧០-៧១ (រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ មាន

ក្បជាជនោប់ ន់នាក់រៅរេើ ងរភៃើង ខដេ រៅ នី ជិះរឆ្ព ះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១១-១២, ទំព័  ១៦-១៧, ទំព័  ១៨-២០ (ក្បជាជនខដេដឹកយករៅរនាះ  ួមមាន រកមង 

ោស់ និង អនក ជំងឺ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣៨, ទំព័  ៤១ (ពីភូមិភាគនិ ត ី

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសត្តម ងរភៃើង រៅកាន់រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រហើយបនាទ ប់មក រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00414418 (្សតី ក មា  និងមន សសោស់ អងគយុរៅរេើកក្មាេកនុងទូ ងរភៃើងខដេមានមន សសកកក ញ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៨-២៩, ទំព័  ៤៦-៤៧ ( ងរភៃើងបានបនតដំរណើ កា  ហូតដេ់

ឆ្ន ំ ១៩៧៩)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  

E3/4992 ច្ ះនងៃទី១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557954-55។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00349497។ 

1824
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ២៤-២៥ ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414418។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00414475។ 
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មានកងទ័ព ២ នាក់រៅកនុងទូ ងរភៃើងនីមួយៗ រហើយមានកងទ័ព៣ ឬ ៤ នាក់រៅកនុងទូកាេ ងរភៃើង

ជាមួយអនករបើក
1825

 ។ ទាា  ទូ ងរភៃើងនីមួយៗមាន ន ករឈ្ើស កោងំបិទ
1826

 ។ ជារ ៀងោេ់រពេ 

កងទ័ពដខដេទាងំរនាះសាិតរៅរេើ ងរភៃើងរច្ញពីក្កុងភនំរពញ និង ងរភៃើងខដេវិេក្តឡប់មក

 វិញ
1827

។  ងរភៃើងទរទបានរបើកក្តឡប់មកក្កុងភនំរពញវិញ រដ្ឋយមានខតអនករធាើកា រៅរេើ ងរភៃើង

និងកងទ័ពខតប៉ា រណាណ ះ
1828

។ 

597>  ងរភៃើងនីមួយៗមានពី ២០ រៅ ២៥ ទូ
1829

។ ទូនីមួយៗអាច្ដ្ឋក់មន សសបាន ពី ៤០ រៅ 

៥០ នាក់ ប៉ា ខនតជាធមមត្តមានមន សសពី ២០ រៅ ២៥ នាក់ រៅកនុងទូនីមួយៗ
1830

។ ទូខៃះព ំមានអនកជិះ

ខណនរទ ដូរច្នះ អនកជិះអាច្អងគយុកនុងទូរនាះ ឬ ក៏ឈ្ បាន
1831

។ ទូ ងរភៃើងរ្សងរទៀត មានអនកជិះ 

                                                 
1825

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១១-១៣, ទំព័  ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៨-៣៩។ (មានទាហានខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធរៅកនុងទូ ងរភៃើង

នីមួយៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៩, ទំព័  ៧០-៧២ (ទាហានខខម ក្កហមបាន

អមដំរណើ    ងរភៃើង និងក្តួតពិនិតយរមើេអនករធាើដំរណើ កនុងរពេរធាើដំរណើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៩-៧០ (ខខម ក្កហមោៃ ោំរំមើេពួកោត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី កង     

សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00414475-00414476។ 

1826
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៧-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៥-៤៦ (រៅរពេទូ ងរភៃើងរពញ ពកួរគបានបិទទាា   និងដ្ឋក់គនៃឹះខ្ទ ស់)។ 

1827
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ២៣-២៤។ 

1828
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ២៣-២៤។ 

1829
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៦-១៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

កង  សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00414475-00414477។ 

1830
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៦-១៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

កង  សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418

។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។ 

1831
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៨-២០, ទំព័  ៣៣។ 

01006864



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 
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ក្បុស ក្ស ី រកមង ោស់ ខណនណាន់ត្តន់ត្តប់
1832

។ អនកជិះកនុង ងរភៃើងព ំមានរសបៀងអាហា      

ក្គប់ក្ោន់រទ  រហើយព ំក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យយក បស់ ប រៅត្តមខៃួនរឡើយ
1833

។ កងទ័ពខខម ក្កហម

ព ំបានជួយដេ់អនកជំងឺ ឬ អនកង្វយ ងរក្ោះរនាះរទ
1834

។ អនកជិះក្តូវស កំងទ័ពទាងំរនាះឲ្យ ងរភៃើង

                                                 
1832

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៩, ទំព័  ៦៩-៧០ ( ងរភៃើង្ទកុរៅរដ្ឋយប  ស ្សតី 

ក មា  និងមន សសោស់។ ពួករគអងគយុទេ់ម ខោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  

៤០-៤១ (ពួកវាបានញាត់មន សសច្ូេរៅកនុង ងរភៃើង  ហូតដេ់ទូនីមួយៗរពញខណន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ    

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ២៣-២៤ ( ងរភៃើង្ទកុរៅរដ្ឋយមន សសោ៉ា ងខណន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៣-៤៥ ( ងរភៃើងក៏មានដឹកសតា្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៩ (មានមន សសោ៉ា ងខណនរៅរេើ ងរភៃើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៨ (មិនមានកខនៃងទរក្មតខៃួនរឡើយ ពីរក្ ះទូ ងរភៃើងនីមួយៗរពញរៅ

រដ្ឋយឥវា៉ា ន់ និងទំនិញ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា 

ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៩-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865604-00865606 

( ងរភៃើងមានដឹកទាំងមន សស និងសតា)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  

២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ពួកវា  ញរយើងច្ូេ ងរភៃើង ដូច្សតា រោ ក្កបី។ ទូនីមួយៗដ្ឋក់មន សសបាន 

១៥០ នាក់)។ 

1833
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៨-៤០ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា  ទឹក 

ឬ  សំរេៀកបំ ក់រឡើយ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៩ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា  ឬទឹករឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៨៣-៨៤ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា  ឬ ទឹករឡើយ)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៤-៤៥ (រគមិនបាន្តេ់ទឹកឲ្យពួកោត់រទ ពួកោត់

ក្តូវច្ ះរៅដងទឹករដ្ឋយខៃួនឯងរៅរពេឈ្ប ់  ីឯអងក  រៅរពេរធាើដរំណើ ដេ់មួយដំណាក់ គឺរគខច្កឲ្យមួយដំណាក់)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (យឹម ស វណណ )ទំព័  ៧៤-៧៥ (ពួកោត់ទទួេបាននំប ័ងមួយ រៅរពេពួកោត់

រឡើងជិះ ងរភៃើង នំប ័ងមួយរនះ មិនក្គប់ក្ោន់រទ រហើយបនាទ ប់មករទៀត ពួកោត់មិនទទួេបានអាីរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ )ី ទំព័  ៤៥-៤៦ (ពួកោត់អតម់ានមាូបអាហា  ឬ ទឹករឡើយ រហើយ

រៅរពេឈ្ប ់ ពួកោត់្ឹកទឹកខដេពួកោតអ់ាច្ កបានរៅជិតៗរនាះ រដ្ឋយមិនខាេ់ថ្នរតើទឹករនាះសាអ ត ឬមិនសាអ ត

រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័  ៤៣-៤៤ (ក្បជាជនទទួេ

បានមាូបអាហា  និងទឹកមិនក្គប់ក្ោន់រឡើយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម       

ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349499 (ក្បជាជន្ឹកទឹក

ក្ត ងំ ទឹកក្សះ រហើយរគ្តេន់ំប ័ងឲ្យពួកោត់)។ 

1834
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៤-៧៥។ 

01006865



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

559 

 

ឈ្ប់រដើមបីបរនាទ  បង់
1835

។ អនកជិះរៅរេើ ងរភៃើងបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា រហវហត់អស់កមាៃ ំង ឬ អត់

អាហា រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ 
1836

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ីរពជ ក្សី្េ បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហម បានរបាះសាកសពអនកជិះខដេបានសាៃ ប់រច្ញពី ងរភៃើងខដេកំព ងរធាើដំរណើ 

រៅម ខ
1837

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណមីាន ក់រ ម្ ះ ឌី រ ឿន បាន្តេ់សកេីកមមអំពីរកមងៗខដេវរងាង

ឪព កមាត យរៅរេើ ងរភៃើងយំជាប ់ហូត រហើយបានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរបាះរកមងខៃះរច្ញត្តម

បងអួច្ ងរភៃើង
1838

។ រក្កាយមក សាកសពក្តូវបានរគរឃើញរៅត្តម្ៃូវ ងរភៃើង
1839

។ សាកស ីស ខ 

ឈ្ិន ខដេជាកមមក ជួសជ េ្ៃូវ ងរភៃើង បានកប់សាកសព េួយរៅត្តម្ៃូវ ងរភៃើង។ កខនៃងរនាះ

                                                 
1835

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤០-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៥-៤៦ (រៅរពេមួយរនាះ ពួកខខម ក្កហមបានឲ្យពួកក្សីៗច្ ះពី ងរភៃើងរៅ       

បរនាទ  បង់ រដ្ឋយមានកា ោមរដ្ឋយភជង់ការំភៃើងរៅរេើពួកោត់។ ពួកោត់មិនអាច្បរនាទ  បង់រកើតរទ ពីរក្ ះពួកោត់

ភ័យ នធត់នឹងកា ភជង់ការំភៃើង)។ 

1836
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣២ (ក្បជាជនខៃះបានសាៃ ប់រៅរពេរធាើដំរណើ  រដ្ឋយសា ខតសាា នភាពេំបាករពក)។  
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៤១ (មានក្បជាជនសាៃ ប់រក្ច្ើនណាស់ កនុងអំឡុងរពេនន

កា ជរមៃៀស)ទំព័  ៤៣ (ព ំមានអាហា ក្គប់ក្ោន់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរទ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ 

ក្តិះ អា េ ឯកសា  E3/5324 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00451229-00451230 

(ោយ បស់ោត់បាន សាៃ ប់រៅរេើ ងរភៃើង រដ្ឋយសា ខតខាះអាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ទំព័  ៤៣-៤៤ (រដ្ឋយសា សាា នភាពអមន សសធម៌រៅរេើ ងរភៃើង មានមន សសសាៃ ប់រក្ច្ើន

ណាស់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00836285 (ក មា  និងមន សសោស់ជារក្ច្ើននាក់បានសាៃ ប់ រក្ ះោម ន អាហា  និងរដ្ឋយសា សាា នភាពេំបាក)។ 

1837
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៩-៤០។ 

1838
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា  E3/4656 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព ័ 

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544560-00544561។ Stephen HEDER បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា រ ៀបោប់ បស់ ឌ ី រ ឿន    

ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីសាា នភាពននកា ដឹកជញ្ជូនខដេជនរភៀសខៃួនរៅត្តមក្ពំខដនក្បរទសនង បានោយកា ណ៍ក្បាប់ោត់        

(ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Stephen Heder) ទំព័  ៦៣-៦៦)។ 

1839
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៨-១៩, ទំព័  ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ  

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣២ (អូន ្េៃី បានរឃើញសាកសពខដេក្តូវបានក្គបក្កណាត់ស)។ សកេីកមម

 បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836137 (មាន

សាកសពរៅត្តម្ៃូវ)។ 
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សាៃ ត់ រហើយមានមន សសតិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ ស់រៅខកប រនាះ។ រដ្ឋយសា រហត ្េរនះរហើយ រទើប

ោត់សននិដ្ឋា នថ្ន សាកសពខដេោត់បានរឃើញរនាះ គឺជាសាកសពអនកជិះ ងរភៃើង
1840

។ 

598> រក្ៅពី ងរភៃើង មានឡានរោធា និងឡានស ីវិេ ក៏បានដឹកជញ្ជូនក្បជាជនស ីវិេោប់ ន់

នាក់ពីទីត្តំងក្បមូេ្តុំនានារៅទូទាងំភាគខ្ងតបូងននក្បរទសកមពជុា រៅកានរ់ខតតរ ធិ៍សាត់ និង

បាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1841

 រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ)
1842

 និងរខតត   

                                                 
1840

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១៨-១៩។ 

1841
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤១ (ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបាន

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពរីខតតកំពង់ឆ្ន ំង រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ ត្តមឡានធំៗ រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ច្ ះពីកាណូតរៅខក្ពករៅន  បនាទ ប់មក ពួកអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ

អាវ ធបានក្បាប់ ពួកោត់ឲ្យរឡើងជិះឡាន រឆ្ព ះរៅរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៦-៧ (បនាទ ប់ពីសាន ក់រៅអងគ កាបាន២រៅ៣សបាត ហ៍ ពិន ោ៉ា នង ក្គួសា  បស់ោត់ និង

ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ បានរឡើងជិះឡានក្បមាណ ២០ រៅ ៣០ រក្គឿង រឆ្ព ះរៅកាន់         

រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៣-៧៤។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN 

(ភាសាខខម ) 00373248-00373251 (ឡានឈ្ប់រៅរកាះជ ំ រខតតរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ      

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00420971-00420975។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ 

ខខក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN(ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យពួកោត់រឡើងជិះឡាន

ពីរខតតត្តខកវ)។ កំណត់រហត បទសមាភ សន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា  ឯកសា  

E3/5639 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00845882 (ដំបូងក្បជាជនក្តូវបានក្បមូេ

្តុំរៅនក្ជក្ពះរៅន  ក្ត្តខំ្ន  រខតតកពំង់សពឺ។ បនាទ ប់ពី ង់ោរំៅទីរនាះ២រៅ៣នងៃមក ខខម ក្កហមបានដឹកអនកជរមៃៀស

ក្បខហេ ៣.០០០ នាក់ ត្តមឡានព ី៦០ រៅ ៧០ រក្គឿង រដ្ឋយកនុងឡាននីមួយៗមានមន សសព ី៤០ រៅ ៥០ នាក់ 

រឆ្ព ះរៅក្កុងរ ធិ៍សាត់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា  E3/4734 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណី រគៀង វណាណ  ី ឯកសា  E3/5310 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00349486-00349487។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា  E3/3957 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹម សាវ៉ា ន 

ឯកសា  E3/5296 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00355444-00355445 (ឡឹម 

សាវ៉ា ន (ពីម នជាក្ពះសងឃ) ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីក្សុកច្្នាទ  រខតតសាា យរ ៀង រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ រៅច្ ងឆ្ន ំ 

01006867
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ក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣)
1843

។ ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូន និងោមកាម រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម

ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ
1844

 ។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់សំរៅរៅអនកខដេបានពាោម ត់រគច្

ខៃួន
1845

 ។ ឡានមានមន សសជិះខណនណាន់ត្តន់ត្តប់។ សាា នភាពរៅរេើឡានមានភាពេំបាក 

ណាស់
1846

 រហើយអនកជិះក្តូវបរនាទ  បង់រៅរេើឡានផ្ទទ េ់ខតមតង
1847

 ។ អនកជិះជារក្ច្ើននាក់ ឈ្ឺ 

                                                                                                                                            

១៩៧៦)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា 

និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232307 (នម៉ា ស ីសូផ្ទ និងក្គួសា  បស់ោត់ 

ក្តូវបានដឹកត្តមឡានក្បមាណ ២០ រក្គឿង ពីរខតតត្តខកវ រៅកាន់ភនំរពញ)។ 

1842
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  4 ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាយ កាណាេ់ និងក្គួសា 

 បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភនំរពញរៅកាន់នក្ព ំរដង រខតតកពំង់ោម។ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពកួោត់ក្តូវបានខខម 

ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតតកំពង់ធ)ំ។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836189 (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនងមីទាំងអស់រៅតំបន់មួយ ក្តូវបាននាយំកពីរខតត

កំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២៤-២៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00228740-00228742 (ក្បខហេជារៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣៥.០០០ នាក់ ខដេពីម នក្តូវបាន

ជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសជាងមីមតងរទៀត ពីក្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។ 

1843
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័  ១០-១២, ទំព័  ៣៧-៣៩ (អនកជរមៃៀសក្បមាណ 

៣០០០ នាក់ ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានពីរខតតកពំង់ធំ រៅកាន់តំបន់ ១០៣)។ ទក្មង់ខបបបទព័តម៌ានជន ងរក្ោះ    

ឈ្ឹម សា  ំ ឯកសា  E3/5333 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00453090 (ឈ្ឹម សា  ំ 

និងក្គួសា   បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីោក់អខក្ង រៅកាន់ក្សុករកាះធំ រខតតកណាត េ។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកោត់

ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតក្ពះវិហា )។ 

1844
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨៩-៩០ (មានទាហានខខម ក្កហម និងក្បធានកង។ 

ទាហានខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ រហើយរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់ពណ៌រមម  និង ក់ខសបករជើងសខក្ងកទាំងអស់ោន )។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៤-៥ (មានទាហានខខម ក្កហម៤នាក់រៅរេើឡាននីមួយៗ 

ខដេ ួមមាននតក ងឡានមាន ក់ ក្ពូឡានមាន ក ់និង២នាក់រទៀតក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធរៅកនុងឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៩-៤០ (នតក ងឡាន និងទាហានរ្សងរទៀតរសៃៀករខ្អាវរមម )។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251។ 

1845
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤០-៤១។ 

1846
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៦-៧ (មានក្បជាជនក្បមាណពី ៨០-១០០ នាក ់

ឈ្ រៅរេើឡាននីមួយៗ។ វាជា ដូវរភៃៀង ដូរច្នះពួកោត់ទទឹកខៃួនរជាគ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២  (ទឹង 

01006868
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និងមានជំងឺោគ ូស
1848

។ រដ្ឋយសា កា រហវហត់អស់កមាៃ ំង កា អត់អាហា  ឬ រដ្ឋយសា ជំងឺ   

អនកជិះខៃះបានសាៃ ប់
1849

។ 

599>  យៈរពេពី បីនងៃរក្កាយមក រហើយរពេខៃះ ហូតដេ់មួយសបាត ហ៍  ងរភៃើង និងឡានទាងំ

រនាះបានរៅដេ់រខតតរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1850

 រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ       

                                                                                                                                            

ស ខ្) ទំព័  ៤០-៤១, ៥៧ (មន សសរេើឡានរឡើងខណនកតន់ ្ៃូវពបិាកខមនខទន រហើយរគមិនអន ញ្ញា តឲ្យក្បជាជនច្ ះពី

រេើឡានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ១០៨ (ជាឡានក្ទុង រហើយមន សសទាងំ

អស់ក្តូវឈ្ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា   ី) ទំព័  ៤-៥ (ឡានដឹកមន សសរឡើងខណនៗ)។ 

កំណត់រហត បទសមាភ សន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា  ឯកសា  E3/5639 ច្ ះនងៃទី ០៣ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN 00845882 (បនាទ ប់ពី ង់ោំរៅទីរនាះ២រៅ៣នងៃមក ខខម ក្កហមបានដឹកអនក

ជរមៃៀសក្បខហេ ៣.០០០ នាក់ ត្តមឡានខដេមានច្ំននួព ី៦០ រៅ ៧០ រក្គឿង រដ្ឋយកនុងឡាននីមយួៗ មានមន សស 

ព ី៤០ រៅ ៥០ នាក់ រឆ្ព ះរៅក្កុងរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗ

ោន  ទំព័ ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ឡានមានដំបូេក្កណាត់រៅស ូ)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  

៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232307 (មានក្បជាជនក្បមាណ ២០០-៣០០ នាក់ ជិះរៅកនុងឡានធំ “ខណនកតន់រសទើ ខត

ោម នកខនៃងដកដរងាើមរឡើយ”)។ 

1847
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៦-៧ (ក្បជាជនបរនាទ  បង់រៅរេើឡានខតមតង)។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៥៦-៥៧ (ពួកខខម ក្កហមបានឈ្ប់ច្ ះបរនាទ  បង់ ប៉ា ខនត    

អនករៅរេើឡានមនិក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យច្ ះពីរេើឡានរទ កនុងរពេរធាើដំរណើ រពញមួយនងៃ  ហូតពួកោត់រៅដេ ់       

រ ធិ៍សាត់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ស ខេី ឯកសា  E3/5022 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00561594។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិ   

រ្សងៗោន  ទំព័  ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ឡានឈ្ប់រ ៀងោេ់ ៥ ឬ ៦ រមា៉ា ងមតង រដើមបីឲ្យក្បជាជនច្ ះ

បរនាទ  បង់។ ឡានមានដំបូេក្កណាត់រៅស ូ)។ 

1848
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤១-៤២។ 

1849
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៤-៣៦ (ពិន ោ៉ា នង បានរឃើញមន សស២នាក់

សនៃប់ រហើយរក្កាយមកក៏បានសាៃ ប់រៅ។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  

E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ភាៃ មៗបនាទ ប់ពី

ឡានោករច្ញពី្ា សំរោង កនុងរខតតត្តខកវ កូនក្សីរៅ បស់ គង់ វា៉ា ច្ បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ោម នទឹករដ្ឋះរោរៅ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩

ទំព័  ៣-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេ

ប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១២ ERN (ភាសាខខម ) 00836189 (កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ  ក មា សាៃ ប់រដ្ឋយសា     

រហវហត់ អស់កមាៃ ំង និងជំងឺ)។ 

01006869
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(ឧតត ោស់) កណាត េ)
1851

 និងរខតតក្ពះ វិហា  (តំបន់ ១០៣)
1852

។ ទីត្តងំខដេអនកជិះឡានក្តូវ

បានដ្ឋក់ច្ ះរនាះ ជាធមមត្តព ំខមនជាកខនៃងខដេពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្នជាកខនៃងខដេក្តូវបញ្ជូនរៅ

រនាះរទ
1853

។ 

                                                                                                                                            
1850

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៦-៧ (ពួកោត់ឈ្បរ់ៅកំពង់ឆ្ន ំងមួយយប់ រហើយ 

រៅនងៃបនាទ ប់បានមកដេ់រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៥-៦ (បនាទ ប់ពី

ពួកោត់ជិះឡានមួយនងៃ រទើបពួកោត់បានមកដេ់រ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) 

ទំព័  ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៤៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ីឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00373248-00373251។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៩-៧០, ៧៥។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ 

ទំព័  ៩-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865604-00865606។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម 

ឯកសា  E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00565833។  កយស ំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00557955 (ពួកោត់ោប់រ្តើមរធាើដំរណើ រៅរពេយប់ រហើយរៅដេ់រៅរពេក្ពឹករឡើង)។ សកេីកមម បស់      

ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836202 (ឡានរធាើដរំណើ 

ោម នឈ្ប់ យៈរពេ៣នងៃកនៃះ ពភីនំរពញរៅបាត់ដំបង) ទំព័  ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (បនាទ ប់ពីជិះ         

 ងរភៃើង យៈរពេមួយនងៃ ពួកោត់បានរៅដេ់ស ីស ្ ន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន     

ឯកសា  E3/5258 ច្ ះ នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ពួកោត់រឡើងជិះ ងរភៃើងរៅ្ា ងមី រៅ

រមា៉ា ង ៩ យប់ រហើយរៅដេ់រ ធិ៍សាត់រៅរមា៉ា ង ៣ ភៃឺ)។ 

1851
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (រៅកនុងខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបានខខម ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតត

កំពង់ធំ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១២ ERN (ភាសាខខម ) 

00836189 (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនងមីទាំងអស់រៅកនុងតំបន់មួយកនុងរខតតកំពង់ោម ក្តូវបាននាយំករៅរខតត

កំពង់ធំ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមន សសរេខ៩ (XXXIV) 

(ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00228740-

42 (ក្បខហេជារៅខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣៥.០០០ នាក់ ខដេពមី នក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ 

ក្តូវបានជរមៃៀសជាងមីមតងរទៀត ពីក្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធ)ំ។ 

1852
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស )ូ ទំព័  ១០-១១, ៣៧-៣៩។ ទក្មង់ខបបបទពត័៌មានអពំ ី   

ជន ងរក្ោះ ឈ្ឹម សា  ំ ឯកសា  E3/5333 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00453090 

(រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតក្ពះវិហា )។ 

01006870
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 ១១.២.៣   ដណំាកក់ាេទ៣ី៖ កា ោតត់្តងំរៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  នងិសហក ណ៍ 

600> បនាទ ប់ពីក្តូវបានបងេំឲ្យច្ ះពីរេើឡាន និង ងរភៃើងមក ក្បជាជនក្តូវបានសួ អំពីក្បវតតិ ូបពី

ម ន បស់ពួករគ រហើយក្តូវបានខណនាឲំ្យ ង់ោ ំ រដ្ឋយក្បជាជនខៃះក្តូវសាិតរៅរក្កាមកា ោមកាម

រដ្ឋយកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ
1854

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ខដេទន់រខាយរដ្ឋយសា អត់អាហា 

                                                                                                                                            
1853

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251 (រគក្បាប់ពួកោតថ់្ន រធាើដំរណើ រៅ

បាត់ដំបង ប៉ា ខនតរគបញ្ជូនពួកោត់រៅរកាះជ ំ រខតតរ ធិ៍សាត់។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth 

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ៣០៧-៣០៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00232305-00232307 (ខខម  ក្កហមបានរបាកបរញិ្ញតក្បជាជនអំពីរោេបំណងពិតក្បាកដនន

កា រធាើដំរណើ )។ 

1854
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១២-១៣,១៨, ២៩-៣១ (រៅរពេរៅដេ់លាច្ 

រគបានក្សង់ក្បវតតិ ូបក្បជាជន រហើយរគបានក្បាប់ក្បជាជនឲ្យសាន ក់រៅជិត្ៃូវ ងរភៃើង រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយពី

សំណាក់ពួកអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២៧-២៨ 

(ពួកោត់ក្តូវបានសួ អំពីកា ង្វ កាេពីម ន)។ កកំំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ី

ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៧ (ក្បជាជនក្បមាណ ២០០០ នាក់ ក្តូវបានដ្ឋក់ច្ ះពី

រេើឡានរៅលាច្ រហើយក្បមូេ្តុំរៅកនុងជំ ំមួយជិតសទឹង រដើមបី ង់ោរំគដឹកជញ្ជូនបនតរៅម ខរទៀតរៅនងៃបនាទ ប់)។   
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៥១-៥២, ៥៧ (ពួកោត់ក្តូវបានទាញទមាៃ ក់ច្ ះពីរេើ ងរភៃើងរៅ

រពេជិតយប ់ រហើយក្តូវបានក្បាប់ឲ្យ ង់ោរំៅជិត្ៃូវ ងរភៃើង។ បនាទ ប់មក ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់សហក ណ៍

នានា បនាទ ប់ពីក្តូវបានច្ ះរ ម្ ះ និងកត់ក្ត្តអំពីកា ង្វ  បស់ពួកោត់ ួច្មក)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង        

 ដាបបរវណី បស់ ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 

00865606 (បនាទ ប់ពីច្ ះពរីេើ ងរភៃើង ពួកខខម ក្កហមបានក្សង់ព័ត៌មានពពីួកោត់ ម នរពេោត់ពកួោត់ឲ្យរៅត្តម

កខនៃងរធាើកា )។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ      

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (រៅរពេរៅដេ់លាច្ រមខខម ក្កហម ង់ោទំទួេ រហើយ

ពួកោត់សក្មាករៅសាា នីយ ងរភៃើងមួយយប់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗ

ោន  ទំព័  ១៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836239 (បនាទ ប់ពមីកដេ់រ ធិ៍សាត់ ពួករគក្តូវបានដឹកត្តម ងរភៃើងរៅកាន ់      

ភនំធិបត ីខដេរៅទីរនាះ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យពួកោត់ច្ ះរៅទីរនាះ។ 

01006871
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 ចួ្រៅរហើយរនាះ
1855

 ព ំក្តូវបាន្តេ់ទឹក រសបៀងអាហា  សមាភ  ៈអនាម័យ អក្ងឹង ឬ ម ងរទ
1856

។ 

ក្បជាជនខៃះរទៀតបាន ង់ោអំស់ យៈរពេពី បីនងៃ ឬ  ហូតដេ់មួយសបាត ហ ៍ រដ្ឋយសាិតរៅកនុង

សាា នភាពខបបរនះ
1857

។ រៅត្តមទីត្តងំរ្សងរទៀត  រទះរោខដេប រដ្ឋយកមាម ភិបាេខខម ក្កហម

បាន ង់ោំដឹកក្បជាជនរៅរពេខដេពួករគមកដេ់
1858

។ 

601> កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមទីត្តងំខដេក្តូវបញ្ជូន

រៅ រដ្ឋយរពេខៃះ បានបំខបកសមាជិកកនុងក្គួសា ្ងខដ 
1859

 ចំ្ខណកក្បជាជនខៃះរទៀត ក្តូវបាន

                                                 
1855

 សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139 

(ក្បជាជនងមីខដេមកដេ់ ក្ពះវិហា  រមើេរៅមានកមាៃ ំងរខាយខាះជីវជាតិ)។ 

1856
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ៣៨-៣៩ (ពួកោត់្ឹកទឹក និងងូតទឹករៅកនុងវាេ

ខក្សខតមួយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៧-៥០, ៥៤-៥៥ (រៅរពេរៅ

ដេ់រខតតបាត់ដំបង រគមិនបាន្តេអ់ាហា ឲ្យពួកោត់រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  

៥៨-៥៩ (មានរភៃៀងធាៃ ក់ ប៉ា ខនតព មំានជក្មក និងអាហា រឡើយ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឌ ី

រ ឿន ឯកសា  E3/4656 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (ឌ ី រ ឿន និងអនក

ជរមៃៀសរ្សងរទៀត បានរដករៅសាា នីយ ងរភៃើងមួយយប់កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ប៉ា ខនតោម នអាីហូបរទ រហើយក្តូវបានបងេំឲ្យ

រដករៅរេើដីរដ្ឋយោម នម ង)។  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២០៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ពួកោត់ទទួេបានអងក  អំបេិ ប៉ា ខនតោម នជក្មក ឬជំ ំរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ- កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  

E3/20 ទំព័  ៣០៩-៣១០ ERN (ភាសាខខម ) 00232307-00232308 (ពួកអនកងមីោប់ ន់នាក់បានរបាះជំ ំរៅោៃ ំងទ ក

សមាភ  ៈ ងរភៃើងកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ រដ្ឋយរៅទីរនាះ មាន សរពញរៅរដ្ឋយអាច្ម៍មន សស នងិសតាមូសរក្ច្ើន        

ឥតគណនា។ ព ំមានអាហា ហូប និងទឹក្ឹកក្គប់ក្ោន់រទ រហើយកោ៏ម នកខនៃងសក្មាប់ទរក្មតខៃួនខដ )។ 

1857
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ ឈ្ិន) ទំព័  ១១-១២,១៨-១៩ (ពី បីនងៃរៅមួយសបាត ហ៍)។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៧ (មួយនងៃ)។ 

1858
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៩-៥០ (រៅរពេពួកោត់ច្ ះពី ងរភៃើងរៅក្សុក        

រមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង មាន រទះរោកំព ង ង់ោរំៅទីរនាះ) ទំព័  ៥៩ (អនកប រទះរោរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់រមម  និង

បង់កក្កមា ក្សរដៀងោន រៅនឹងពួកទាហានខខម ក្កហមខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) 

ទំព័  ៥-៦ ។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៤៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសា

ខខម ) 00373250-00373251។ 

1859
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧៥ (យឹម ស វណណ  បង/បអូនក្បុស និងឪព ក បស់

ោត់ ក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យរៅកងរ្សងៗោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៧០-៧១ 

01006872
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អន ញ្ញា តឲ្យរក្ជើសរ ីសឃ ខំដេពួករគក្តូវរៅ
1860

 ។ ខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន ពួករគយក          

ក្បជាជនមួយចំ្នួនរៅសហក ណ៍ងមី ប៉ា ខនតក្បជាជនទាងំរនះបានបាត់ខៃួន ហូត
1861

។ ក្បជាជនខៃះ

រទៀតរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយកា ដឹកជញ្ជូនរដ្ឋយឡាន ឬ រដ្ឋយ រទះរោ រក្កាមកា ោម

កាម បស់កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ រៅកាន់សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់       

                                                                                                                                            

(ពួកោត់មិនអាច្រក្ជើសរ ីសទិសរៅខដេពួកោត់ច្ង់រៅរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise 

AFFONÇO) ទំព័  ៦៩-៧០ (កូនៗ បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកា ដ្ឋា ន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី         

កង សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00414418-19      

(កា បង្វគ ប់ឲ្យយកក្បជាជនរៅទីណារនាះ គឺរធាើរឡើងរដ្ឋយគណៈក្សុក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  ៤៩-៥០ (ពួករមក្កុមខខម ក្កហមបានខបងខច្កអនកខដេទីបបានមកដេ់ងមី រៅដ្ឋក់រៅត្តម

ភូមិនានា រហើយកូនៗ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅកងរ្សងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ      

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៥ (បនាទ ប់ពីរៅដេ់ភូមចិ្មាក  ត្តប៉ាូ រអា   ី ក្តូវបានបំខបកពីបងបអូន និងឪព កមាត យ

 បស់ោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤១ (រពជ ក្សី្េ និងបតី បស់ោត់ក្តូវ

បានបំខបករច្ញពីោន រៅរពេរៅដេ់)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ព ធ ព ំ ឯកសា  E3/4714 

ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 ។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង         

 ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវ ន ឯកសា  E3/5006 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00559763 (រដ្ឋយបំខបកោតរ់ច្ញពីក្គួសា  បស់ោត់ ខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យ ្ិត សាវ ន រៅក្ច្ូតក្សូវរៅខកប 

សាព នមតុំរៅ លាប)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស  ៊ុំ រសឿន ឯកសា  E3/5055 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00565524 (ក្បធានឈ្ៃ បមិនសាគ េ់រ ម្ ះមាន ក់បានខបងខច្កពួកោត់ជា

កងជាក្កុម។ ក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន  រហើយរកមងៗក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័ត)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 

00249910 (ពួកោត់ក្តូវបានទាហានក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវ ធមកោទំទួេ យករៅ ស់រៅភូមិបាក់រមឃ ឃ ំបឹងខ្ន  រខតត

រ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 

(រៅកខនៃងងមី ពួកវាបំខបកសមាជិកក្កុមក្គួសា ឲ្យរៅឆ្ៃ យពីោន  រហើយក មា ក្តូវបានដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័ត និងោម ន

ទទួេបានដំណឹងពីក្គួសា ពួករគ អស់ យៈរពេជារក្ច្ើនខខ)។ 

1860
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ៤៥ ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00373250-00373251 (ពួកោតប់ានសរក្មច្សាន ក់រៅរកាះជ ំបនតរទៀត)។ 

1861
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00373251-00373252។ 

01006873
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(ភូមិភាគ យ័ពយ)
1862

 រខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1863

 រខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣)
1864

 

និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ)
1865

។ សហក ណព៍ ំអាច្្គត់្គង់សមាភ  ៈឲ្យបានក្គប់

                                                 
1862

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣(សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤៦-៤៧ (សហក ណ៍រ ធិ៍ពី   ក្សុក          

ករណត ៀង រខតតរ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង)ទំព័  ៧ (ពួកោត់ក្តូវបានបំខបកជា

ក្កុម និងផ្ទៃ ស់រៅកខនៃងរ្សងរទៀត អនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមឡាន និងអនកខៃះរទៀត រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង។ ពិន ោ៉ា នង 

និងក្គួសា  បស់ោត់រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរឆ្ព ះរៅវាេវង់ រជើងភនំក្កវាញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៧០ (កាេ រឈ្ើព ក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាងំ ោ៉ា ត់) ទំព័  

៤៩-៥០ (សាងំ ោ៉ាត់ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់សហក ណ៍វតតោស់រដ្ឋយរៅទីរនាះោត់រធាើកា ង្វ ជីកខក្ពកក្បឡាយ នងិ

រធាើខក្ស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤០-៤១, ៤៩ (ក្បខហេជារៅរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ក្បជាជនក្បមាណ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹកត្តម ងយនត ព ីរខតតកំពង់ឆ្ន ំង យករៅរខតតរ ធិ៍សាត់ខដេរៅទី

រនាះ ពួកោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ច្ំនួន ២ កខនៃង និងសទូងក្សូវរៅកនុងភូមិសទឹង សហក ណ៍

ហៃួង )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៦ (ភនំរជើងទិញ)។ ពត័៌មានបខនាមរៅ

រេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា  E3/5732 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00916998-00916999 (ដឹកត្តម រទះរោរៅកាន់ភនំរជើងធិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ោន់  ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤-៣៥ (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ ពីអូ រេៀប រៅភូមិនក្ពទទឹង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៥-៦ (ច្មាក  ត្តប៉ាូ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម 

ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00557817-00557818 

(មាន រទះរោជារក្ច្ើនោជំារក្សច្ រហើយពួកោត់ក្តូវបានដឹករៅកាន់ភូមិអូ  រដ្ឋយមានទាហានរសៃៀករខ្រមម  អាវរមម

ក្តួតពិនិតយរមើេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា  E3/4656 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (ក្ពឹករឡើង មូសខ្ពំួកោត់រសទើ ស ះសាច្់ រហើយពួកោត់រដើ រៅ

សហក ណ៍នានារៅកនុងរខតត រដ្ឋយមានរគកាន់អាវ ធរដើ ពីរក្កាយ។ ឌ ី រ ឿន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅសហក ណ៍បាក់ក្ពីង 

ឃ ំខ្ន   ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី 

០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349499 (រៅរពេរៅដេ់ ក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវបានបញ្ជូន

រៅភូមិរ្សងៗ។ សួង ស ីម ក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិសំរោង ឃ ំរកាះខាច្់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (ពួក

ោត់បានរធាើដំរណើ រច្ញពីសាា នីយ ងរភៃើងក្ត ំងជង ត្តមបញ្ញជ  បស់ទាហានខខម ក្កហម ខដេរដើ ក្តួតពិនិតយពីម ខ 

និងពីរក្កាយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា ន ់សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ភូមិបាក់រមឃ ឃ ំបឹងខ្ន  រខតតរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139 (ពួកោត់រដើ រៅភន ំឬវាេទំនាប ខ្ងេិច្

រ ធិ៍សាត់)។ 

1863
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៤១ (ក្បខហេជារៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្តូវ

បានជរមៃៀសពីខប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជុារៅរខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) 

01006874
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ទំព័  ៥០-៥១, ៦០ (ត្ត ហឺយ រក្កាយមកក្តូវបានសាគ េ់ថ្នជា ច្ក ធ)ំ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៩ (ពួកោត់ក្តូវបានរមភូមខិខម ក្កហមនាយំករៅភនំក្តឡាច្ រដើ រដ្ឋយរងមើ រជើង)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា  E3/5525 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦-៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414419 (ភនំក្សុក)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី គង់  

វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/5590 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00420973-00420974។  កយ

ស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា  E3/4695 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ធិបរដ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ     

ឯកសា  E3/4678 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323531 (ពួកោត់បានរដើ  យៈ

រពេមួយនងៃរៅកាន់កាត ងំង្វ  ជាមួយនឹងមន សស ២០០ នាក់រទៀត)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

ជា ស វត្តា  ឯកសា  E3/5084 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865606 

(ក្ពះរនក្តក្ពះ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហ ីម ឯកសា  E3/3978 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00565833 (អូ ត្តគី)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួន 

ស ផ្ទ ឯកសា  E3/4837 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526042 (អូ ត្តរបា៉ា ង)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង ស ន ឯកសា  E3/4872 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (រៅកនុងខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ជូន ឡុង ស ន ឲ្យរៅ ស់រៅភូមិ

ងមី ក្សុកកំពត រហើយបនាទ ប់មករៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក៏ជរមៃៀសោត់រៅ បាក់រច្ៀន រខតត បាត់ដំបង)។  កយស ំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស  ៊ុំ រសឿន ឯកសា  E3/5055 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00565524 (ស  ៊ុំ រសឿន និងក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តម ងរភៃើង រៅកាន់ភនំត្តរបត រហើយ ងរភៃើង

បានឈ្ប់រដើមបីដ្ឋក់ក្បជាជនខៃះរៅទីរនាះ រហើយ ងរភៃើងក៏បានបនតដំរណើ រៅងមរោេរទៀត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ ណ ប ណន ឯកសា  E3/5423 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00481176-00481177 (ោត់អតស់ាគ េ់ភូមិសា្សតរទ រៅរពេោតរ់ៅដេ់រខតតបាត់ដំបង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា  E3/5424 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00481187-00481188 (ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិងមី រខតតបាតដ់ំបង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836238 (ខខម ក្កហមក្បមាណ ២០ នាក់ នាំ

ក្បជាជនរៅកាន់ភូមិនានារៅកនុងរខតតបាត់ដំបង ) ទំព័  ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ក្បជាជនក្តូវបានដឹក

ត្តមក្ត្តក់ទ័ រៅភនំក្សុក រហើយបនាទ ប់មកដឹកត្តម រទះរោរៅកខនៃងដ៏ឆ្ៃ យមួយ)ទំព័  ២២១ ERN(ភាសាខខម ) 

00836298 (ក្បជាជនក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោយករៅត្តមភូមិរ្សងៗ កនុងរខតតបាត់ដំបង៖ ពួកខខម ក្កហមនិោយថ្ន 

ពួកវានាយំករៅឲ្យជួយរធាើខក្ស)។ 

1864
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស ូ) ទំព័  ១០-១២,៣៧-៣៩ (ក្សុក រវៀង)។ ទក្មង់ខបបបទ 

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ឈ្ឹម សា  ំ ឯកសា  E3/5333 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00453090។ 

01006875
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ក្ោន់សក្មាបក់្បជាជនជារក្ច្ើនខដេរទើបមកដេ់រនាះរទ ជាពិរសសចំ្រ ះសហក ណង៍មីៗរៅកនុង

នក្ព
1866

។ រៅរពេក្បជាជនមកដេ់  បស់ ប ទាងំឡាយក្តូវបានដកហូត រហើយក្បជាជនខៃះក្តូវ

សង់ជក្មកសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង
1867

។ 

                                                                                                                                            
1865

  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  4 ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោរៅកាន់ភូមិច្ំបក់បញ្ញា  ក្សុកបនាទ យ

រសាទ ង រខតតកំពង់ធំ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១១២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00836189។ ទំ ង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម ឈ្ីន គីមលាង ឯកសា  E3/4941 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00582317 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ជិន គឹមលាង និងក្គួសា មីង បស់ោត់ ក្តូវ

បានជរមៃៀសពីរខតតកពំត រៅកាន់ក្សុករសាទ ង រខតតកំពង់ធំ)។ 

1866
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្ពំ ស )ូ ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី)ទំព័  ៤៦-៤៧ (ព ំមានអាីរឡើយ រក្ៅពីនក្ព រហើយពួកោត់ក្តូវកាប់ឆ្ក  នក្ព)។ ទក្មង់ខបបបទ

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា  E3/5424 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00481187-00481188 (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងរឆ្ព ះរៅកាន់ភនំធិបរដ ក្សុកោស់ក្កឡ រខតតបាត់

ដំបង រដ្ឋយ ស់រៅកនុងនក្ពក្កាស់។ បនាទ ប់មក ោត់ក៏ក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិងមី រខតតបាត់ដំបង)។ 

1867
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ១២-១៣ (រៅសហក ណ៍រកាះជ ំ ពួកោត់ក្តូវសង់

ជក្មករដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយរក្បើបរង្វគ េ និងរឈ្ើ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  

២៤-២៥ (វាេវង់ សាិតរៅកនុងនក្ពរៅរជើងភនំក្កវា៉ាញ រហើយពួកោត់ក្តូវសង់ជក្មកសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយរគព ំ

បាន្តេ់សមាភ  ៈឲ្យពួកោត់រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័  ៣៤-៣៥ 

(រៅភូមិនក្ពទទឹង រៅកនុងនក្ព ពួកោត់ក្តូវសង់ជក្មកសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៦ (រៅភនំរជើងទិញ ពួកោត់ក្តូវសង់ខទមសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ ព័តម៌ានបខនាមរៅ

រេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា  E3/5732 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00916998-00916999។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៦-៤៧

(រៅសហក ណ៍រ ធិ៍ពី  ក្សុកករណត ៀង រខតតរ ធិ៍សាត់ ពួកោត់ក្តវូសង់ជក្មកសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។  កយស ំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា  E3/4734 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00484412 (ភូមិឡបឹងសាា យ រខតតបាត់ដំបងគឺជាតំបន់នក្ពដ្ឋច្់ក្សោេ ខដេរៅទីរនាះ សមាភ  ៈរក្បើ

ក្បាស់ បស់ពួកោត់រសទើ ខតទាងំអស់ ក្តូវដកហូតយករៅដ្ឋក់ ួម រហើយពួកោត់ ក្តូវរធាើជក្មកសាន ក់រៅរដ្ឋយ        

ខៃួនឯង)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ព ធ ព ំ ឯកសា  E3/4714 ច្ ះនងៃទី២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 (ពួកោត់ក្តូវសង់កខនៃងសាន ក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ សកេីកមម បស ់     

ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836202 (បនាទ ប់ពីមក

ដេ់កនុងនក្ព ពួកោត់មានរពេមួយនងៃរដើមបីសង់ខទមពីខមករឈ្ើ រហើយរៅនងៃបនាទ ប់ រគនារំៅរធាើខក្សច្ំកា ) ទំព័  

១៦១-១៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836238-00836239 (រៅកនុងភូមិរជៀវ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យសង់្ទះមួយ កនុង     

01006876
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១១.៣  ទសិរៅននកា បងកបរងកើន្េ៖ កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅរៅកនងុតបំនឧ់តត  តបំនទ់កសណិ នងិតបំន ់ 

កណាត េ 

602> រក្ៅពីកា ខបងខច្ករឡើងវិញរេើកមាៃ ំងមន សសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ពីត្តមបណាត រខតតនានារៅ
ខប៉ាកទកសិណខដេមានមន សស ស់រៅរក្ច្ើនកកក ញ ឲ្យរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង (ភូមិភាគ

 យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ(ឧតត ោស់)កណាត េ) និងរខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣) ក្បជាជន

រៅកនុងតំបន់ក៏ក្តូវបានខបងខច្កកមាៃ ំង្ងខដ រៅត្តម ដូវកាេ
1868

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរជឿថ្ន កា 

រ ៀបចំ្រឡើងវិញខបបរនះអាច្រដ្ឋះក្សាយកា ខាះខ្តទឹក និងរសបៀងអាហា ខដេនឹង្តេ់ក្បរោជន៍

ដេ់ជីវភាព សរ់ៅ បសក់្បជាជន
1869

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន កា ពរនៃឿនកា 

បងកបរងកើន្េកសិកមម និងបរងកើន្េក្សូវ នឹងរធាើឲ្យមានទ នោបំាច់្សក្មាប់ទិញសតាចិ្ញ្ច ឹម 

ឧបក ណ៍ មា៉ា ស ីន  បរច្ចករទស និងសមាភ  ៈ្គត់្គង់ ខដេោបំាច់្សក្មាប់ឲ្យក្បរទសអាច្ខក្បកាៃ យ

រៅជាក្បរទសខដេមានរសដាកិច្ចកសិកមមទំរនើបមួយកនុង យៈរពេពី ១០ ឆ្ន ំ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ រហើយ

រក្កាយមកនឹងកាៃ យជា ដាឧសាហកមមមួយ
1870

។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី រៅកនុងរពេរនាះ រដ្ឋយ

                                                                                                                                            

 យៈរពេ ៥ នងៃ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00709583 (ជាធមមត្ត ពកួខខម ក្កហមដ្ឋក់

ក្បជាជនឲ្យរៅត្តមវាេ ឬរៅត្តមនក្ព មិនដឹងថ្នកខនៃងណារទ រហើយក្បាប់ពួករគឲ្យកសាងភូមិរដើមបី ស់រៅ។      

ជនរភៀសខៃួនមាន ក់បាន ំឭកថ្ន រៅរពេរៅដេ់រខតតបាត់ដំបង កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានខបងខច្កជា

កងខដេមានោន  ៥០ រៅ ៦០ នាក់ រដ្ឋយកងនីមួយៗបរងកើតបានជាភូមិងមីមួយ)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធ 

រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  

៣១១ ERN (ភាសាខខម ) 00232309។ 

1868
 សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១០៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00836184 (រទាះបីជាមិនមានកា ជរមៃៀសហាូងមន សសរក្ច្ើនក៏រដ្ឋយ ក៏ខតងខតមានកា ជរមៃៀសតូច្ៗកនុងទឹកដីខតមួយ 

មួយខខរៅទីរនះ មួយខខរៅទីរនាះ រៅត្តមកា ច្ង់បាន បស់អនកមានអំណាច្រៅនឹងកខនៃង។ ក្បជាជនក្តូវបានោត់ទ ក

ថ្នជារឈ្ៃ ើយសឹក)។ 

1869
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/170 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00064762-00064763។ 

1870
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008491 (ទិសរៅ បស់បកស គឺបងកបរងកើន្េ និងកសាងក្បរទស)។ ឯកសា កមពជុា         

ក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សមមិតតតំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា  E3/213ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 

01006877
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

571 

 

សា កមាៃ ំងមន សស និងដីធៃី គឺជាទ នខដេមានក្សាប់ខតមួយម ខគត់
1871

 រទើបក្តូវបានខបងខច្កកមាៃ ំង

មន សសត្តមយ ទធសា្សត
1872

។ 

                                                                                                                                            

00075821-0075822។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/762 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00063277-00063278 (បកសឈ្ រេើកសិកមមជាមូេដ្ឋា ន រដើមបីយកទ នខ្ងកសិកមមរៅពក្ងឹង និងពក្ងីកខ្ង

ឧសាហកមមរទៀត អភិវឌឍន៍រៅ កកសិកមមទំរនើបកនុង យៈរពេ ១០-១៥ ឆ្ន ំ និងទិញរក្គឿងមា៉ា ស ីន។ 

1871
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00008492។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  

រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នកឯកសា  E3/781 ច្ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 

00072376-00072377 (រដ្ឋយព មំានក្បជាជនរក្ច្ើន ោបំាច្់ក្តូវមានរក្គឿងមា៉ា ស ីនរក្ច្ើន។ ក្បជាជនងមីក្តូវបំខបករច្ញ

ពីោន  រដ្ឋយមិនអន ញ្ញា តឲ្យរៅ្តុំោន ក្តូវបណតុ ះបណាត េ និងអប់ ំ)។ រសច្កតីសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាម ធិកា 

បកសក្គប់កងពេ ឯកសា  E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00442006 

(រដ្ឋយរោក្កបី បស់រយើងរដ្ឋះក្សាយភជួ ដីបានខត៣០ ភាគ យ រយើងក្តូវរ ៀបច្ំកមាៃ ំងរដើមបីកាប់ដី ៧០ ភាគ យ 

ខដេរៅសេ់។ ក ំពឹងខ្អករេើរោក្កបី ឬក្ត្តក់ទ័ ជាមូេដ្ឋា ន ក្តូវពឹងរេើកមាៃ ំងមន សសជាមូេដ្ឋា ន)។ សកេីកមម បស់

ជនរភៀសខៃួន  ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836137 (ពួកវាពាោម

រកងច្ំរណញរដ្ឋយ “រក្បើមន សសឲ្យរធាើកា ដូច្រោក្កបី”)។ 

1872
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦១-៦២ 27, ERN (ភាសាខខម ) 00063342-

00063343 (បកសសងកត់ធៃន់ថ្ន មានដីេអរក្ច្ើនណាស់ ទាងំដីខដេរយើងបានរធាើ ួច្រហើយពីម ន និងដីខដេរយើងមិនទាន់

រធាើ។ វារៅខតបញ្ញា រ ឿងរ ៀបច្ំកមាៃ ំងឲ្យក្តឹមក្តូវរៅរក្បើក្បាស់ដីរនះឲ្យបានេអជាអតិប មា)។   បាយកា ណ៍គណៈ   

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ ះនងៃទី២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00008491 

(ក្តូវខច្កកមាៃ ំងរៅកខនៃងដីទំរន  រដើមបីបងកបរងកើន្េ។ ក្តូវក្បមូេកមាៃ ំងរៅកខនៃងណាខដេមានេទធភាពជាងរគ)។ 
ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទស

ក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00072373-00072374 (កមាៃ ំង

ក្បជាជនក្តូវក្បមូេរៅរធាើកា រៅកខនៃងណាខដេដីេអ មានជីជាតិ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០០-១០១ ERN (ភាសាខខម ) 00063171 (កត្តត កំណត់ននកមាៃ ំង្េិតកមម គឺមន សស)។ 

កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ និងភសតភុា កងពេ និងវ រសនាធំ ឯកោជ ឯកសា  E3/819 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00383776-0038377 (រដើមបីសរក្មច្បានទិសរៅបងកបរងកើន្េ បកសយេ់

រឃើញថ្ន ក្តូវរច្ះរក្បើក្បាស់កមាៃ ំង “ឲ្យច្ំទិស”។ ក ំពក្ង្វយកមាៃ ំង ក្តូវរច្ះក្បមូេកមាៃ ំងប កកខនៃងខដេសំខ្ន់)។    

រសច្កតីសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាម ធិកា បកសក្គប់កងពេ ឯកសា  E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៨-១២, ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00442202-00442006, 00442011 (ក្តូវក្បមូេកមាៃ ំងរដើមបីវាយឲ្យច្ំ

ដីមានជីជាតិ និងបនតរេើកទំនប់ ភៃឺខក្ស និងក្បឡាយ)។ 

01006878
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

572 

 

603> រៅត្តមសហក ណ៍នីមួយៗមានកងច្េ័តខដេក្តូវបានោត់ឲ្យរធាើកា ង្វ ច្េ័ត ជារទៀង-

ទាត់ រហើយជានិច្ចកាេ កងច្េ័តទាងំរនាះក្តូវក្បោំកា  ហូត
1873

 ។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបាន

ពិោ ណារឃើញថ្ន សហក ណក៍្តូវខតពក្ងីកពី ១០ ឬ ២០ ក្គួសា  រៅ ១.០០០ ក្គួសា  រដើមបី

មានេទធភាព្តេ់កមាៃ ំងមន សសសក្មាប់ក្គប់សកមមភាពទាងំអស់ រទើបបកសអាច្រជៀសវាងមិន

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនបនតរទៀត
1874

។ 

 ១១.៣.១  ទសិរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦៖ ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត  

604>  រៅច្រនាៃ ះខខកញ្ញា  និងខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានជួបពិភាកាអំពី 

រោេនរោបាយកា    និងកសាងក្បរទស
1875

។ រៅកនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សននិបាតរសដាកិច្ច

 បស់បកសទូទាងំក្បរទសរេើកទី១ បានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ខដេអាច្នឹងខក្បកាៃ យក្បព័នធកសិកមមអន់

ងយមួយ បស់ក្បរទសឲ្យរៅជាក្បព័នធកសិកមមទំរនើបមួយ កនុង យៈរពេ ១០ ឆ្ន ំ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ ខ្ង

                                                 
1873

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័ ១២-១៣ (កងច្េ័តគឺជាកមាៃ ំងសំខ្ន់រៅកនុង

សហក ណ៍នីមួយៗ និងសក្មាប់រក្បើសំ  កកនុងកា សាងសង់ទំនប់ ភៃឺខក្ស និងកា រធាើខក្សច្មាក  )។ ទូ រេខក្កសួង     

កា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709589 (ក្កុមច្េ័តក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យរធាើកា ង្វ ធៃន់រៅឆ្ៃ យពីភូមិ។ ពួក

រគរដករៅត្តមកា ដ្ឋា ន)។ អតាបទ បស់ François PONCHAUD ៖ កមពជុា៖ រសដាកិច្ចខបបបដវិតតន៍ ឯកសា  

E3/2412 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00812356 (កងច្េ័តរធាើដំរណើ ផ្ទៃ ស់ទី

ខដេតក្មូវរៅត្តមភាពោំបាច្់ ត្តមតំបន់ រហើយពួកទាងំរនះរហើយខដេទទួេខ សក្តូវជាអាទិភាពកនុងកា សាងសង់

សំណង់ធំៗ)។ 

1874
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥៧-៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00063269-00063270។ 

1875
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៦-១៧ ERN (ភាសា

ខខម ) 00019123-00019124 (រៅនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈអច្ិន្នតយ៍បានរ ៀបច្ំក្បជ ំមួយខដេមាន

វតតមាន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។ គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍បញ្ញជ ក់ថ្ន មាោ៌ ួម គឺកសាង និងកា   ក្បរទស រដ្ឋយ

ខ្អករេើ និងរដ្ឋយរ ៀបច្ំកមាៃ ំងមហាជន)។ អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 នងៃទី 

១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062453-00062454 (រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានកា 

ក្បជ ំថ្នន ក់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍មួយ សតីអំពីវិធីសា្សតកនុងកា  កា   ក្បរទស។ មានកា ពិភាកាអំពីកសិកមម និង

កា ្គត់្គង់ទឹក។ 

01006879
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ម ខ
1876

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានសរក្មច្ថ្ន បកសនឹងពក្ងីកសហក ណ៍ រេើកភៃឺខក្ស ជីកក្បឡាយ និង

រេើកទំនប់ រហើយរផ្ទត តសំខ្ន់រេើដីខដេមានជីជាតិបំ្ តរដើមបីសរក្មច្្េក្សូវ ៣ រត្តន កនុង ១ 

ហិកត្ត ឲ្យបានក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៦
1877

។ កំណត់រហត ននកិច្ចក្បជ ំនានងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ខដេរៅរពេរនាះ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា មានវតតមាន
1878 

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន បកសសរក្មច្បាន  

ទិសរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ ចំ្នួន ៣០ ភាគ យ រហើយបានវាយតនមៃថ្ន រជាគជ័យរនះរកើតរឡើងរដ្ឋយសា 

                                                 
1876

 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១០-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00063245-00063247។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/760 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣០-៣២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00062855-00062856។  ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយ

សាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00072367 (ច្ំណ ច្រនះគឺោបំាច្់ខ្ៃ ងំណាស់រដើមបីកា   ក្បរទស និង ជាយថ្នរហត រធាើឲ្យក្បរទសខក្បកាៃ យរៅ

ជាក្បរទសកសិកមមទំរនើប។ 

1877
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00072373-00072374 

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00072367 (ទិសរៅរនះតក្មូវឲ្យមានកា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមឲ្យបានក្តឹមក្តូវ រដើមបី

បរញ្ចៀសនូវភាពអសកមម និងរដើមបីធានា សរក្មច្ខ្នកា ជាបនតបនាទ ប់)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/139 ខខ 

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00064962-00064963 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ កា ង្វ ដ៏សំខ្ន់បំ្ ត គឺ

បរងកើន្េិត្េក្សូវ រដ្ឋយកំណត់ទិសរៅ រធាើខក្សឲ្យបាន៣រត្តនកនុងមួយហិកត្ត)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/230 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00000711 (រៅ

នងៃទី ២២ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍រសនើឲ្យជំ  ញកា ង្វ រៅទំនប់គី ី មយបខនាមរទៀត)។ ទសសនាវដតី

យ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/734 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00064119-

00064120 (ោប់ត្តងំពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសមានទិសរៅងមីពី ៖ កា    និងកសាងក្បរទស។ រដើមបីសរក្មច្

បានទិសរៅរនះ និងរដើមបីធានានូវជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន ោបំាច្់ក្តូវបងកបរងកើន្េក្សូវឲ្យបាន ៣ រត្តនកនុង

មួយហិកត្ត។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/760 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00062838-00062839 (កមាៃ ំងក្តូវោត់ខច្ងត្តមតក្មូវកា  និងយ ទធសា្សតបកស)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/166 ខខ ក មភៈ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៨-៤៩, ៦២-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063215-00063216, 

000632223-000632224 (កមាៃ ំងមិនក្តូវក្បមូេ្តុំរៅខតកខនៃងមួយរនាះរទ ក្តូវផ្ទៃ ស់រៅជួយសហក ណ៍រ្សងៗ

រទៀតរៅរពេមានតក្មូវកា )។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា 

ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00709594 (កា រោសនា បស់

កមពជុាបានបង្វា ញថ្ន អាទិភាពខពស់បំ្ តសក្មាប់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស គកឺា រធាើខក្ស រេើកទំនប ់និងជីកក្បឡាយទឹក)។ 

1878
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00017116។ 

01006880
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កា រ ៀបចំ្ខ្នកា បានហមត់ច្ត់ និងក្បុងក្បយ័តន
1879

។ គិតមកក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខក្សក្តូវ

បានភជួ ោស់ោ៉ា ងរហាច្ណាស់បានមតង រហើយកា សាបរក្ ះ និងដកសទូងបានោប់រ្តើម ួច្រៅ

រហើយ
1880

។ 

605> រទាះបីជាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានោប់រ្តើមដឹងថ្ន ពួករគបានក្បឈ្មម ខនឹង

កា េំបាករៅកនុងកា សរក្មច្ទិសរៅ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត ឲ្យបានក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រក្កាយពី

បានខតងត្តងំជា ដាម្នតីក្កសួងសងគមកិច្ច រៅរដើមឆ្ន ំ១៩៧៦ រអៀង ធី ិទធ បានរធាើដំរណើ រៅពិនិតយ

រមើេសាា នភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា។ ោត់បានោយកា ណ៍ជូនថ្នន ក់ដឹកនា ំ

( ួមទាងំ“នាយក ដាម្នតី”) ថ្ន ក្បជាជនរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) 

មានជំង ឺ រហើយក្តូវរៅរធាើកា ឆ្ៃ យពីភូមិ បស់ពួករគ ក្ពមទាំងោម ន្ទះសខមបងសាន ក់រៅ
1881

។ 

សាា នភាព ស់រៅក្សរដៀងោន រនះ ក៏ក្តូវបានរគោយកា ណ៍ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងរខតតក្ពះវិហា  

(តំបន ់ ១០៣) ្ងខដ  រដ្ឋយរៅទីរនាះកមាៃ ំងកា ង្វ ចំ្នួន ៤០ ភាគ យ បានបាត់បង់រដ្ឋយសា 

ជំងឺ
1882

។ រៅត្តមកា ដ្ឋា នសាងសង់នានា រគបានោយកា ណ៍ថ្ន កា   ីកច្រក្មើនមានសភាពយឺត

ោ៉ា វរដ្ឋយសា មិនមានរក្គឿងច្ក្ក ឬ ឧបក ណ៍រក្បើក្បាស់
1883

។ ក្កសួង ណិជជកមមបានោយ

កា ណ៍ថ្ន រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ កមាៃ ំងពេកមមខៃះព ំក្តូវបានខបងខច្កត្តមយ ទធសា្សតរឡើយ 

                                                 
1879

 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00017120-00017121។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/25 ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00063010 (កា រ ៀបច្ំងមីជាខ្នកា ជាខខសសង្វា ក់ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ 

1880
  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00442229។ 

1881
 ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/659 

ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៣៥-៣៦ ERN (ភាសាខខម ) 00741117-00741118។ 

1882
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/232 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00017118។ 

1883
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំកា ង្វ  ឯកសា  E3/237 នងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00072474-00072475 (រៅនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្កសួងសាធា ណកា បានរបើកអងគក្បជ ំមួយខដេពិភាកា

អំពីកា វិវឌឍន៍រៅម ខោ៉ា ងយឺតននទំនប់គិ ី មយ (ពួករគក្តូវបំខបកងមរដ្ឋយខៃួនឯង) និងសាព នរក្ជាយច្ង្វា   (បញ្ញា រោទគឺ

ព ំមានមា៉ា ស ីនសទូច្សាព នខដេអាច្សទូច្បានជាង ១០០ រត្តន))។ 

01006881
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ឧទាហ ណ៍ កមាៃ ំងទាងំរនាះបានដកយករៅជីកក្សះ ចិ្ញ្ច ឹមអរណត ើក និងដ្ឋដំ ះដំណំារេើដីខដេោម ន

ជីជាតិ
1884

។ 

606> រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងកិច្ចក្បជ ំសតីពីកា ង្វ ស ខ្ភិបាេ និងសងគមកិច្ចខដេរៅ
រពេរនាះ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួម្ងខដ 

1885
 ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរេើករឡើងសាជាងមីថ្ន ក្បសិន 

របើមិនអាច្សរក្មច្បាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រទរនាះ បកសនឹងមិនមានេទធភាពចិ្ញ្ចឹមក្បជាជន 

ឬ កា   ក្បរទសបានរឡើយ
1886

។ កនុងខខរនាះខដ  តំណាងបកសបានខណនាឲំ្យមានកា ជួបក្បជ ំ

រៅភូមិភាគបសចិម រដើមបីខបងខច្កកមាៃ ំងមន សសត្តមយ ទធសា្សតរៅទូទាងំក្បរទស រៅត្តមកា 

ោបំាច់្
1887

 ។ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្កសួង ណិជជកមមបានោយកា ណ៍ថ្ន ខៃួនបានចូ្េ ួម

                                                 
1884

  បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា  E3/1159 ច្ ះនងៃទី ២៥-២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ៧-៨ ERN 

(ភាសាខខម ) 00188210-00188211។ 

1885
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/226 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00017147។ 

1886
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/226 ច្ ះនងៃទី១០ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៨-៩ 

ERN (ភាសាខខម ) 00017154-00017155។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  

៣៨-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062766-00062769។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/733 ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00064007-00064011 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសបាន

ពនយេ់ថ្ន ៣រត្តនកនុងមួយហិកត្ត នឹងអាច្រដ្ឋះក្សាយជីវភាពក្បជាជន កសាង និងកា   ក្បរទស)។ 

1887
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សមមិតតតំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាត      

ភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា  E3/213 ទំព័  ១៧-២០, 

២៨-២៩, ៣៧-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062847-00062849, 00062854, 00062859-0062862 (ក្តូវរ ៀបច្ំ

កមាៃ ំងពេកមម រៅទូទាងំក្បរទស រដើមបីធានាថ្ន ទាងំរៅសម ភូមិម ខ និងសម ភូមិរក្កាយ មានកមាៃ ំងក្គប់ក្ោន់)។   

ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/4 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062913-00062918 

(ក្តូវរធាើកា វាយសក្មុកត្តមមាោ៌សកមមក្តឹមក្តូវ និងសកតិសិទធិបំ្ ត  ួមមាន កា ពក្ងឹង និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍ 

រដ្ឋយរផ្ទត តរៅរេើទឹក និងកា សរក្មច្ឲ្យបាន ៣ រត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តម យៈកា រ ៀបច្ំ និងកា ោត់ខច្ងរដ្ឋយ

ក្បុងក្បយ័តន និងស ីសង្វា ក់ោន )។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣៨-៤៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00062766-00062769 (សំខ្ន់ខ្ៃ ងំណាស់កនុងកា សាងសង់ភៃឺខក្ស ក្បឡាយ និងទំនប់រៅទូទាំង            

ក្បរទស។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/237 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )00072476-00072477 (រយើងក្តូវក្បមូេ្តុំ រដើមបីពក្ងីក្ៃូវ សាព ន)។  បាយកា ណ៍    

ភូមិភាគបូ ៌ ឯកសា  E3/1218 នងៃទី១៥ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00021111 (រៅនងៃទី១៥ 

ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ភូមិភាគបូ ៌បានទទួេ បាយកា ណ៍មួយ ក់ព័នធនឹង កនុងច្ំរណាមក្បកា រ្សងរទៀត កា ក្បមូេ

01006882
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

576 

 

ចំ្ខណកដេ់កា កា    និងអភិវឌឍនជ៍ាតិ រដ្ឋយបាន្តេ់កមាៃ ំងមន សសសក្មាបក់ា បងកបរងកើន្េ

កសិកមម
1888

។ 

607> ោប់រ្តើមពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់រពញឆ្ន ំ ១៩៧៦ កមាៃ ំងកា ង្វ ត្តម ដូវកាេខដេ
មានចំ្នួនក្បជាជនោបម់ ឺននាក់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងរខតត និង វាងរខតតបាត់ដំបង និងរខតត

រ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1889

 រៅកនុងរខតត និង វាងរខតតកំពត
1890

 រខតតត្តខកវ
1891

 និងរខតត  

                                                                                                                                            

កមាៃ ំងពេកមមច្េ័តរដើមបីសក្មុកកា ក្ច្ូតកាត់ក្សូវរៅកខនៃងណាខដេមានក្សូវទ ំរក្ច្ើន ។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត       

ឯកសា  E3/762 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៨-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00063290-00063291 (ទឹកគឺជា       

អាទិភាព រហើយក្តូវក្បមូេកមាៃ ំងរក្ច្ើនឃ ំ រដើមបីរដ្ឋះក្សាយទឹករៅឃ ំ ឬ ក្សុកណាមួយរទៀត)។ 

1888
  បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា  E3/1110 ច្ ះនងៃទី២៥-២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ១-៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00381695-00381697។  បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា  E3/1159 ច្ ះនងៃទី ២៥-២៦ ខខ      

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00188206-00188207 (កនុងអំឡុងសននិបាតក្កសួង ណិជជកមមរៅ

ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ មានកា ោយកា ណ៍ថ្ន ក្កសួង ណិជជកមមបានវាយសក្មុក រដើមបីសរក្មច្ទិសរៅ ៣ រត្តនកនុងមួយ   

ហកិត្ត និងរេើកក្បព័នធភៃឺខក្សងមី)។ 

1889
 ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីរៅកនុងភូមិភាគ យ័ពយ  ួមទាងំ ក្បជាជនខដេធាៃ ប់បាន ស់រៅភូមិភាគ

 យ័ពយម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ្ង ក៏ដូច្ជា ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមកពខីប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជុា

កនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៣៨-៣៩ (កនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានមកដេ់វាេវង់ រខតតរ ធិ៍សាត់ រហើយបានរសនើឲ្យអនកសម័ក្គច្ិតតរច្ញដំរណើ ។ 

ក្បជាជនច្ំនួនក្បខហេ ១.០០០ នាក់ បានសម័ក្គច្ិតត។ ដំបូងរឡើយ ក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់ភូមិក្បាពំី  

និងបនាទ ប់មក រៅកាន់ដូនអី រខតតបាត់ដំបង រៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

 បស់ អូន ្េៃី ឯកសា  E3/5740 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00552941 (រៅ

កនុងរខតតបាត់ដំបង ក មា ៗក្តូវបានក្បមូេឲ្យរៅរធាើកា រៅកា ដ្ឋា នភនំក្តជាក់ច្ិតត)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណី បស់ ស ខ រមឿន ឯកសា  E3/4918 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00544578-00544579 (ស ខ រមឿន និងក្កុមក្គួសា ក្តូវបានជរមៃៀសរៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រច្ញពីភូមិ

រកាះខាច្ ់ រៅកាន់ភូម ិ ត្ត យ ក សាិតរៅកនុងក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួកោតក់្តូវបាន

ជរមៃៀសរៅកាន់ឫសសីកូនខ្ៃ  រហើយរក្កាយមក រៅកាន់ សហក ណ៍សំរោងោ ភូមិងមី ឃ ំខ្ន   ខដេសាិតរៅកនុងក្សុក

បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី មួ  រសដ្ឋា  ឯកសា  E3/5311 ច្ ះ

នងៃទី១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00365588-00365592 (មួ  រសដ្ឋា  ខដេមានឳព ក

រធាើជារៅក្កមកនុង បប េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភូមកិ្ត ងំជង ឃ ំខ្ន   ក្សុក

បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់ រៅកាន់ភូមិក្ពះច្ំបក ់ រខតតរ ធិ៍សាត់ កនុងខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥។ ៥ ឬ ៦ ខខ រក្កាយមក 

(ក្បខហេជារៅកនុងខខ កញ្ញា  ឬ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥) មួ  រសដ្ឋា  បងក្សី ២នាក់ និងបងក្បុស២ នាក់ បស់ោត់ក្តូវបាន

01006883
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

577 

 

នក្ពខវង
1892 

រខតតកណាត េ
1893

 រខតតសាា យរ ៀង
1894

 និងរខតតកំពង់សពឺ
1895

 (ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ

បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌) និងរៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥)
1896

។ យ៉ា ង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់ 

                                                                                                                                            

ខខម ក្កហមោត់ឲ្យរៅរៅកនុងកងច្េ័តជួ ម ខ រៅកនុងក្សុករមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង ខដេរៅទីរនាះ ពួករគបាន        

ជីកក្បឡាយរៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១៧ មកោ) ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា  E3/5187 ច្ ះ

នងៃទី១៨ ខខមិង នា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម )00197919 (ក្ពំ សា  ន ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅ

កា ដ្ឋា នកំពីងពួយ កនុងរខតតបាត់ដំបង ជាមួយនឹងមន សសោប់ម ឺននាក់ខដេក្តូវបានបញ្ជូនមកពកី្គប់ក្សុកកនុងរខតត      

បាត់ដំបង សក្មាប់ យៈរពេ៣ ខខកនុងមួយឆ្ន ំៗ បនាទ ប់ពី ដូវក្ច្ូតកាត់្ តរៅ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២១១, ERN (ភាសាខខម ) 00836288 (ពួកខខម ក្កហមបានបំខបកក្គួសា ឲ្យ

រៅរ្សងពីោន រដ្ឋយបញ្ជូនឳព កឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងនក្ព យៈរពេ៣ខខ រហើយមន សសវ័យជំទង់ និងក មា  ក្តូវបានឲ្យ

រេើកភៃឺខក្ស និងរេើកទំនប់ រៅត្តមទីកខនៃងរ្សងៗឆ្ៃ យពី្ទះ)។ អតាបទ បស់ នង ឧតតោ៖ កា ដកហូតសិទធិរស ីភាព 

រៅកនុងទសសនាវដតី បស់មជឈមណឌ េ ឯកសា កមពជុា (អតាបទជាភាសាអង់រគៃសរេខពិរសស ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៣) ឯកសា  E3/1800 ទំព័  ៥៦, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00080450   (រក្កាយពបីានជរមៃៀសរៅកាន់ក្សុក

ក្ពះរនក្តក្ពះ រខតតបាត់ដំបង រៅកនុង ដូវវសាឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួច្មក ក្បជាជនទាងំរនាះ ក្តូវបានជរមៃៀសពីក្សុកមួយរៅ

កាន់ក្សុកមួយ រទៀត។ រៅកនុង ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅរោកត្តយូ ច្ំខណក     

ឯអនករ្សងរទៀតក្តូវបានឃ ំោងំរៅរស ីរសាភ័ណឌ )។ 

1890
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យស ្េ ឯកសា  E3/4611 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00418484-00418485 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ យស ្េ   

“ប៉ាូេីស” ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ។ ដំបូងរឡើយ ោត់បានរធាើដំរណើ រៅដេ់រខតតកំពង់ោម រក្កាយមក ក៏

បានរៅដេ់រខតតត្តខកវ និងច្ ងរក្កាយ ោត់បានរៅដេ់ឡអាច្ម៍សាា  កនុងរខតតកំពត។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ និងក្កុម

ក្គួសា ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់ភូមិក្ត ងំធំ ឃ ំ នាម ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានរធាើកា រៅកនុងកងច្េ័តអស ់យៈ

រពេ៣ឆ្ន ំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង ស ន ឯកសា  E3/4872 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (បនាទ ប់ពីនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានបញ្ជូន ឡុង ស ន ពី

រខតតត្តខកវ រៅកាន់ភូមិសាយរ ៀង រខតតកពំត។ កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឡុង ស ន ក្តូវបានខខម ក្កហមបញ្ជូនរៅកាន់

ឃ ំងមី រខតតកំពត)។ ទំ ង់ខបបបទស ំព័ត៌មានបខនាម ឈ្ីន គីមលាង ឯកសា  E3/4941 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១០ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00582317។ 

1891
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ា ន ញ៉ា ឯកសា  E3/4987 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117-00556118 (ោ៉ា ន ញ៉ា និងក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ រៅ កាន់ភូមិអូ អនា ក្សុកគី ីវង់ រខតតត្តខកវ បនាទ ប់ពីនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥។ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពួកោត់

ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់ភូមិសាា យស ក្សុកគី ីវង់ រខតតត្តខកវ)។ 

1892
  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ េី មា៉ា ត់ ឯកសា  E3/5053 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00565015 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ េី មា៉ា ត ់និងក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូន
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

578 

 

៥០៥ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧១ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប ន ណាន រៅ 

យី គឺជារេខ្
1897

។  

608> ពីមួយ ដូវរៅមួយ ដូវ ក្បជាជនទាងំរនះ ជាពិរសសកងច្េ័តខដេបានបរងកើតរៅត្តម
សហក ណ៍នីមួយៗ ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅជាញឹកញាប់ រដ្ឋយរងមើ រជើង រក្កាមកា ោមកាម និង

                                                                                                                                            

រច្ញពកី្សុកម ខកំពូេ រឆ្ព ះរៅកាន់ក្សុកខាច្់កណាត េ រខតតកណាត េ។ ៣ខខរក្កាយមក ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់    

មីមេ ទរនៃតូច្ ក្សុកស ក្ពះច្័នទ រខតតនក្ពខវង។ 

1893
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២(គឹម វា៉ា នឌ់)ីទំព័ ៩-១១ (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រគបានរៅក្បជាជន ១៧     

រមសា ឲ្យរៅក្បជ ំរៅក្សុកមួយកនុងរខតតកណាត េ។ ពួករគបានក្បាប់ក្បជាជនឲ្យរ ៀបច្ំឥវា៉ា ន់ រដើមបីអាច្ឲ្យពួករគ

ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់ទំនប់នក្ពរតត ។ រៅឯកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យខ កដី រកើបភក់ និងរេើក

ទំនប់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សូ សាមិត ឯកសា  E3/5393 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៧, ERN (ភាសាខខម ) 00479161 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ សូ សាមិត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីច្ា អំរៅ រៅកាន់សាា យ

ក្បទាេ ក្ពំក្បទេ់ក្សុកសាអ ង រខតតកណាត េ។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ សូ សាមិត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពសីាា យក្បទាេ

រៅកាន់ក្បាសាទទ រោ ក្សុករកាះធំ រខតតកណាត េ)។ 

1894
  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ោជ រយ៉ាន ឯកសា  E3/5019 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00594147-00594148 (ោជ រយ៉ាន ក្តូវបានជរមៃៀស ២ រេើករៅកនុងក្សុក ំដួេ និង

ជរមៃៀសរៅកាន់ក្សុកសំរោង កនុងរខតតសាា យរ ៀង។ 

1895
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស  ៊ុំ រសឿន ឯកសា  E3/5055 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00565523 (ស  ៊ុំ រសឿន និងបអូនក្បុស បស់ោត់ ក្តូវបានោត់ឲ្យរេើកទំនប់រៅបឹងកក់ ឃ ំ

កំពង់អ ស ក្សុកពញាឮ)។ 

1896
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រហង នឡហា ង ឯកសា  E3/436 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00405492 (ម នរពេ រហង នឡហា ង ោករច្ញពរីខតតក្ករច្ះ ក្បជាជនមកពី

តំបនរ់្សងរទៀត ក្តូវបានជរមៃៀសមកកាន់រខតតក្ករច្ះ រដើមបីសាងសង់្ៃូវ រេើកទំនប់ និងរធាើខក្ស)។ 

1897
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យន់ គីម) ទំព័  ២១ (ខយ៉ាមគឺជារេខ្តំបន់ ៥០៥ ពីឆ្ន ំ ១៩៧១ 

ដេ់ ឆ្ន ំ១៩៧៦ រហើយ បនាទ ប់មក ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ យី គឺជារេខ្)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រសង រសឿន 

រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5643ច្ ះនងៃទី១១ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ២០០៦ ទំព័  ២០-២១ ERN (ភាសាខខម ) 

00059326-00059327 (យ៉ា ង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់ក្ករច្ះរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់រពេខតងត្តងំោត់ឲ្យរធាើជា

អគគ ដាទូតរៅកូរ ៉ា។ បនាទ ប់មក យី ទទួេបនទកុជារេខ្)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ        

ឯកសា  E3/501 នងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00021508 (ទូ រេខខដេ យី រ្ាើជូន 

៨៧០  ក់ព័នធនឹងក្បជាជនខដេេ កេ យច្ូេមកកនុងតំបន់ ៥០៥ រដ្ឋយោម នកា អន ញ្ញា ត)។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ 

រច្ន យ៉ា ងរគឿយ (កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/1405 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00651220-00651221 (យ៉ា ង ខយ៉ាម ក្តូវបានរគកំណតអ់តតសញ្ញា ណថ្នជាក ងស  េសាា នទូត)។ 

01006885
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រដ្ឋយោម នរសបៀងអាហា  ឬ កខនៃងសាន ក់រៅក្គប់ក្ោន់
1898

 រដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស និងកសាង      

រហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ  ួមទាងំ ទំនប់ទឹក និងក្បព័នធធាោសា្សត
1899
។ អងគកា បានក្បាប់ក្បជាជនថ្ន 

                                                 
1898

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣៧-៣៩។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  

E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៦២, ERN (ភាសាខខម ) 00836239 (ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ      

ឆ្ៃ យ។ ច្មាៃ យរនះមិនរោទជាបញ្ញា អាីរទ រេើកខេងខតថ្នពួករគមិនបាន្តេ់ច្ំណីអាហា ឲ្យក្បជាជនហូបច្ ក) ទំព័  

២៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836350 (ខខម ក្កហមមិនខាេ់នឹងកា ្តេ់ទីជក្មក អាហា  ឬ ថ្នន ំសងកូវ មកឲ្យកងច្េ័ត

រទ)។ កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា  E3/794 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៥, ERN 

(ភាសាខខម ) 00000791 (មិនមានជក្មកក្គប់ក្ោន់សក្មាប់កងច្េ័តរទ រហើយជក្មកខដេមាន ក្ោន់ខតជាជក្មក    

បរណាត ះអាសននប៉ា រណាណ ះ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា     

ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00709590 (កងច្េ័តនានា  ួមទាងំ 

រៅភនំក្សុក្ង គឺសាិតរៅរក្កាមកា ក្តួត ពិនិតយរដ្ឋយកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ ទាងំរៅត្តមវាេខក្ស ឬរៅត្តមកា ដ្ឋា ន

 បស់ពួករគ  ួមទាងំ កា ដ្ឋា នជីកក្បឡាយរៅកនុង ដូវវសា្ងខដ ។ រដ្ឋយសា ពួករគឈ្ ក្ត្តំទឹករពញមួយនងៃ អនកខៃះ

ក៏បានសាៃ ប់។ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូនរច្ញឲ្យរៅរធាើកា  ក្បសិនរបើមានតក្មូវកា ពេកមមរៅកខនៃងរ្សង)។ 

1899
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា  E3/794 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣, ERN 

(ភាសាខខម ) 00000789 (ក្បជាជនោប់ ន់នាក់រៅកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ ទូទាងំភូមិភាគ យ័ពយ ភូមិភាគនី តី ភូមិភាគ    

បូ ៌ និងភូមិភាគបសចិម ក្តូវបានក្បមូេឲ្យរៅជីកក្បឡាយ) ទំព័  ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00000795  (កងច្េ័តខៃះ
យកច្ិតតទ កដ្ឋក់រៅរេើកា បងកបរងកើន្េក្សូវ រហើយក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅជួសជ េ្ៃូវ ងរភៃើងរៅ ដូវក្បាំង)។  កយ

ស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រប ៀន សារ ៉ាត ឯកសា  E3/4755 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  

៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00484872-00484873 (រប ៀន សារ ៉ាត ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់សហក ណ៍រ្សងៗខដេជា

ខ្នកមួយននកងច្េ័តរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង។ ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅដកសទូង ក្ច្ូតក្សូវ និងរេើកភៃឺខក្ស រៅរពេ

ផ្ទៃ ស់បតូ  ដូវកាេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រអង ហ ងស  ៊ុំ ឯកសា  E3/5091 ច្ ះនងៃទី ១៣ 

ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00881755 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅរពេក្សូវទ ំ រគបានជរមៃៀសរយើង

រៅភូមកិ្កាំងសាា ត រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង)  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ខ រមឿន ឯកសា  

E3/4918 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544579 (រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ស ខ រមឿន ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើខក្សរៅសាា យដូនខកវ ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម      

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខអ េ ោ៉ា ស់ ឯកសា  E3/4975 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ភាសា

ខខម ) 00555515 (បនាទ ប់ពកី្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួច្មក ខអ េ ោ៉ា ស់ និង

ក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិជមៃង ឃ ំកាេក្ត្តច្ ក្សុកក្កគ  រខតតរ ធិ៍សាត់។ រៅរពេក្ច្ូតក្សូវ

វសា ួច្ោេ់រហើយ ពួកោតក់្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យរៅរធាើខក្សក្បាងំរៅឫសសី ១០០ គ មព ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ព ំសា  ន ឯកសា  E3/5187 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00197916-00197917 (ក្ពំ សា  ន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ រៅកំពងីពួយ កនុងរខតត

បាត់ដំបង ជាមួយមន សសោប់ម ឺននាក់មកព ី    ទូទាងំរខតតបាត់ដំបង  យៈរពេ៣ខខជារ ៀងោេ់ឆ្ន ំ រក្កាយពកី្ច្ូតកាត់

01006886
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580 

 

មូេរហត ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរនះ គឺរដ្ឋយសា ខតកមាៃ ំងមន សសមិនក្គប់ក្ោន់រៅត្តមកខនៃងរោេ- 

រៅខដេពួករគក្តូវរៅ
1900
។ 

609> រក្កាយពីកងច្េ័ត និងក្បជាជនដនទរទៀតខដេផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរៅត្តម ដូវកាេ ក្តូវបាន

ោត់ឲ្យរៅទីត្តងំងមីរនាះ ក្បជាជនខដេ ស់រៅកខនៃងដខដេព ំបានទទួេព័ត៌មានបខនាម ក់ព័នធនឹង

ទីកខនៃង បស់ក្បជាជនខដេបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនាះរឡើយ
1901

។ រក្កាយមក ក្បជាជនមួយចំ្នួនកនុង

                                                                                                                                            

 ួច្ោេ់)។  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៧៤,ERN(ភាសាខខម ) 

00836151 (បនាទ ប់ព ីដូវក្ច្ូតកាត់ ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរៅរៅកខនៃងរ្សង រដ្ឋយោប់រ្តើមជាងមីរឡើងវិញរដ្ឋយ

ោម នអាីរសាះ) ទំព័  ១៦៣, ERN (ភាសាខខម ) 00836240  (រៅកនុងខខ កញ្ញា /ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ យ វជន និងយ វនា ី

ទាងំអស់ខដេរៅកនុងកងក្សួច្ ក្តូវបានដកឲ្យរៅរេើកភៃឺខក្សរៅដំណាក់រសៀម) ទំព័  ២១១, ERN (ភាសាខខម ) 
00836288 (យ វជន-យ វនា ីក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅក្ច្ូតកាត់ ឬសង់ក្បព័នធ្ គត់្គង់ទឹករៅឆ្ៃ យពីសហក ណ៍ បស់ពួក

រគ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ អួន យឺន ឯកសា  E3/5394 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-៨, 

ERN (ភាសាខខម ) 00479452-53 (ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត និងក្តូវបានបញ្ជូនរៅព េខខ ក្សុក

រកៀនសាា យ រខតតកណាត េ។ រៅទីរនាះ ោត់ក្តូវបានឲ្យរេើកទំនប់ និងរធាើក្បព័នធក្បឡាយ)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ- កមពជុា និងបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  

E3/20 ទំព័  ៣១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232305 (ក្បជាជនរៅភមូិភាគ យ័ពយក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរធាើកា  ពីគរក្មាង

កា ង្វ មួយរៅគរក្មាងកា ង្វ មួយរទៀត រហើយបនាទ ប់មកឲ្យក្តឡប់រៅរធាើខក្សវិញ)។ អតាបទ បស់ François 

PONCHAUD៖ កមពជុា៖ រសដាកិច្ចខបបបដិវតតន ៍ឯកសា  E3/2412 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00812348 (PONCHAUD បានកត់សមាគ េ់ថ្ន កនុងរពេខដេក្បជាជនមួយច្ំនួនក្តូវបានោត់ឲ្យ

សាងសង់គរក្មាងទំនប់ទឹកធំៗ មានក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅកាប់ោននក្ព។ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្បជាជនមួយ

ច្ំនួនធខំដេបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅរេើដីងមី ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅរេើដីខដេធាៃ ប់ដ្ឋដំ ះពមី នវិញ) ទំព័  

១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00812358 (រៅកនុង ដូវក្បាំង អនករធាើកា រៅត្តមសហក ណ៍មួយភាគធំ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅ

កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ )។ 

1900
  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ សារវឿន ឯកសា  E3/5338 ខកវ សារវឿន ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00454029 (ោត់ក្តូវបានឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រដើមបីរេើកទំនប់ និង         

ជីកក្បឡាយ រៅនក្ពមាន ់និងរដើម គ ៣ រដើម)។ 

1901
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា  E3/4656 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (រៅរខតតកណាត េ នារដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឳព កមាត យ និងបងបអូន៣នាក់ បស់ ឌី 

រ ឿន ក្តូវបានជរមៃៀសពកី្សុកសាអ ង រខតតកណាត េ រៅក្សុកបាទី រខតតត្តខកវ។ ឌ ីរ ឿន មិនបានដឹងអំពសី ខទ កេ បស់ពួក

រគរទ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៩៦, ERN (ភាសាខខម ) 

00836273 (រៅកខនៃងងមី សមាជិកក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបកឲ្យរៅឆ្ៃ យពីោន  រហើយក មា ក្តូវឲ្យរៅរៅកនុង        

01006887



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

581 

 

ចំ្រណាមក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ បានពាោម វិេក្តឡប់រៅសហក ណ ៍បស់ពួករគ

 វិញ
1902

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អូន ្េៃី បានពនយេ់ថ្ន ក្បជាជនមួយចំ្នួនខដេបានពាោម

 ត់រគច្ខៃួន ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមរដញោប់។ ោត់បានឮសខក្មក បស់ពួករគខក្សក រក្កាយពី

ពួករគក្តូវបានោប់ខៃួន រទាះបីជាោត់ព ំបានបញ្ញជ ក់អំពីរជាគវាសនា បស់ពួករគឲ្យបានច្ាស់លាស់

ក៏រដ្ឋយ
1903

។ 

 ១១.៣.២  ទសិរៅ ឆ្ន ំ១៩៧៧៖ ៣ រត្តន ឬ ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត 

610> អតាបទមួយច្ាប់ខដេបានរបាះព មព្ ាយរៅកនុងទង់បដិវតតន៍ ច្ ះខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 
បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានដឹងថ្ន បកសព ំមានេទធភាពអន វតតរៅត្តមខ្នកា កា ង្វ 

រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៦។ អតាបទរនះបានកត់សមាគ េ់ថ្ន កមាៃ ំងមន សសព ំក្តូវបានខបងខច្ករៅត្តមកា 

 វិនិច្ិ័យឲ្យបានក្តឹមក្តូវរនាះរទ រ េគឺ រពេខៃះ ក្បជាជនទាងំអស់ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅកា ដ្ឋា ន

កា ង្វ  រដ្ឋយមិនបានទ កក្បជាជនសូមបមីាន ក់ (មន សសោស់ ឬ កូនរកមង) សក្មាប់ដ្ឋដំ ះបខនៃ ឬ 

ដំណំារ្សងរទៀតរនាះរឡើយ។ រៅកនុងអតាបទដខដេរនះ បកសបានរសនើរឡើងថ្ន រោេកា ណ៍ខណនាំ

អំពី របៀបរក្បើក្បាស់កមាៃ ំងមន សស គួ ខសាងយេ់ឲ្យបានក្បរសើ ជាងរនះនារពេអនាគត រហើយ

កា អន វតតខ្នកា កា ង្វ ទាងំរនះបានផ្ទៃ ស់បត ូរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧
1904
។ រៅនងៃទី ១៧ និងនងៃទី១៨ 

ខខវិច្ិិកា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរ ៀបចំ្សននិបាតរសដាកិច្ច បស់បកសទូទាងំក្បរទសរេើកទី២ 

កនុងរនាះបកសបានអន ម័តខ្នកា ជាក់លាក ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៧
1905
។ ខ្នកា ជាក់លាក់រនះ បានកំណត់

                                                                                                                                            

កងច្េ័ត និងមិនបានដឹងដំណឹងអំពកី្គួសា  បស់ពួករគអស់ យៈរពេជារក្ច្ើនខខ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី មា៉ា ន់ សារ ឿន ឯកសា  E3/5258 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00249910 

(ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅក្ច្ូតក្សូវ បានបាត់ខៃួន ហូតមិនខដេរឃើញក្តឡប់មកវិញរទ)។ 

1902
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣២-៣៣។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង      

 ដាបបរវណី បស់ អូន ្េៃី ឯកសា  E3/5740 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 

00552920-00552921។ 

1903
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣២។ 

1904
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/760 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៩-៣២, ERN (ភាសាខខម ) 00062864-

00062867។ 

1905
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/139 ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00064962-

00064963។ 

01006888



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

582 

 

ទិសរៅងមមីួយគឺ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត ឬ ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រៅត្តមកខនៃងទាងំឡាយណា

ខដេអាច្បងកបរងកើន្េក្សូវទាងំកនុង ដូវវសា និង ដូវក្បាងំ
1906

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានបំណងច្ង់

ឲ្យបញ្ជូនកមាៃ ំងមន សសរៅត្តមកខនៃងទាងំឡាយណាខដេមានទឹកក្គប់ក្ោន់ និងដីមានជីជាតិជា  

ម នសិន
1907

។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយសា ខតជួបក្បទះរក្ោះោំងសៃួត ហូតដូរច្នះ
1908

 រៅរពេមាន

កមាៃ ំងមន សសទំរន  កមាៃ ំងទាងំរនាះក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរេើកភៃឺខក្ស និងជីកក្បឡាយ
1909
។ រៅកនុង

                                                 
1906

 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/742 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00062983-

00062985។ 

1907
  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ២៣-២៥, ERN (ភាសាខខម ) 00442229-00442231 (ក្តូវោត់ខច្ងកមាៃ ំងឲ្យបានហមត់ច្ត ់ រៅត្តម

តក្មូវកា ជាក់ ខសតង) ទំព័  ៤០-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00442246-9។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/742 ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00062994-00062995 (រដើមបីសរក្មច្ ៣ រត្តន និង ៦ រត្តន 

កនុង ១ ហិកត្ត រៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ ោំបាច្់ក្តូវក្បមូេកមាៃ ំងកាយ)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/135 ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00062811 (កងច្េត័រយើងោត់ខច្ងរៅណាក៏បាន រធាើអាងទឹកក៏បាន ដ្ឋំ

ដំឡូងក៏បាន ដ្ឋរំច្កក៏បាន។េ។ ប៉ា ខនត រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ បកសបានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កា ោត់ខច្ងរក្បើក្បាស់

កមាៃ ំងទាងំរនះមិនទាន់សមក្សបរទ រដ្ឋយសា មានកមាៃ ំងខៃះមិនទាន់ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅរឡើយ, ទំព័  ២៧-២៨, 

៤៣-៤៤, ERN (ភាសាខខម ) 00062815-6, 00062831-2 (ជាកា ោំបាច្់ ក្តូវោត់ខច្ងកមាៃ ំងត្តមមាោ៌សកមមភាព

ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ គឺកា ង្វ ណាមនិោបំាច្់ទ កមួយអរនៃើសិន។ កមាៃ ំងខដេមិនក្តូវកា ក្តូវដករច្ញ), ទំព័  ២៧-២៨, 

ERN (ភាសាខខម ) 00062815-6 (កមាៃ ំងខដេមិនោបំាច្់ ក្តូវោត់ខច្ងរឡើងវិញរដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស)។ កិច្ចសមាភ សន៍

ជាមួយ ជា ស ីម រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា  E3/1568 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ទំព័  ៤-៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00713922-3 (មានបញ្ញជ មកពមីជឈិមថ្ន ក្តូវក្បមូេយ វជន និងយ វនា ី រដើមបីបរងកើតជាជំ ំ និងរធាើ

ខក្សរៅរេើដីខដេអាច្្តេ់ទិនន្ េបាន៦រត្តនកនុងមួយហិកត្ត)។ 

1908
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/743 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣, ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062879, 

00062882-3 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ បកសបានខណនាថំ្ន ក្តូវយកច្ិតតទ កដ្ឋក់ក្បមូេកមាៃ ំងពេកមម និងរក្បើ

ក្បាស់កមាៃ ំងរនះជាយ ទធសា្សតទាងំរៅសម ភូមិម ខ និងសម ភូមិរក្កាយ ក៏ដូច្ជាកា ខក្បកាៃ យសាា នភាពោំងសៃួត 

រដ្ឋយកា បរងកើតជាក្បព័នធ្ គត់្គង់ទឹក និង្េដំណំា)។  ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/170 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ៣៥, ERN (ភាសាខខម ) 00064788 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ មាន “ភាពោំងសៃួត និងកាន់ខតោំងសៃួតតរៅ

រទៀត” រហើយកា រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ អាង ទឹកធំៗ និងកា រេើកភៃឺខក្ស រៅខតជាអាទិភាព)។ 

1909
  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ២៤-២៥, ៤១-៤៤, ERN (ភាសាខខម ) 00442230-1, 00442247-9។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/742 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៤-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00062994-5។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/135 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២២-២៣, (ភាសាខខម ) 00062810-1។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 

01006889
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ស នទ កថ្ន ំេឹកខួបរេើកទី២ នននងៃ ំរដ្ឋះក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន គរក្មាង          

ធាោសា្សតកំព ងក្តូវបានសាងសង់ រដ្ឋយ “អងគភាពច្រក្មើន” រៅទទូាងំក្បរទស។ ោត់បាន       

ោយកា ណថ៍្ន កា ដ្ឋា នសាងសង់នីមួយៗមានក្បជាជនរធាើកា ក្បខហេពី ១០.០០០ នាក់ រៅ 

៣០.០០០ នាក់
1910

។ 

611> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្ន បានរកើតរឡើងជាងមី

មតងរទៀតរៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1911

។ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់  

ទីេំរៅពីរថ្នក េរៅបឹងគេ់ រខតតរ ធិ៍សាត់ រដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស
1912

។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតរៅ

កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រហើយក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅទីត្តងំងមីៗ រៅ

ត្តម ដូវកាេ
1913

។ រទាះបោី៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ក្បជាជនរ្សងរទៀតរៅខតក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅ

                                                                                                                                            

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦៦, ERN (ភាសាខខម ) 00063181 (បកសបានអបអ សាទ កា ខិតខំក្បឹងខក្បងកសាង

ក្បព័នធរក្សាច្ក្សព រដ្ឋយបានរេើកទំនប់សទឹងជីនិត ទំនប់សទឹងរ ធិ៍សាត់ ទំនប់សទឹងបាត់ដំបង និងទំនប់ដនទរទៀត)។ 

1910
 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00292807 (ោត់បានរេើករឡើងថ្ន រៅកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ ទាងំរនះ 

អាីៗក្គប់ោ៉ា ងក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមិនោបំាច្់ពឹងខ្អករៅរេើរក្គឿងមា៉ា ស ីនរទ)។ 

1911
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នពគីណៈកមមកា អនត ជាតិននអនកជំនាញខ្នកច្ាប់ ត្តម យៈរសច្កតីក្បកាសរេខ ៩  បស ់         

គណៈកមមកា សិទធិមន សស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1804 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00235804។ 

1912
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ីឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ១២, ERN (ភាសាខខម ) 00373254 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ បនាទ ប់ពកី្តូវបាន “កសាងខៃួន” រៅគ ករថ្នក េ 

រខតតរ ធិ៍សាត់ ួច្មក ឡាយ បូន ី និងអនករទាសខៃះរទៀត ក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើខក្សរៅបឹងគេ់ ឃ ំបឹងខ្ន   ក្សុក

បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ 

1913
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា  E3/5005 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00557818 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រសាម ផ្ទ ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសរៅកាន់សទឹងមួយរដើមបី ក

ក្តី និងរធាើខក្សក្បាំងរៅ ដូវទឹកក្សក)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខអ េ ោ៉ា ស់ ឯកសា  

E3/4975 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 005555514-6។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើម

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00557955។ 

01006890
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កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  ឬ រោងច្ក្ករៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
1914

 ។ ក្បជាជនខៃះរទៀត

ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានបាត់ខៃួនរៅត្តម្ៃូវ
1915

។ 

612> រៅច្រនាៃ ះខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៦ និងខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ កងច្េ័តក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរេើកទំនប់

រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរខតតកំពត (ភូមិភាគ

និ តី) ្ងខដ 
1916

។ ោម នរក្គឿងច្ក្កសក្មាប់រេើកទំនប់រទ ដូរច្នះរគរក្បើក្បាស់កមាៃ ំងមន សស
1917

។ 

ជាពិរសសក្បជាជនចំ្នួនោប ់ន់នាក់
1918

 ក្តូវបានក្បមូេ្តុំពីរខតតកំពង់ោម និងរខតតកំពង់ធំ     

                                                 
1914

  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ស ខ រមឿន ឯកសា  E3/4918 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544579 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀស ស ខ រមឿន និងក្បជាជនដនទរទៀត

ឲ្យរៅរធាើកា រៅរោងក្ច្កទួេត្តឯក កនុងរខតតបាត់ដំបង)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង ស ន 

ឯកសា  E3/4872 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (កនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ពួកខខម ក្កហមបានជរមៃៀស ឡុង ស ន ពបីាក់រច្ៀន រខតតបាត់ដំបង រៅរៅភនំងមបាងំ រខតតរ ធិ៍សាត់វិញ)។ 

1915
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ីឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373249-50។ 

1916
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៧៥-៧៦, ៧៧-៧៩ (រៅរពេខដេ ក្បាក់ យ ត 

រធាើជារេខ្ក្សុកកំពង់រសៀម រខតតកំពង់ោម ោត់បានបញ្ជូនក្បជាជនរច្ញពីកពំង់រសៀមឲ្យរៅរេើកទំនប់ ដូច្ជារៅ

កនុងក្សុកនក្ពឈ្  រខតតកំពង់ោម។ តំបន់អាច្រសនើឲ្យបញ្ជូនក្បជាជនទាងំរនះពីក្សុករ្សងៗ។ ក្បជាជនក្បខហេជា 

៥០ នាក់កនុងមួយក្សុក ក៏ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲ្យរៅរេើកទំនប់រៅរកាះសាៃ  ខដេជាទំនប់ដ៏ធំមួយរៅរខតតកំពត)។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៣៣-៣៤ (ក្បាក់ យ ត បានរធាើជារេខ្ក្សុកកំពង់

រសៀម យៈរពេ២ ខខ ោប់រ្តើមរៅកនុងខខ មកោ ឬ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧)។ កណំត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន ឯកសា  E3/5564 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00405499-00405500។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00239906-8 (ឱ ហូ ធាៃ ប់រធាើជាក្បធានភូមិក្សខង៉ា ឃ ំបេៃ័ងគ ក្សុេបាោយណ៍ 

រខតតកំពង់ធ ំពីនងៃ ១៧  រមសា ១៩៧៥ ដេ់ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រគបានជរមៃៀសក្បជាជនងមី ព ី

នី តីឲ្យមករៅភូមិរនះ។ (សូមរមើេ្ងខដ  អតាបទ បស់ François PONCHAUD៖ កមពជុា៖ រសដាកិច្ចខបបបដវិតតន ៍

ឯកសា  E3/2412 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 0081245-7 (ទំនប់ ១៧ រមសា 

ខដេក្តូវបានកសាងរឡើងរដ្ឋយកសិក  និងយ វជនកងច្េ័ត រៅរដើម ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ។ យ វជនជាង 

២៣.០០០ នាក់ បានកសាងអាងសតកុទឹកទំនប់ ៦ មកោ)។ 

1917
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (ក្បាក់ យ ត) ទំព័  ៧៨។ 

1918
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន ់រងង ឯកសា  E3/5249 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00229063 (ក្បជាជនក្បខហេជា ៨.០០០ នាក់ ក្តូវបានក្បមូេពីរខតតកំពង់ោម និងកំពង់ធំ ឲ្យ

មករធាើកា រៅទំនប់ ១ មកោ ខដេក្តូវបានោប់រ្តើមសាងសង់រៅនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ១៩៧៧ រហើយបានញ្ចប់រៅឆ្ន ំ

01006891
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(ភូមភិាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ)  ឲ្យរៅរេើកទំនប ់១ មកោ ខដេសាិតរៅក្សុកបាោយណ៍ រខតត

កំពង់ធំ រហើយកា សាងសង់ទំនប់ទាងំមូេបានោប់រ្តើមរៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦
1919

។ កងច្េ័ត

បានរដើ ពីកា ដ្ឋា នរេើកទំនប់មួយរៅកា ដ្ឋា នរេើកទំនប់មួយរទៀត រទាះជិត ឬ ឆ្ៃ យក៏រដ្ឋយ និងព ំ

ក្តូវបានឲ្យរសបៀងអាហា  ទឹក ឬ ម ងរនាះរទ
1920

។ រពេខៃះ ពួករគរដើ រៅរដ្ឋយោម នអនកនាំ្ ៃូវរៅ

ជាមួយរឡើយ
1921

 ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ោម នក្បជាជនណាមាន ក់មិនក្ពមផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនាះរទ 

រេើកខេងខតពួករគឈ្ឺ ឬ មិនអាច្រដើ បាន
1922

។ 

                                                                                                                                            

ដខដេរនះ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00239907-8 (ក្បជាជនក្បខហេជា ២០.០០០ នាក់ មកពតីំបន់ ៤១ តំបន ់៤២, និង 

តំបន ់ ៤៣ បានមករធាើកា រៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១ មកោ កនុងរខតតកំពង់ធំ)។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគ ម េត់រៅ - កមពជុា នងិបដវិតតខខម ក្កហម ឯកសា  E3/20 ទំព័  ២៤០, 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00237945 (សហក ណ៍រៅក្គប់ទីកខនៃងបានបញ្ជូនកមាៃ ំងពេកមមោប់ ន់នាក់ឲ្យមករេើក

ទំនប់)។ 

1919
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័  ២២-២៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី   

វា៉ា ន ់រងង ឯកសា  E3/5249 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, (ភាសាខខម ) 00229062។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសា

ខខម ) 00239907-8 (រទាះបីជាកា សាងសង់ទំនប់ ១ មកោ ក្តូវបានសរមាព ធរដ្ឋយ ប៉ា េ ពត រៅខខមកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ក៏រដ្ឋយ កទំ៏នប់រនាះក្តូវបានោប់រ្តើមរធាើ ត្តងំពខីខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ មករមៃ៉ាះ)។ (កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ពូក ប៉ា ន  ឯកសា  E3/5247 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៣, (ភាសាខខម ) 00229058-9 (រៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ពូក ប៉ា ន ក្តូវបានបញ្ជូនពភីូមិរេបើក ឃ ំគគីធំ ក្សុកបាោយណ៍ រខតតកំពង់ធំ ឲ្យរៅរធាើកា រៅកា ដ្ឋា នទំនប់ ១ 

មកោ រៅឃ ំបឹង ក្សុកសនទកុ រខតតកំពង់ធំ។ មានក្បជាជនក្បខហេមួយម ឺននាក់រធាើកា រៅទំនប់ ១ មកោ។ ក្បជាជន

ទាងំរនាះមកពីរខតត៣៖ កំពង់ោម កំពង់ធំ និង ក្ករច្ះ។ 

1920
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាន ម ំ ឯកសា  E3/4992 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00557954-5។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន 

ឯកសា  E3/5564 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405499-00405500។ 

1921
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន ឯកសា  E3/5564 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405499-00405500។ 

1922
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន ឯកសា  E3/5564 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405500។ (ក្បសិនរបើកងទ័ពខខម ក្កហមពិនិតយរមើេរឃើញថ្នអនករនាះឈ្ឺ

ខមន អនកជំងឺរនាះអាច្រៅបាន) ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា 

ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00709589-90 (រកមងៗ អនក

ជំងឺ និងមន សសោស់រធាើកា រៅខកប ៗភូម)ិ។ 

01006892
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១១.៤  កា តស វូណណ ៈក្បឆំ្ងនងឹ “ក្បជាជនងម”ី៖ កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅរៅកនងុតបំនឧ់តត  តបំនទ់កសណិ 

នងិតបំនក់ណាត េ  

613> រក្ៅពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅត្តម ដូវកាេ រដើមបីវាយសក្មុកកា បងកបរងកើន្េកសិកមម      

ក្បជាជនក៏ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ឧតត  តំបន់កណាត េ និងតំបនទ់កសិណ រដើមបីជំ  ញ

ដេ់កា តស ូវណណ ៈ្ងខដ ។ “កា តស ូវណណ ៈ” សំរៅរេើទំនាស់ បស់បកសរៅនឹង “ក្បជាជនងមី”
1923

។ 

“ក្បជាជនងមី”  ួមមានអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  បញ្ញា ជន មាច ស់ដី នាយទ ន សកតិភូមិ និង

អន ធន
1924

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន រទាះបីជាពួករគបោជ័យ រហើយវណណ ៈ បស់

                                                 
1923

 ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/729 ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៤-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00063410-1 (រនះគឺជាខ្នកមួយននកា តស ូវណណ ៈដ៏តឹងខតង និងសាិតសាា ញ កនុងដំណាក់កាេងមីននបដិវតត។ កា តស  ូ   

វណណ ៈ គជឹាបញ្ញា សាៃ ប់ ស់)។  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃ

ទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៦, ERN (ភាសាខខម ) 00442232 (កមមសិទធិឯកជន រកើតមកពសីងគមខដេមាន

កា ខបងខច្កវណព ៈ  វាងវណណ ៈជិះជាន់រគ និងវណណ ៈក្តូវរគជិះជាន់។ កមមសិទធិឯកជនបានពក្ងឹង  កាទ ក និងពក្ងីក      

វណណ ៈជិះជាន់ កនុងរនាះ ួមមាន  វណណ ៈសកតិភូម ិមាច ស់ដី នាយទ ន និងវណណ ៈដនទរទៀត)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/4 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00062908-9 ( កយរសាៃ ក បស់បកសសក្មាប់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

បានក្បកាសថ្ន៖ “បនតវាយសក្មុក រធាើកា  តស ូវណណ ៈ កនុងបកស កនុងកងទ័ព កនុងជួ បដិវតតទាំងអស់ កនុងក្បជាជន និងកនុង

សងគមជាតិទាំងមូេជាដ្ឋច្់ខ្ត! (ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00063103 (ឯកមមសិទិធឯកជន បស់វណណ ៈនាយទ ន មាច ស់ដី កសិក មានបានក្កាស់ ទាមទា ឲ្យមាន

កា តស ូខ្ៃ ងំកាៃ  និងដ្ឋច្់ខ្ត។ វាទាមទា នូវវណណ ៈផ្ទត ច្់កា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ     

រហកកអា វ) ទំព័  ២១។ 

1924
 សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩, 

កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១០-១៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00063320-3។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 

00063258។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣៥-៣៦, ERN (ភាសាខខម ) 

00063093-4 (រៅកនុងកសិក ងមីមាន ពួកអន ធន នាយទ ន សកតិភូមិ មានកមមក  និងពេក រ្សងរទៀត។ រហត ដូរច្នះ 

មានទំនាស់សាៃ ប់ ស់)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/743 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១០-១១, ERN (ភាសា

ខខម ) 00062886-7 (“ខ្ម ងំ”  ួមមាន ច្ក្កពតតិ ៃ្ ន ន និងប ិវា  បស់វាក្គប់ក្បរភទ ខ្ម ងំជាវណណ ៈសកតិភូម ិមាច ស់ដី 

នាយទ ន និងខ្ម ងំជាវណណ ៈជិះជាន់ក្គប់ក្បរភទ)។ 

01006893
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ពួករគក្តូវបានវាយ ំេំក៏រដ្ឋយ ក៏ទសសនៈ និងរសច្កតីប៉ាងក្បាថ្នន  បស់ពួករគរៅខតមានដខដេ
1925

។ 

ជាពិរសស អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានកំណត់ម ខសញ្ញា ជាសក្តូវធំ

បំ្ ត
1926

។ ខ្ម ងំខដេរក្ោះថ្នន ក់បំ្ តក្តូវបានរបាសសំអាត
1927

។ “ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀតក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីទីកខនៃងកំរណើត បស់ពួករគ ដូរច្នះរហើយពួករគក្តូវបានផ្ទត ច់្រច្ញពីក្ទពយ

សមបតតិ និងជីវិតនាយទ ន និងសកតិភូមិ បស់ពួករគ។ កនុងខណៈពួករគក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ រហើយ

រក្កាយរពេរៅដេ់រោេរៅ បស់ពួករគ “ក្បជាជនងមី” អាច្ក្តូវបានកសាងខៃួនឲ្យរៅជា

កសិក 
1928

 ។ ត្តម យៈកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ កា របាសសមាអ តវណណ ៈនាយទ ន និងកា េ បបំបាត់   

កមមសិទធិឯកជន “ខ្ម ងំ” ទាងំរនះោម នកមាៃ ំងមកក្បឆំ្ងនឹងបកសរទៀតរទ
1929

។ 

                                                 
1925

 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១១-១៣, ៣០-៣១, ERN (ភាសាខខម ) 

00063321-3, 00063340-2។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  

២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00063258។ 

1926
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១២០-១២៧។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ  

៨៣៥-៨៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៣៤-៣៩ (កាកសំណេ់ពីសងគម

ោស់ ក្តូវបានោត់ទ កជាខ្ម ងំដ៏សំខ្ន់ បស់បកស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  

១៩-២០ (កាកសំណេ់ននអតីត បប េន់ នេ់ ក្តូវបានកំណត់រោេរៅថ្នជា "ខ្ម ងំដ៏សំខ្ន”់។ 

1927
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ នងិអន រេខ្ និងវ ៈសនាធឯំកោជ ឯកសា  E3/13 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00052414 (ខ្ម ងំមានបីក្បរភទគឺ ក្បរភទអនតោយ ក្តូវសំ ិតសំោំងដ្ឋច្់ខ្ត 

ក្បរភទរស ី ធមមត្ត ក្តូវអប់ ំជាបនតបនាទ ប់ និងក្បរភទពួកខ្ម ងំរទើបញុះញង់ ក្តូវអប់ ំកសាងរគ)។ 

1928
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ១១-១៣, ៣៥-៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 00063321-

3, 00063345-7។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៩៧៥ ទំព័  ២៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00063258។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១០-១៩, 

ERN (ភាសាខខម ) 00063068-77 (កាកសំណេ់ពី បបសកតិភូមិ និងនាយទ នរៅរសសសេ់រៅរឡើយ និងក្តូវេ ប

បំបាត់រដ្ឋយកា អប់ ំ កសាង ទិរទៀន និងសា័យទិរទៀនជាបនតបនាទ ប់)។ កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ និងអន រេខ្   

កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា  E3/797 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00052379 (រៅនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសបាន ខណនារំេខ្ និងអន រេខ្ឲ្យយកច្ិតតទ កដ្ឋក់កសាងបកស 

ពិរសសកសាងឲ្យយេ់ពីភា កិច្ច អប់ ំ និងកសាងមហាជនឲ្យមាច ស់កា  ឹងមំា)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត 

ឯកសា E3/729ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063400-1 ( ក់ព័នធនឹងក្បជាជនងមី សហក ណ៍

ក្តូវសក្មបសក្មួេោត់ខច្ងកមាៃ ំងពេកមម រហើយក្តូវត្តមដ្ឋន និងអប់ ំកសាងខ្នកមរនាគមវិជាជ ដេ់អនកជរមៃៀសមក

ពីទីក្កុងរៅត្តមសហក ណ៍)។  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះ

នងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័ ៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442243 (ក្បជាជនមាន ក់ៗអាច្ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន 

01006894
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

588 

 

614> រក្កាយពីក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ួច្មក  “ក្បជាជនងមី”  ជារក្ច្ើននាក់បានបាត់ខៃួន
1930

 ។

“ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀត បនាទ ប់ពីបានកសាងខៃួនរៅកនុងសហក ណ ៍ ក្តូវបានក្ច្បាច់្បញ្ចូេរៅ

កនុងក្បព័នធ បស់បកស
1931

។  ហូតដេ់រពេរនាះ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានខណនាថំ្ន “សមាសភាពមិនេអ” 

ក្តូវយកទ កមតុំ
1932

។ 

                                                                                                                                            

រដ្ឋយឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ រេើកភៃឺ និងជីកក្បឡាយ)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និង

អន វតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00072402-3 (អតីតអនក ដាកា  អន ធន ឈ្មួ ញ នាយទ នជាត ិ    

ក ំក្បាដ័  និងអភិជន ក្តូវបានោត់ជាក្បរភទកសិក ងមី។ កសិក ងមីទាងំរនះោម ន បបនរោបាយោស់ នងិោម នមូេដ្ឋា ន

រសដាកិច្ចដូច្ពីម នរទៀតរទ ជាពិរសស រក្កាយពីរពេពួករគបានត្តងំទីេំរៅរៅត្តមជនបទ ួច្មក។ មូេដ្ឋា ន

នរោបាយ រសដាកិច្ច និងវបបធម៌ បស់ បបោស់ ក្តូវបានជីកកកាយ និងបំផ្ទៃ ញរោេ)។ 

1929
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១១-១៣, ៣០-៣១, ៣៥-៣៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00063321-3, 00063340-2, 00063345-7។ សសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00063258។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/4 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦, 

ERN (ភាសាខខម ) 00062910 (តរៅម ខរទៀត រយើងក្តូវបនតកា តស ូវណណ ៈ វាយ ំេំវណណ ៈសកតិភូមិ នាយទ ន និងវណណ ៈ

ក្បតិកិ ិោរ្សងរទៀតឲ្យអស់ េីង រទើបខ្ម ងំរក្ជៀតច្ូេមិនបាន), ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00062910 (បកសក្តូវ

ខតវាយករមទច្ និងកំោត់កំោយកមាៃ ំងក្បឆំ្ងទាំងអស់ រទើបកា   ក្បរទសបាន),ទំព័  ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 

00062911-2 (ទាេ់ខតវណណ ៈសកតិភូមិ វណណ ៈនាយទ នវាអស ់ទាេ់ខតកមាៃ ំងក្បឆំ្ង បស់វារខាយ រទើបបកសរដើ រេឿន

បាន។ បកសមិនអាច្ រវី វាយអំពបីញ្ញា រនះបានរទ និងមិនអាច្ធូ  េ ងអំពបីញ្ញា រនះបានរទ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣០, ERN (ភាសាខខម ) 00063088 (ទាេ់ខតកំោត់នូវអាីៗខដេ

ជាវណណ ៈនាយទ ន អាីៗខដេជាវណណ ៈជិះជាន់ អាីៗខដេជាឯកជន រទើបបកសអាច្បំ្ សច្េនាកសាងសងគមនិយមបាន

 ហ័សបានេអ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/25 ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៦-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤០, ៤២-៤៤, ERN 

(ភាសាខខម ) 00063039, 00063041-3 (បកសបានខណនាថំ្ន សមាជិកទាងំអស់ក ំសងឈឹមរៅអងា ក ទាហានខ្ម ងំ    

រធាើនរោបាយធមមត្តជាមួយពួករគ វាយរហើយច្េនារដើមបីឲ្យពួករគច្ ះច្ូេ និងមក ស់រៅជាមួយក្បជាជនធមមត្ត

 វិញ)។ 

1930
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័  ៣៥, ៤១-៤២។ 

1931
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ៥-៧ (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រៅកនុងវគគរ ៀនសូក្ត

មួយខដេមានវតតមាន ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ប៉ា េ ពត បាននិោយថ្ន ក្បជាជនភនំរពញក្តូវបានឲ្យ “េត់ដំខៃួន” រៅ

ត្តមសហក ណ៍ រហើយ២ ឬ ៣ ឆ្ន ំរក្កាយមក ពួករគអាច្ ួម ស់ជាមួយោន រៅកនុងសហក ណ៍បាន)។ កំណត់រហត នន

កា ក្បជ ំរេខ្ និងអន រេខ្ និងវ ៈសនាធឯំកោជ ឯកសា  E3/13 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00052414 (អនកខដេខ្ម ងំរទើបញុះញង់ ក្តូវអប់ ំកសាងរគ)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ 

រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនា ំបស់សមមិតតតំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅកនុង 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

589 

 

 ១១.៤.១  កា កសាងខៃួនរៅកនងុសហក ណ៍ (ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ ់ខខ ធន ូឆ្ន ំ ១៩៧៦) 

615> រៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានពិោ ណារឃើញថ្ន រៅត្តម 

សហក ណ ៍“ក្បជាជនោស់” គឺជាសនូេ ចំ្ខណក “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានោត់ទ កថ្នរៅរក្ៅសងគម 

រដ្ឋយក្តូវរ ៀនសូក្តពី “ក្បជាជនោស់” រហើយក្តូវបានកសាងខៃួនឲ្យរៅជាកសិក  ត្តម យៈ  

                                                                                                                                            

ប៉ា េ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា  E3/213 ទំព័  ៣០, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00104013 (ទិនន្ េ

ក្សូវ គឺជារមរ ៀនដ៏ធំរធងមួយ។ អនកទីក្កុងមិនសាគ េ់ថ្នវាេខក្សជាអាី រោជាអាី និងកា ក្ច្ូតកាត់ជាអាីរនាះរទ។ រក្កាយ

ពកីា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ពួករគបានសាគ េ់ និងយេ ់ រហើយពួករគខេងខ្ៃ ច្រោ ក្កបីរទៀតរហើយ។ កមមវតានុនកា រ ៀនសូក្ត

រនះ គឺជាកា ង្វ ជាក់ខសតង។ កា ង្វ ជាក់ខសតងបាន្តេ់បទពិរសាធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សួន 

កានិេ) ទំព័  ៥-៦ (ម នរពេរក្បើក្បាស់ក្បជាជនងមី ដំបូងក្តូវរក្ជើសរ ីស និងសំ ិតសំោំងបំ្ ត) ទសសនាវដតីទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣៥-៣៦, ERN (ភាសាខខម ) 00063093-4 (រពេណាក្បជាជនងមី

ខកខក្បខៃួន រនាះវាមិនមានទំនាស់សាៃ ប់- ស់រទ ប៉ា ខនត ពួករគមិនបានខកខក្បខៃួនរដ្ឋយង្វយៗរនាះរទ)។ ទសសនាវដតី      

ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ខខ កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣៩-៤០, ERN (ភាសាខខម ) 00063097-8 (ក្តូវអប់ ំ 

និងកសាងកសិក ងមីទាងំរនះ ឲ្យកាៃ យរៅជាកមមក -កសិក ។ បកសមានសកាត ន ពេរដើមបីខកខក្បពួករគមួយច្ំនួន។ ពួក

រគខៃះមិនអាច្ខកខក្បខៃួនបានរទ ពួករគខសាង កឱកាសជាបនតបនាទ ប់រដើមបីក្បឆំ្ងនឹងបដិវតត)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/11 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦២, ERN (ភាសាខខម ) 00063177 (ផ្ទត ច្់កា វណណ ៈអធន ក្តូវបានអន វតត

ច្ំរ ះអនកខដេក្បឆំ្ងនឹងបកស)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/729 ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  

៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063400-1 ( ក់ព័នធនឹងក្បជាជនងមី សមាជិករជើងោស់ បស់បកស និងក្បជាជនមូេដ្ឋា ន 

ក្តូវសក្មបសក្មួេោត់ខច្ងកមាៃ ំងពេកមម រហើយក្តូវរធាើកា ត្តមដ្ឋន និងអប់ ំកសាងខ្នកមរនាគមវិជាជ ដេ់អនក

ជរមៃៀសមកពីទីក្កុង រៅត្តមសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/729 ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 000400-2 (ត្តម យៈកា អប់ ំ និងកា ខកខក្បជាប់ជានិច្ច សហក ណ៍បាន

កាៃ យជាសកេវិទាេ័យដ៏ធំបំ្ តសក្មាប់កា រ ៀនសូក្តច្រំណះដឹងបដិវតត។  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់

ត្តងំសហក ណ៍កសិក   ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00442212-3 (រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃ ំងវណណ ៈថ្នន ក់រេើមិនមានជរក្មើសអាី រក្ៅខតពកី្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក 

ថ្នន កក់ណាត េ។ បកសបានបញ្ញជ ថ្ន ក្តូវខតពក្ងឹង និងពក្ងឹក រដើមបី្នរៅជាសហក ណ៍ ១.០០០ ក្គួសា ), ទំព័  

១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00442217-8 (សហក ណ៍ គឺជាមរធាបាយក្បយ ទធ េ បបំបាត់ និងកំោត់រោេពកួ   

សកតិភូម ិនាយទ ន ឈ្មួ ញកណាត េ និងកសិក មាន), ទំព័  ៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442243 (ក្បជាជនមាន ក់ៗអាច្

ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន រដ្ឋយឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ ឲ្យរេើកភៃឺ និងជីកក្បឡាយ)។ 

1932
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្ និងអន រេខ្កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា  E3/798 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២, ៣, ERN (ភាសាខខម ) 0052381, 0052382 (“សមាសភាពមិនេអ”  ួមមានក្កុមក្គួសា 

 បស់ពួកខដេរយើងបានរបាសសំអាតរហើយ ពួកខដេរយើងដករច្ញពីម ខតំខណង និងក្បជាជនងមីខដេព ំទាន់យេ់។ 

01006896
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ពេកមមធៃន់ៗ
1933

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានក្ពមានរៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្ន “ភាន ក់ង្វ ខ្ម ងំ 

និងសមាសភាពមិនេអរ្សងរទៀត” រៅលាយឡំក្ច្បូកក្ច្បេ់កនុងចំ្រណាម “ក្បជាជនងមី” ជាង 

២.០០០.០០០ នាក់ ខដេរទើបច្ ះរៅ ស់រៅជនបទ
1934

។ ដូរច្នះ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ បកសបាន “វាយជាខខសសង្វា ក់ វាយក្គប់ខ្នក ជីក ំរេើង [សមាសភាពមិនេអកនុងចំ្រណាម 

“ក្បជាជនងមី”] ទាងំឫសធំ ទាងំឫសតូច្” 1935
។ 

                                                 
1933

  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៦, 

៨, ERN (ភាសាខខម ) 00008488-90, 00008492។ សូមរមើេ្ងខដ  ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ខខ 

កញ្ញា -ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063076 (បកសក្តូវបនតពក្ងឹង និងពក្ងីកទីត្តំងសមូហភាព)។ 

ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/139 ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00064970 (ក្តូវក្បមូេ

ក្បជាជន និងឲ្យពួករគរៅរៅសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៥៨-

៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063173-4 (ោបំាច្់ក្តូវពក្ងីកទំហំសហក ណ៍)។  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា 

ោត់ត្តងំសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00442212-3(រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃ ំងវណណ ៈថ្នន ក់រេើមិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពកី្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក 

ថ្នន ក់កណាត េរនាះរឡើយ។ បកសបានបញ្ញជ ថ្ន ក្តូវខតពក្ងឹង និងពក្ងឹក រដើមបី្នរៅជាសហក ណ៍ ១.០០០ ក្គួសា )។ 

ឯកសា  កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាតិ          

ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00072403-4 (កសិក ងមីបានពក្ងីកសហក ណ៍ និងកមាៃ ំងសក្មាប់កសិកមមរៅត្តមមូេដ្ឋា ន។ ក្តូវបរក្ងៀន និងក្បមូេ

្តុំក្បជាជនងមី រដើមបីកា    និងកសាងក្បរទស)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅ

កនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00709583-4 

(កា អន វតតជាទូរៅ បស់ពួកខខម ក្កហម គឺក្តូវក្តួតក្ត្តរៅរេើក្បជាជនខដេរទើប ំរដ្ឋះបានងមីៗ ជាពិរសស ក្បជាជន

ទាងំឡាយខដេក្តូវបានបរណត ញរច្ញពីទីក្កុងនានា គឺដ្ឋក់បញ្ចូេក្បជាជនទាងំរនាះរៅកនុងភូមិនានា ខដេសាិតរៅ

រក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ពួករគជាយូ មករហើយ)។ 

1934
 ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/729 ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00063400-1។ 

1935
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/25 ខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00063003 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពកួសកតិភូមមិាច ស់ដី និងពួកនាយទ ន ក៏ដូច្ជាវណណ ៈរ្សងៗរទៀតខដេមិនខមនជាវណណ ៈ

អធន និង បស់ពួកអន ធន  បស់កសិក ឯកជន  បស់កមមក ឯកជន និង បស់ពេក ឯកជន ក្តូវបានរយើងោស់ ំរេើង

្ងខដ )។  ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/170 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00064770 (រៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង១៩៧៦ បកសបានរបាសសមាអ តខ្ម ងំោ៉ា ងក្ជះក្សឡះ រហើយបានោប់រ្តើមយក

ច្ិតតទ កដ្ឋក់រៅរេើកមាម ភិបាេរៅកនុងសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

01006897
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616> រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសបានក្បកាសថ្ន បកសបានោត់ត្តំង កសាង ពក្ងឹង និង

ពក្ងីក បបសមូហភាព វាយ បបនាយទ ន និងបញ្ចប ់បបសកតិភូមិមាច ស់ដី
1936

 ។ រហត ដូរច្នះ រៅ

 ក់កណាត េ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កា រផ្ទត តច្មបងជាសំខ្ន់រនាះ គឺកា ោប់រ្តើមង្វករៅ កខ្ម ងំរៅកនុង

បកស
1937

។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី បកសរៅខតយេ់រឃើញថ្ន បកសោំបាច់្ក្តូវវាយ “ក្បជាជនងមី” 

                                                                                                                                            

១៩៧៥ ទំព័  ១៨-១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063253-4 (រដើមបីសរក្មច្បានទិនន្ េបីរត្តនកនុងមយួហិកត្ត ោបំាច្់

ក្តូវពក្ងឹង ដាអំណាច្ បស់បកស និងផ្ទត ច្់កា វណណ ៈអធន។ ត្តមកា អន វតតជាក់ខសតង និងជា ូបី ច្ំណ ច្រនះមានន័យ កនុង

ច្ំរណាមបញ្ញា ជារក្ច្ើនថ្ន បនតកា តស ូវណណ ៈឲ្យកាន់ខតខ្ៃ ងំកាៃ ខងមរទៀត រដ្ឋយបនតកំរទច្ឥតឈ្បឈ់្ ឲ្យសាបសូនយ     

ជាសាា ព នូវវណណ ៈ និង បបសកតិភូមិ មាច ស់ដី និងនាយទ ន រដើមបីក ំឲ្យវាមានឱកាសរងើបកាេមករធាើជាបខងអកឲ្យពួក

ច្ក្កពតិត)។ 

1936
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣-១៦, ២១, ERN (ភាសាខខម ) 

00062755-8, 00062763 (រៅនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេជានងៃក្បា ពធខួប ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ តំណាង

 បស់បកសបានក្បកាសថ្ន  បបសកតិភូម-ិមាច ស់ដី ក្តូវបានបញ្ចបទ់ាងំក្សុង និងជាសាា ព រហើយ។ បកសក៏បានវាយ

ក្បយ ទធ្តួេ ំេំ និងជីក ំរេើង បបមូេធនដេ់ឫសគេ់។ ទីបំ្ ត បកសបានរ ៀបច្ំ កសាង ពក្ងឹង និងពក្ងីក បប

សមូហភាព)។ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/762 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00063286 (កា តស ូក្បឆំ្ងនឹង បបោស់ និងសំណេ់ោស់ បស់ពួកសកតិភូមិ មាច ស់ដី នាយទ ន ច្ក្កពតតនិិយម នងិ

អាណានិគមនិយមរ្សងៗ បានរជឿនរេឿនមួយកក្មិតខងមរទៀត រៅកនុងខខសីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាងអាីខដេធាៃ ប់បានរធាើ

ពីម ន។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/734 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២-១៣, ១៦, ERN 

(ភាសាខខម ) 00064127-8, 00064131 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ កា គំោមកំខហងច្មបង គឺសមាសធាត នាយទ នខដេបាន

រក្ជៀតច្ូេកនុងជួ បកស។ វណណ ៈសកតិភូម ិ និងនាយទ ន ក្តូវបានបំខបកបំបាក់ទាងំក្សុង (មូេដ្ឋា នរសដាកិច្ច និង បប

នរោបាយ បស់ពួកវា ក្តូវបាន្តួេ ំេំ និង ំលាយរោេទាងំក្សុង) សមាជិកននវណណ ៈរនះរៅសេ់ខតជាប គគេ

ប៉ា រណាណ ះ។    ីឯប គគេសកតិភូមិ នាយទ នទាងំរនះ ក្តូវបានរធាើឲ្យខបកខខាកខ្ច ត់ខ្ច យ និងច្ ះរៅបងកបរងកើន ្េរៅជនបទ

ខដេពួករគ ស់រៅរក្កាមក្កបខណឌ សហក ណ៍កសិក រយើងទាងំក្សុង)។ 

1937
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/4 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១០-១១, ១៣, ១៨, ២១-២៩, ERN (ភាសា

ខខម ) 00062914-5, 00062917, 00062922, 00062925-33។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/762 ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៩, ១២-១៤, ២៥, ៣២, ERN (ភាសាខខម ) 00063280, 00063283-5, 00063296, 00063303។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១២(កាងំ រហកកអា វ) ទំព័  ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ខអម រអឿន) ទំព័  ២៩-៣០ (ខ្ម ងំ ួមមានអនកខដេបានោោំងដេ់កិច្ចកា បកស ឬបំរពញកា ង្វ មនិបានេអ សូមបីខត

ពួករគជាសាច្់ញាតិផ្ទទ េ់កតី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំព័  ៤៦-៤៨ (រមដឹកនាជំាន់

ខពស់ននកងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើន ូបក្តូវបានោប់ខៃួន។ ពួករគរោទដ្ឋក់ោន រៅវិញរៅមកថ្នជាខ្ម ងំ រទាះបីជាោត់មិន

អាច្យេ់បានច្ាស់លាស់ថ្ន ពួករគជាភាន ក់ង្វ រសអ ីអា ឬការហសរបក៏រដ្ឋយ)។ 

01006898
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ខដេជាសំណេ់ពីសកតិភូមិ និងនាយទ ន
1938

។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ សហក ណ៍បានបនតពក្ងីកបខនាម

រទៀត ជាមធយមមានចំ្នួន ច្រនាៃ ះពី ១០០ ក្គួសា  រៅ ៣០០ ក្គួសា  រហើយសហក ណ៍ខៃះមាន

 ហូតដេ់ ៥០០ ក្គួសា  និងរៅឃ ំខៃះរទៀត សហក ណម៍ាន ហូតដេ់ ១.០០០ ក្គួសា 
1939

។ 

617>  ហូតដេ់ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៦ កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បមូេអតីតទាហាននន បប

សាធា ណ ដាខខម  និងក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគោប់ យនាក់ រដ្ឋយបានដឹកជញ្ជូនពួករគត្តម រទះរោ 

និងឲ្យពួករគរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅកាន់ទីត្តងំនានា  ួមទាំង រថ្នក េ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ 

(ភូមិភាគ យ័ពយ)
1940

 បឹងកនទួត
1941 

ច្ក
1942

 និងអូ ពងមាន់
1943

 កនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ        

                                                 
1938

 ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/733 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00064014។  ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/734 ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣, ERN (ភាសា

ខខម ) 00064128 (តរៅអនាគត គកឺ្តូវបនតវាយកំរទច្កាកសំណេ់នន បបនាយទ ន)។ 

1939
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/762 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063290។ 

 បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ៦-៧, ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00442212-3, 00442219-20 (រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃ ំងវណណ ៈថ្នន ក់រេើមិន

មានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពកី្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក ថ្នន ក់កណាត េរនាះរឡើយ។ 

1940
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ១៤-១៦ ។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើម      

បណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00373251-4។ (បតី បស់អនកក្សី ឡាយ បូន ីជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់  រហើយរៅរពេខដេខខម ក្កហមបាន ក

រឃើញអតតសញ្ញា ណបតី បស់ោត់ រពេរនាះ ឡាយ បូនី និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅមនទី សនតិស ខរថ្នក េ) ។ 

1941
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣(ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័  ៧-៨។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់

រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា  E3/5732 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 

00916999។ 

1942
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នទងន ឯកសា  E3/4730 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័ ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74 (រៅរដើមខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៥ ពួកខខម ក្កហមបានក្បមូេ    

ក្បជាជនជាង ២០០ ក្គួសា   ួច្បញ្ជូនរៅកនុងមនទី  កនុងរនាះ ួមមាន ម្នតី ទាហាន និង ប៉ាូេីស បប េន់ នេ់។     

ក្ពឹករឡើង ពួកខខម ក្កហមបានយក រទះច្ំនួន ៣០ មកដឹកពួករគយករៅកាន់សហក ណ៍ជំន ំ សាិតរៅកនុងឃ ំជំន ំ។     

រៅនងៃបនាទ ប់ ខខម ក្កហមបានឲ្យពួករគរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅភូមិ ហាត់ទឹក ខដេសាិតរៅច្មាៃ យ១៥គីឡូខម៉ាក្ត។ 

បនាទ ប់មក  ពួករគក្តូវបានបញ្ជូនរៅភូមិច្ ក)។ 

1943
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា  E3/5187 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00197917-8 (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទាហាន េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា  បស់រគក្តូវ

បានជរមៃៀសរច្ញពីរខតតបាត់ដំបង រហើយអនកខៃះក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់មូេដ្ឋា នអូ ពងមាន់)។ 

01006899
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 យ័ពយ) និងឃ ំងម ី រខតតក្ករច្ះ (តំបន ់ ៥០៥)
1944
 ។ រៅត្តម្ៃូវ ពួករគព ំក្តូវបាន្តេ់រសបៀង

អាហា ឲ្យរទ រហើយពួករគក្តូវបានរឈ្ៃ ច្សួ អំពីក្បវតតិ ូប រដ្ឋយគក្មាមនឹងអាវ ធខដេមានក្ោប់

រពញ
1945
 ។ ឳព កធំ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ីមាស ច័្នទងន មិនអាច្រដើ បាន រហើយក្គួសា 

ោបំាច់្ក្តូវខសងោត់
1946

 ។ រក្កាយពីបានរច្ញដំរណើ  ក្បជាជនទាងំរនាះក៏ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ឲ្យមករៅត្តមទីត្តងំងមី រហើយក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា  បស់ពួករគ
1947

។ 

618> រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅរថ្នក េ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ 

ក្តូវបានរគរដ្ឋះខេងរក្កាយពីសួ ច្រមៃើយ ួច្ និងបញ្ជូនរៅត្តមភូមិភាគខដេរគអះអាងថ្នមាន

                                                 
1944

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រហង នឡហា ង ឯកសា  E3/436 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00405492 (ខខម ក្កហមបានក្បមូេអតីតទាហាន និងប៉ាូេីស បប េន់ នេ ់

រហើយបានបញ្ជូនពួករគរៅកាន់កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ រៅកនុងឃ ំងមី រខតតក្ករច្ះ ខដេរៅទីរនាះ ពួករគបានរធាើពេកមម   

រដ្ឋយនដ និងរធាើខក្សច្មាក  ) សូមរមើេ្ងខដ  អតាបទ បស់ Ben KIERNAN៖ “កាេយួនខៃួនខខម ” ភូមិភាគបូ ៌នន

កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៨ ឯកសា  E3/2310 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00693724-5 

(រៅកនុងខខមិង នា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខ្នកខៃះននរខតតក្ករច្ះ ខដេច្ំណ ះឲ្យភមូិភាគបូ ៌ អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  

ជាង ១០០ នាក់ និងក្គូបរក្ងៀនមួយច្ំនួន ក្តូវបានយករៅរ ៀនសូក្ត រហើយបានបាត់ខៃួន ហូត)។ 

1945
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣(ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័ ៦-៧។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់

រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា  E3/5732 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 

00916999។(ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស ក្គួសា  បស់ោត់ និងក្បជាជនោ៉ា ងរហាច្ណាស់ច្ំនួន ៦ ក្គួសា រទៀត ក្តូវបាន

សមៃតុរដ្ឋយរក្បើអាវ ធភជង់គំោមកំខហង និងបានសួ អំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រៅបឹងកនទួត រៅជិតរខតតបាត់ដំបង)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នទងន ឯកសា  E3/4730 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។ 

1946
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នទងន ឯកសា  E3/4730 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។ 

1947
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៨។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់

រលាកក្សី ធ ច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា  E3/5732 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 

00916999 (ពួករគក្តូវបានរដ្ឋះខេង និងបំខបកឲ្យ ស់រៅភូមិរ្សងោន ច្មាៃ យ ៣ ឬ ៤ គីឡូខម៉ាក្តពីភូមិមួយរៅភូមិ

មួយ។ រលាកក្សី ធ ច្ បតី និង   កូនៗ បស់រលាកក្សីក្តូវបានបញ្ជូនឲ្យរៅរៅភូមិភនំងមី ច្ំខណកឳព កមាត យ បស់រលាក

ក្សី និងកូនៗ បស់បអូនក្បុសោត់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់រៅកាន់បឹងកនទួត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ 

មាស ច្័នទងន ឯកសា  E3/4730 ច្ ះនងៃទី១០ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។ 

01006900
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រសបៀងអាហា រក្ច្ើន
1948

។ ក្បជាជនទាងំរនះបានបាត់ខៃួន  ួមទាងំសាា មី បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

ឡាយ បូន ី្ងខដ 
1949
។ ឡាយ បូន ីក៏បាននិោយ្ងខដ ថ្ន រខ្អាវ បស់អនកបាត់ខៃួនខៃះក្តូវបាន

យកក្តឡប់មករថ្នក េវិញរដើមបីទ កឲ្យអនករ្សងរទៀតរក្បើក្បាស់
1950
។ រក្កាយមក រគបានក្បាប់ោត់

ថ្ន ក្បជាជនខៃះក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ ប៉ា ខនតោម នន ណាមាន ក់ធាៃ ប់បានរឃើញសាកសព បសពួ់ករគ

រឡើយ
1951

 ។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហមបាន ករឃើញថ្ន ជីដូន បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី 

សួង ស ីម ជាអនកេក់រក្គឿងរទសរៅម ននងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយពូ បស់ោត់ជាអនក

រច្ះដឹង ។ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីភូមិសំរោង ក្សុកបាកាន រៅកាន់ បង មាស រខតត

រ ធិ៍សាត់ រហើយមិនខដេរឃើញវិេក្តឡប់មកវិញរឡើយ
1952

។ 

619> រៅខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជុា ខខម ក្កហមបានបញ្ជូន “ក្បជាជនងមី” និងអតីតទាហាន

នន បបសាធា ណ ដាខខម រដើមបីឲ្យរៅកសាងខៃួនរៅត្តមទីត្តងំនានា ដូច្ជា គ កត្តនន រខតតកំពត
1953

 

                                                 
1948

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ១៦, ៣៧ (បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជន

ក្បខហេ ១០០.០០០ នាក់ក្តូវបានរដ្ឋះខេង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូន ី

ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00373251-4។ 

1949
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១៥-១៧, កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូន ី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៩-១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00373251-4។ 

1950
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ១៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូន ី ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00373253-4។ 

1951
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៣៧។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូនី  ឯកសា  E3/3958 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 

00373253-4។ 

1952
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សួង ស ីម ឯកសា  E3/4657 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00349499-01។ 

1953
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រេឿង ប  ននី ឯកសា  E3/5543 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00375537-42 (រក្កាយនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ រេឿង ប  ននី ខដេឳព ក បស់

ោត់ជាអនកក្គប់ក្គងោៃ ំង ដារៅម នឆ្ន ំ១៩៧៥ រហើយក្គួសា  បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពកី្កុងក្ពះសីហន  ឲ្យ

រៅកាន់ទីកខនៃងរ្សងៗកនុងក្សុកនក្ពនប់ រខតតកំពត រហើយបនាទ ប់មក រគបានបញ្ជូនឲ្យរៅរៅសហក ណ៍កសាង រៅ

កនុងរខតតកំពត រហើយរក្កាយមករទៀត រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅគ កត្តនន។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហម

បានរោទឳព ក បស់ោត់ថ្នជាទាហាន េន់ នេ់។ ោត់ក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយបញ្ជូនរៅគ កត្តនន ក្សុកនក្ពនប់ រខតត

01006901
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

595 

 

និងភនំសៃក់ រខតតកំពង់សព ឺ (ភូមិភាគនិ តី និងភូមិភាគបសចិម)
1954
។ ក្បជាជនក្បខហេជា ៥០ នាក់ 

ខដេបានបញ្ជូនរៅកសាងខៃួនរៅរេើភនំសៃក់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រក្កាមកា ោមកាម និងព ំក្តូវ

បាន្តេ់រសបៀងអាហា  ឬ ទឹកឲ្យហូបរឡើយ
1955
។ រៅរពេរៅដេ់ ពួករគោម នជក្មកសាន ក់រៅ 

ោម នរសបៀងអាហា  ោម នទឹក ឬ ោម នថ្នន ំសងកូវអាីរសាះរឡើយ
1956

។ បនាទ ប់ពីរពេរនាះមក ក្បជាជន

ជារក្ច្ើននាក់បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ក្ជូកនក្ពរដញវ័ធ អត់អាហា  រខាះជាតិទឹក និងជំងឺ
1957

។

ក្បខហេជា ២ ខខ រក្កាយមក អងគកា បានក្បកាសថ្ន អនករៅ ស់ោនមានជីវិតចំ្នួន ២០ នាក់ 

ក្តូវបានកសាងខៃួន ួច្រហើយ រហើយពួករគក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យច្ ះពីរេើភនំរនាះ
1958

 ។ រៅរជើងភនំ  

អងគកា បានឲ្យពួករគរឡើងឡានរដើមបីនាយំករៅសាា នីយ ងរភៃើងរៅកនុងក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅទីរនាះ 

ពួករគក្តូវបានឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងបនតរឆ្ព ះរៅកានរ់ខតតកំពង់ឆ្ន ំង (ភូមិភាគបសចិម)
1959
។ 

                                                                                                                                            

កំពត។ ៥ នងៃរក្កាយមក រេឿង ប  ននី និងក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ក៏ក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយបញ្ជូនរៅគ កត្តនន។ រក្កាយ

មក ក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូនរៅគ កកំពង់សិលា ភមូិបាក់ នាស់ ឃ ំច្ំបា៉ា  ក្សុកកំពង់សីលា រខតតរកាះក ង 

 ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ 

1954
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២៨ (រលាកក្សីបានរគច្ខៃួនរៅក្សុកគងពិសី រខតត

កំពង់សពឺ រដ្ឋយបានសាន ក់រៅទីរនាះអស់ យៈរពេ ៥ នងៃ ម នរពេក្បគេ់ខៃួនឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយក្តូវបាន

បញ្ជូនរៅភនំ សៃក់), ទំព័  ៣៤-៣៦, ៤៨, ៥៤ (រពជ ក្សី្េ បតី បស់រលាកក្សី និងក្បជាជនងមីក្បខហេជា ៥០ នាក់ 

ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបញ្ជូនរៅភនំសៃក់ រខតតកំពង់សពឺ រដើមបីអប់ ំខកខក្ប)។ 

1955
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា  E3/3970 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00422474 

(រគមិនឲ្យច្ំណីអាហា  ឬទឹកហូបរទ)។ 

1956
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៤-៣៥។ 

1957
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៥-៣៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើម   

បណត ឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា  E3/3970 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00422474។ 

1958
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១២(រពជ ក្សី្េ)ទំព័  ៣៥-៣៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា  E3/3970 ច្ ះនងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00422474 (ដំបូង រគយកក្បជាជនច្ំនួន ៥០ នាក់រៅកាន់ភនំរនាះ។ ពួករគរៅទីរនាះអស់ យៈរពេក្បខហេជា២ រៅ

៣ខខ រហើយរក្កាយមកក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យោករច្ញពីភនំរនាះ។ ពកួខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនទាងំរនាះថ្ន ពួក

ោត់ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន ួច្រហើយ)។ 

1959
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៧, ៤៨-៤៩, ៥៤-៥៥។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា  E3/3970 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥, ERN 

(ភាសាខខម ) 00422474។ 
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620> រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៦ មានក្បជាជនក្បខហេជា ៦០០ ក្គួសា  ក្តូវបានជរមៃៀសពីរខតតនក្ពខវង 

និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគបូ ៌) រៅកាន់រខតតមណឌ េគី ី (ភូមិភាគឦសាន)
1960

។ ក្គួសា ភាគ

រក្ច្ើនក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅមតុំខក្សសងគម ក្សុករកាះខញក ប៉ា ខនត “ក្បជាជនមិនេអ” ក្តូវបានយក

រៅដ្ឋក់រៅកា ដ្ឋា ន យ៉ា
1961

។ 

 ១១.៤.២  កា ខបងខច្កសមាសភាពឲ្យបានច្ាស់លាស់ (ឆ្ន ំ ១៩៧៧) 

621> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរជឿថ្ន បកសោបំាច់្ក្តូវមាន “ក្បជាជនេអ” (ក្សបត្តមមាោ៌ បសប់កស  

សតីពីវណណ ៈ មានន័យថ្ន អនកខដេក្តូវបានយេ់រឃើញថ្នជាក្បជាជនេអ គឺខ្អករេើវណណ ៈសងគម បស់

ពួករគ) ឲ្យមករធាើខក្សរៅរេើដីមានជីជាតិបំ្ ត រដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េ និងរដើមបីរដ្ឋះ

ក្សាយបញ្ញា ទឹក
1962

។ កសិក កណាត េ និងវណណ ៈអន ធនខដេបកសមិនសូវទ កចិ្តត ក្តូវបានោត់ឲ្យ

បំរពញភា កិច្ចបនាទ ប់បនស ំរៅរេើដីមានជីជាតិ រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់វណណ ៈអធន ឬ សមាជិកបកស 

ខដេមានរដើមកំរណើតពីវណណ ៈមូេដ្ឋា ន
1963

។ ដូរច្នះ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅត្តមសហក ណន៍ានា 

                                                 
1960

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប  ន ឡឹងច្ូយ ឯកសា  E3/5178 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

១១, ERN (ភាសាខខម ) 00197865។ 

1961
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប  ន ឡឹងច្ូយ ឯកសា  E3/5178 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

១១, ERN (ភាសាខខម ) 00197865។ 

1962
 ទសសនាវដដីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/193 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២៦-២៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00062971-2។ 

1963
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/170 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២៤, ៥២-៥៥, ERN (ភាសាខខម ) 

00064777, 00064805-8។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា តំបន់ ៥ ក្បោអំាទិតយ ឯកសា  E3/178 ច្ ះនងៃ

ទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២, ៣-៤, ៧, ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00275587-8, 00275589-90, 

00275593, 000275596-7 (តំបន់ ៥ មានសមាសភាព ១៧ រមសា រក្ច្ើនក ះក  រហត ដូរច្នះ សហក ណ៍ និងកមាៃ ំង

កំព ងក្តូវបានរ ៀបច្ំរដ្ឋយខ្អករៅរេើកសិក ក្ក និងកសិក កណាត េថ្នន ករ់ក្កាម។ សមាសភាព ១៧ រមសា កំព ងក្តូវ

បានបញ្ជូនរៅកាន់សហក ណ៍ រហើយកំព ងក្តូវបានក្បមូេ និងោត់ត្តងំជាយ ទធសា្សត រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់វណណ ៈ     

អធន។ សមាសភាព ១៧ រមសា ក៏ក្តូវបានសតីបរនាទ សរដ្ឋយសា ខតកា បខណត តបរណាត យឲ្យរោច្ ះសគម)។ សសនាវដដី 

ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/193 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062962 (សមាសភាព

រក្កាយ ំរដ្ឋះមួយច្ំនួនរៅទូទាំងក្បរទសអត់ោត់ទ ករោក្កបីជាយ ទធមិតត បស់ខៃួនរទ)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  

E3/25 ខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦-មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២១-២២, ERN (ភាសាខខម ) 00063020-1 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧       

កាកសំណេ់ននវណណ ៈជិះជាន់រ្សងៗ រៅខតជាកា គំោមកំខហង) ទំព័ ៤០-៤២, ERN (ភាសាខខម ) 00063039-41   
(កនុងឆ្ន ំ១៩៧៧ សហក ណ៍ក្តូវបានពក្ងឹង និងពក្ងីកខងមរទៀត)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/135 ខខ មិង នា 

01006903



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

597 

 

ជាកា ោបំាច់្ក្តូវខបងខច្កក្បជាជនឲ្យបានច្ាស់លាស់ វាង “សមាជិកសហក ណ៍រពញសិទធ”ិ 

(ក្បជាជនមូេដ្ឋា នរៅត្តមសហក ណ)៍ “សមាជិកសហក ណ៍រក្តៀម” ក្បជាជនមូេដ្ឋា នទាងំ

ឡាយណាខដេមានសាា នភាពហិ ញ្ាវតាកុ្បរសើ រៅម ន ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង “សមាជិកបរញ្ាើ បស់ 

សហក ណ”៍ (ក្បជាជន “១៧ រមសា”) រដើមបីក ំឲ្យមានកា ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅកនុងកា ក្គប់ក្គង និង

ក្បមូេកមាៃ ំង
1964

។ 

622> រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៧ រេខ្ក្សុកសំបូ  រ ម្ ះ បាន បានបញ្ញជ ឲ្យសាកសី យ ន គីម រេខ្ឃ ំ

សំបូ  រខតតក្ករច្ះ ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមក្បរភទរ្សងៗោន
1965

។ រៅកនុងឆ្ន ំរនាះ ជួន សំអាត 

ខដេជរមៃៀសមកពីក្កុងភនំរពញ រហើយក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅបីបួនដងរទៀត នារពេរក្កាយមក ក្តូវ

បានខខម ក្កហមរោទថ្ន ោត់គឺជាក្គូបរក្ងៀន រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខៃួនទាងំក្គួសា   ួច្

ដឹកត្តម រទះរោ ពីភូមិប សសមាស រៅក្បក្សា ក្សុកសំបូ  រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥)
1966

។ 

623> រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) “ថ្នន ក់រេើ” បានរក្ជើសរ ីស      

“ក្បជាជនងមី” រដើមបីផ្ទៃ សទ់េំីរៅរៅកាន់ភូមិងមីៗ
1967

។ កមាម ភិបាេមូេដ្ឋា នក្តូវបានរគក្បគេ់

បញ្ជីឲ្យ និងខណនាឲំ្យរ ៀបចំ្ក្បជាជនទាងំរនាះ រដើមបីឲ្យរឡើងជិះឡានខដេតំបន់បានបញ្ជូនមក
1968

។ 

ក្បជាជនខដេក្តូវបានរោទថ្នជាអនករច្ះដឹង ឬជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានដឹក

                                                                                                                                            

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣១, ERN (ភាសាខខម ) 00062819 (វណណ ៈកណាត េ និងវណណ ៈរេើ អាច្ទ កច្ិតតបានតិច្ជាងវណណ ៈ

មូេដ្ឋា ន)។ 

1964
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/742 ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ ទំព័  ១៦-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00062996-8។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២   

(យ ន គីម) ទំព័  ២៣-២៥។ 

1965
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ៥០-៥៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (យ ន គីម) ទំព័  ២៤-២៥។ 

1966
  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា  E3/4707 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00387631 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជួន សំអាត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពរីខតតកំពង់ោម ឲ្យរៅ

រៅភូមិប សសមាស ក្សុកសំបូ  រខតតក្ករច្ះ)។ 

1967
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00239906-9។ 

1968
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា  E3/5255 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00239906-9។ 
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រៅកាន់ទីត្តងំងមីៗរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) រខតត

ត្តខកវ និងរខតតកំពត (ភូមិភាគនិ តី) រហើយរក្កាយមកក្បជាជនខៃះរទៀតបានបាត់ខៃួន
1969
។ រៅកនុង

ភូមិ ចំ្ក់ រខតតត្តខកវ (ភូមិភាគនិ តី) “ក្បជាជនងមី” ទាងំអស់  ួមទាងំក្បជាជនខដេជរមៃៀសមកពី

ក្កុងភនំរពញពីម នមកក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំអស់
1970

។ 

១១.៥  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅរច្ញឲ្យឆ្ៃ យពកី្ពខំដនរវៀតណាម 

624> រៅត្តមជួ ក្ពំខដនជាប់ជាមួយនឹងរវៀតណាម កា េ កេ យបានបនតរកើតមានោប់ត្តងំពីច្ ង 

ឆ្ន ំ១៩៧៦ និងឆ្ន ំ១៩៧៧
1971

 ។ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូនរច្ញពីទីត្តងំនានារៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ 

                                                 
1969

  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា  E3/4699 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00368783-4 (រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ពួកខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមោប់ក្បជាជន

ងមី និងោត់ ឲ្យរៅ ស់រៅភូមិបរងកើតងមី។ បងក្សី និងបងនងៃក្បុស បស់ សាយ កាណាេ់ ក្តូវបានោប់ខៃួនរៅច្ ងឆ្ន ំ

១៩៧៧។ បងនងៃក្បុស បស់ោត់បានក្បាប់ពួកខខម ក្កហមថ្ន រៅម ននងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ ោត់រធាើជាក្គូបរក្ងៀន 

រដ្ឋយគិតថ្ន ខខម ក្កហមសមាៃ ប់ខតទាហានរទ។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ហ ន ស ីខកម ឯកសា  E3/5390 

ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-១០, ERN (ភាសាខខម ) 00479049-52 (រៅ ដូវក្បាងំនាឆ្ន ំ ១៩៧៧ ហ ន 

សា ត ខដេមានន្ទរ ះ៤ខខ បតី បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ កូនៗ បស់ោត់ និងក្បជាជនច្ំនួន១០

ក្គួសា រទៀត ក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយបញ្ជូនរៅកាន់ក្សុកពញ្ញា ខក្កក។ អនកក្សីរទើបខតបានដឹងរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៩ ថ្ន 

ពួករគក្តូវបានសមាៃ ប់រោេអសរ់ហើយ។  កណំត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យស ្េ       

ឯកសា  E3/4611 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00418486-7 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

រក្កាយមានរគោយកា ណ៍ថ្ន ោត់ធាៃ ប់រធាើជាប៉ាូេីស េន់ នេ ់ កស់័កតិ១ ោត់ក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅកាន់មនទី សនតិស ខ

រជើងោបសាិតរៅកនុងរខតតកំពត ។ អនករទាសទាងំអស់រៅទីរនាះជាអតីតទាហាន ឬប៉ាូេីស រហើយពកួរគក្តូវបានសួ 

ច្រមៃើយព ី២ រៅ៣ ដង។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខញ៉ាម យ៉ាង់ ឯកសា  E3/5361 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00463415 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនងមីរៅរខតតត្តខកវ ក្តូវបានយករៅ

ដ្ឋដំូង មានន័យថ្ន យករៅសមាៃ ប់រោេ)។  

1970
 ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខញ៉ាម យ៉ាង់ ឯកសា  E3/5361 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ៧, ERN 

(ភាសាខខម ) 00463415។ 

1971
 រសច្កតីោយកា ណ៍ពីភូមិភាគនី តី ឯកសា  E3/853 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសា

ខខម ) 00052825 (រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ភូមិភាគនី តីបានោយកា ណ៍ជូនអងគកា ថ្ន រវៀតណាមកំព ងខតបាញ់

រផ្ទៃ ងរៅត្តមក្ពំខដន រហើយវាបានបញ្ជូនកមាៃ ំង ៣ គីឡូខម៉ាក្តពីក្ពខំដនរខតតកំពត)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទ

សមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/659 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  

៤១-៤៣, ERN (ភាសាខខម ) 00741123-5 (រអៀង ធី ិទធ បានពនយេ់ថ្ន រក្កាយពីរវៀតណាមបានច្ូេមក ៃ្ ន ន
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ត្តមក្ពំខដនជាប់ជាមួយនឹងរវៀតណាម  ួមទាងំ រខតតកំពង់ោម (សាព នរោង និងរមមត់)
1972

 និង

រខតតសាា យរ ៀង (ឃ ំសំរោង ឃ ំសងៃក ឃ ំក្បាសាទ ឃ ំសាា យធំ និងឃ ំបាវិត)
1973

។ 

625> ខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនទាងំរនាះថ្ន ពួករគក្តូវជរមៃៀសរដើមបីកា   ខៃួន
1974

។  

្ទយុរៅ វិញ សមាសភាពមិនេអក្តូវបានជរមៃៀសរៅជួ រក្កាយរដើមបីអប់ ំខកខក្បខបងខច្ក និងសក្មិត

សក្មំាង
1975

។ រក្កាយមក ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅជួ រក្កាយ ក្តូវបានរៅឲ្យមករធាើ

                                                                                                                                            

រៅកនុងខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៦ និង/ឬ ខខមកោ ឆ្ន ំ១៩៧៧  ដ្ឋា ភិបាេបានោត់វិធានកា រដើមបីកា   ក្បជានជនស ីវិេ នងិ

បានជរមៃៀសពួករគពបីូ ៌រៅបសចិម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី   ប  ន ឡឹងច្ូយ ឯកសា  E3/5178 ច្ ះ

នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00197858 (ក្បជាជនកនុងក្សុកខកវសីមា តំបន់ ៥ រខតត

មណឌ េគី ី ភូមិភាគឦសាន ទ កមិនទាន់ជរមៃៀស ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដ្ឋយសា មានដីខក្ស ទំនប់ និងក្បឡាយ។ រៅ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខខម ក្កហមបានក្បយ ទធជាមួយរវៀតណាម ដូរច្នះ ក្បជាជនក្សុកខកវសីមាក៏ក្តូវបានជរមៃៀស)។ 

1972
 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/908 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 

00020923(ភួងបានោយកា ណ៍ជូនមនទី  ៨៧០ និងបានច្មៃងជូន នួន ជា ថ្ន រក្កាយពីមានកា ៃ្ ន នពីរវៀតណាម 

កមមក ទាងំអស់រៅភូមសិាព នរោង និងរោងច្ក្ករមមត ់ ក្តូវបានដករច្ញ)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/ 912 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020896។ 

1973
 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/889 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 

00183616 (កនុងសា ទូ រេខខដេរ្ាើជូន “ម-៧០” និងច្មៃងជូន នួន ជា រនាះ ្ ន បានោយកា ណ៍ថ្ន ពកួរគបាន

ជរមៃៀសក្បជាជនមូេដ្ឋា ន និងកងច្េ័ត រច្ញពឃី ំសំរោង ឃ ំសងៃក ឃ ំក្បាសាទ និងឃ ំបាវិត រខតតសាា យរ ៀង រហើយ

កំព ងខតជរមៃៀសបខនាមរទៀត។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា  E3/5539 

ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239 (រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទាហានរវៀតណាម

បានច្ូេមកកនុងរខតតសាា យរ ៀង រហើយ ខឹម រឡង ក្កុមក្គួសា  បស់ោត់ និងក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រទៀត ក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពភីូមិ សាា យធំ ឲ្យរៅកាន់កខនៃងមួយរៅជិតក្កុងសាា យរ ៀង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើម     

បណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 

00381016 (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឥនទ វ ទធី និងក្បជាជនទាងំអស់រៅឃ ំក្បាសាទ ក្សុកច្្នាទ  រខតតសាា យរ ៀង 

ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពឃី ំនក្ពគគ ីរៅទិសបសចិម គឺរៅកានភ់ូមិដូនស ខ្ងរជើងក្កុងសាា យរ ៀង រហើយរៅដំណាច្់ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ក្តូវបានរគបញ្ជូនរច្ញពភីូមិនក្ជ ឃ ំោា ង ក្សុកកំពង់ក្តខបក រខតតនក្ពរវង)។  

1974
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00381016។ 

1975
 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/243 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 

00020939។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា  ឌី ឯកសា  E3/5613 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ 

ទំព័  ៣-៦, ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00491045-9, 00491055 (រហត ្េខតមួយគតខ់ដេអាច្ឲ្យ រសង មា៉ា  ឌី គិត 
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កា ង្វ រៅកខនៃងរ្សងវិញ
1976

។ ពួករគបានរៅត្តមកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយរក្កាយមកបានបាត់

ខៃួន
1977

 ។ សាច់្ញាតិ បស់ពួករគបានសនមតថ្ន ពួករគក្តូវបានសមាៃ ប់ បនាទ ប់ពីខខម ក្កហមបានខច្ក

សរមៃៀកបំ ក់ បស់ពួករគ នារពេរក្កាយមក
1978

 ។ កនុងខណៈរពេរនាះខដ  កងច្េ័តក្តូវបាន

បញ្ជូនក្តឡប់មកជួ ម ខ វិញរដើមបកី្បមូេ្េក្សូវ
1979

 េីក្ោប់ ំរសវ
1980 

និងខសងកងទ័ព       

ខខម ក្កហមខដេ ង បួសពីសម ភូមិ
1981

។ 

                                                                                                                                            

រឃើញដេ់កា ោប់ខៃួនឳព ក បស់ោត់រនាះ គឺរដ្ឋយសា ខតឳព ក បស់ោត់ជានាយទាហាន េន់ នេ់ ឬរដ្ឋយសា ពួក

ោត់ជាក្បជាជនងមី។ “សមាធាត មិនេអ” ក៏ទំនងជាកំព ងក្តូវបានដករច្ញពីក្ពំក្បទេ់ដនទរទៀត ដូច្ជា តំបន់ ១០៣ 

និងភូមិភាគឦសាន [សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ៧៨-៨០ 

(ក្បជាជនរៅក្សុកខកវសីមា រខតតមណឌ េគី ី ក្តូវបានដករច្ញរៅឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយសា ពួកខខម ក្កហមខ្ៃ ច្ក្បជាជន

ទាងំរនាះឃ បឃិតជាមួយរវៀតណាម។ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់ក្សុករកាះខញក)។ ទូ រេខកមពជុា    

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/918 ច្ ះនងៃទី ១២ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00001060 ( ខដេបាន

ច្មៃងជូន ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ក្ពមទាងំសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍)]។ 

1976
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។ 

1977
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។ 

1978
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។ 

1979
 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/243 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 

00020939 (ខដេបានច្មៃងជូន នួន ជា រនាះ ្ ន បានោយកា ណ៍ថ្ន កងច្េ័តក្តូវបានរ ៀបច្ំោត់ខច្ងឲ្យរៅ          

ក្ច្ូតកាត់រៅជួ ម ខ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា  E3/5539 ច្ ះនងៃទី 

២៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ សូមរមើេ ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/906 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020922 (កងទ័ពរវៀតណាមបាន

ោប់សមាជិកកងច្េ័តខដេកំព ងក្ច្ូតក្សូវច្ំនួន ១០០ នាក់)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/978 ច្ ះ

នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020884 (បនាទ ប់ពីបានោយកា ណ៍ជូន “ម-៨៧០”

ច្មៃងជួន នួន ជា និងសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ថ្ន មានកា ៃ្ ន នពីសំណាក់រវៀតណាម ួច្

មក ធួន ឃួន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន មានតក្មូវកា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំងមហាជនទាងំអស់រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទឹក និងរ ៀបច្ំ

កមាៃ ំងរធាើខក្សរៅកខនៃងណាខដេមានទឹក)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/984 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020904 (កងទ័ពរវៀតណាមបានច្ូេមកដេ់កា ដ្ឋា នកំពីងពយួ បានបំផ្ទៃ ញ

ទំនប់ក្តរសក និងបានោប់សមាជិកកងច្េ័ត)។ 
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626> រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីក្ពំខដនរវៀតណាម ក្បជាជនបានរធាើដំរណើ រដ្ឋយ

រងមើ រជើង
1982

 ។ រសបៀងអាហា ក្តូវបានដឹកមកជាមួយក្បជាជនទាងំរនះ រហើយខខម ក្កហមបាន

ក្គប់ក្គងរេើកា ខបងខច្ករសបៀងអាហា រនះ
1983

 ។ មន សសោស់ និងអនកជំងឺ ក្តូវបានរគខសង

រដ្ឋយអក្ងឹង
1984

។ 

១១.៦  សមាអ ងច្ាប ់

627>  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់

ជនជាប់រោទពីឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ពីបទកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ
1985 

កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ
1986

 និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា បាត់ខៃួន

រដ្ឋយបងេំ
1987

 កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
1988

 និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស
1989
។ 

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅជនជាតិភាគតិច្ោម បរងកើតជាមូេដ្ឋា នននបទរោទ ទាងំកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេ ំ

                                                                                                                                            
1980

 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា  E3/5539 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ 

1981
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ 

1982
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា  E3/5539 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី    
ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ 

1983
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/914, 

ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00329531 (ខដេបានោយកា ណ៍ជូន “ម-៨៧០” ថ្ន ក្បជាជនរៅត្តមសហក ណ៍ និង

កមមក ខដេបានជរមៃៀសរច្ញពរីមមត់ និងខក្កក កពំ ងរធាើដំរណើ មកខ្ងទរនៃ រហើយមានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា  

និងរសនើស ជំំនួយ)។ 

1984
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឥនទ វ ទធី ឯកសា  E3/5542 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ 

1985
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៨១-១៣៩០។ 

1986
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤១៦-១៤១៨, ១៤២៤-១៤២៥។ 

1987
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៧០-១៤៧៨។ 

1988
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៤៨-១៤៦៩។ 

1989
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤៣៤-១៤៤១។ 
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និងកា រធាើទ កប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត សាសនា  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២)
1990
។ បទរោទច្ ងរក្កាយ អំពីកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត សាសនា ព ំសាិតរៅ

កនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះរទ
1991

។ រដ្ឋយរហត ថ្ន មូេដ្ឋា នអងគរហត ននបទ

រោទទាងំពី រនះដូច្ោន  រហើយបទរោទជាប់ ក់ព័នធោន ព ំអាច្ខញករច្ញពីោន បាន អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងនឹងមិនរធាើកា សរក្មច្ក្តង់ចំ្ណ ច្រនះរៅកនុងសាេក្កមរនះ ខដេ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរេើក្បជាជនោម ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន ជាកា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត សាសនារនាះរទ។ 

628> រទាះបីជាក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា ទទួេសាគ េ់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបាន
ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ក៏រដ្ឋយ ក៏ក្កុមរមធាវីកា   កតីទាងំពី បានតវា៉ាអំពីេកេណៈ

ននកា បងេំ និងេកេណៈឧក្កិដាននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនាះ ក្ពមទាងំកា ក្គប់ក្គងខដេរធាើរឡើង

រដ្ឋយមជឈិមបកស
1992

។ រៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក្កុមរមធាវី   

                                                 
1990

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២២៦, ២៦៨, ២៨១, ៩០១, ១៤២០, ១៤៦៨។ 

1991
 ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេក្តូវបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពី

បញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) នងិរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសណំ ំ

រ ឿង ០០២/ ០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ សូមរមើេ្ងខដ  សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ស ំកា បំភៃឺអំពកីា 

 ករឃើញទាក់ទងនឹងសហឧក្កិដាកមម ួម ដូច្បានរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E284/5 ច្ ះនងៃទី 

០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ១១ (កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ព មំានសាកសីណាមាន ក់ក្តូវបានរធាើកា សាត ប់ច្រមៃើយ

រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  ក់ព័នធនឹងកា ជរមៃៀសជនជាតិោមរនាះរទ និងរសនើស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូង “ដករច្ញឲ្យបានជាក់លាកព់ីកា ពិោ ណា បស់ខៃួននូវកា រោទក្បកាន់នានាខដេទាក់ទងនឹងជនជាតិោម ខដេ

ក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុងកថ្នខណឌ មួយច្ំនួនខដេពិភាកាអំពកីា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរៅដំណាក់កាេទី២។ 

1992
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  

ឯកសា  E295/6/3 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣១៨-៣១៩ (រសច្កតីសរក្មច្រធាើរឡើងរដ្ឋយ         

រមភូមិភាគ មិនខមនមជឈិមរទ) កថ្នខណឌ  ៣២១-៣៣៣ (មិនមានភស័តតុ្តងបង្វា ញអំពកីា សាៃ ប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ

មានរច្តនាជាក់លាករ់ដើមបីសមាៃ ប់មន សសរនាះរទ) កថ្នខណឌ  ៣៣៤-៣៤៤ (មិនមានភស័តតុ្តងបង្វា ញអំពកីា ក្បក្ពឹតត ិ    

ខ សៗោន  ឬ មានរច្តនាជាក់លាក់រដើមបីរធាើទ កេប ករមនញរនាះរទ) កថ្នខណឌ  ៣៥២-៣៥៩ (មិនមានភសតតុ្តងបង្វា ញ

អំពកីា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំរនាះរទ) កថ្នខណឌ ៣៦០-៣៦៤ (មិនមានភស័តតុ្តងបង្វា ញអំពីកា វាយក្បហា មករេើរសច្កតី

នងៃងនូ  បស់មន សសជាតិរនាះរទ) កថ្នខណឌ  ៣៦៥-៣៦៨ (មិនមានភស័តតុ្តងបង្វា ញអំពកីា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរនាះរទ 
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កា   កតី រខៀវ សំ្ន ក៏បានសននិដ្ឋា ន្ងខដ ថ្ន រពេរវលា និងភូមិសា្សតននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) មានេកេណៈក្សពិច្ក្សពិេ រហើយកា រោទក្បកានខ់ដេសាិតរៅ

កនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ព ំក្គបដណត ប់ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាះរឡើយ
1993

។ ជាដំបូង 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កា តវា៉ា អំពីទក្មង់ននដីកាដំរណាះក្សាយ និងភាព

ក្គប់ក្ោន់ននកា ជូនដំណឹង ព ំក្តូវបានរេើករឡើងរៅចំ្រ ះម ខអងគប រ ជំន ំជក្មះរឡើយ។ អន រលាម

ត្តម វិធាន ៦៧(២) និង វិធាន ៧៦(៧) នន វិធានន្ទកនុង រៅរពេបណត ឹងឧទធ ណ៍ក្បឆំ្ងនឹង       

ដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយច្ប់ ួច្ោេ់រនាះ បញ្ញា  ក់ព័នធនឹងទក្មង់ននដីកាមិនអាច្ក្តូវ

បានរេើករឡើងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរឡើយ។ មា៉ាងវិញរទៀត ក្កុមរមធាវី

កា   កតី រខៀវ សំ្ន ព ំបានរេើកកា តវា៉ា រនះរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុង យៈ

រពេកំណត់ ខដេអន រលាមត្តម វិធាន ៨៩(១) ននវិធានន្ទកនុងសតីពីកា ដ្ឋក់អញ្ាក្តកមម ឬ រៅ    

កនុងអំឡុងរពេណាមួយ រៅម នរពេដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរឡើយ។ 

រហត ដូរច្នះរហើយ   អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន  ក់ព័នធនឹងកា តវា៉ា  បស់ក្កុមរមធាវី

កា   កតី រខៀវ សំ្ន រេើទក្មង់ននដីកាដំរណាះក្សាយ រសច្កតីសននិដ្ឋា នខដេបានដ្ឋក់យឺតរពេ

រនះមិនអាច្ទទួេយកបានរទ។ 

629> រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ទឡហីក ណ៍ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតីខដេថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ព ំក្តូវបានរោទក្បកាន់ក្គបដណត ប់ ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាះ គឺជា

ទឡហីក ណ៍ោម នមូេដ្ឋា ន។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២) បានោប់រ្តើមរៅកនុងអំឡុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនត ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧
1994
។      

                                                                                                                                            

និងបានជំទាស់តវា៉ា រៅកនុងច្ំរណាមបញ្ញា ជារក្ច្ើនថ្នជាកា ជរមៃៀសរនាះរធាើរឡើងរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត)។ រសច្កតីសននិដ្ឋា ន

បញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦១-៦៤ (រៅមានភាពក្ច្ពិច្ក្សពិេច្ំរ ះភស័តតុ្តងខដេជាប់ទាក់ទិននឹងកា ជរមៃៀសរេើក   

ទី២ រហើយក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិន កព់័នធរទ) កថ្នខណឌ  ៦៥-៦៩ (កា ជរមៃៀសរនាះក្តូវបាន

អះអាងថ្ន រដ្ឋយសា មូេរហត រសដាកិច្ច) កថ្នខណឌ  ៧០ (កា  ក់ព័នធ បសម់ជឈិម) កថ្នខណឌ  ៧១ (កា ជរមៃៀស

រនាះមានបំណងរដ្ឋះក្សាយសាា នភាពរសដាកិច្ច និងមន សសធម៌)។ 

1993
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះ

នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦១-៦២។ 

1994
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៣, ២៦២។ ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ

ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះ
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

604 

 

ជាកា ោកំ្ទដេ់ចំ្ណ ច្រពេរវលារនះ ដីកាដំរណាះក្សាយបានដកក្សង់ោ៉ា ងច្ាស់នូវកំណត់រហត 

ននកា សាត បច់្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបានរេើករឡើងអំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រៅរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧  ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧
1995
 ។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ក្កុមរមធាវី

កា   កតីទំនងជារធាើកា តវា៉ា អំពីកក្មិតក្គប់ក្ោន់ននភ័សតតុ្តង
1996
 ខដេអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹង

រ ៃ្ើយតបរៅកនុងខ្នកសំអាងច្ាប់ខ្ងរក្កាម បស់ខៃួន។ 

 ១១.៦.១  កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេ ំ

630> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ មានក្បជាជនចំ្នួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ក្តូវបាន

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីទីត្តងំរ្សងៗរៅកនុងរខតតកណាត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម រខតតត្តខកវ រខតត

កំពង់សពឺ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាា យរ ៀង (ភូមិភាគកណាត េ ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ

បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌) រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ 

(ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរខតតក្ពះវិហា  (តំបន១់០៣)
1997

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

យេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនចំ្នួនជាង ៣០.០០០ 

នាក់
1998
 ក៏ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន៥់០៥) និងរៅកនុងរខតតនក្ពខវង និងរខតត

សាា យរ ៀង(ភូមិភាគបូ ៌) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) 

និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ្ងខដ 
1999
។ រទាះបីជាសហរៅក្កមរស ើបអរងកតបាន 

រោទក្បកាន់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រៅកាន់រខតតរសៀមោប (តំបន១់០៦) និងរៅកាន់

                                                                                                                                            

សាលា ដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង       

រសច្កតសីរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមម

បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

1995
 ដីកាដំរណាះក្សាយ រេខរជើងទំព័  ១០០៣។ 

1996
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះ

នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦១-៦៤។ 

1997
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨០, ៥៨៤-៦០១។ 

1998
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨១។ 

1999
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០២-៦២៦។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

605 

 

រខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងព ំបាន ក

រឃើញភ័សតតុ្តងក្គប់ក្ោន់ោកំ្ទដេ់កា រោទក្បកាន់ទាងំរនះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រនាះរឡើយ។ 

631> ភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរេើសេ បខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុង
ដំណាក់កាេទី២ គឺជាក្បជាជនកមពជុាខដេក្តូវបានខខម ក្កហមផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ួច្មករហើយ រៅម ន

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2000
។ ជាក់ខសតង អងគរហត ខដេថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ួច្

រហើយ ពីទីកខនៃងកំរណើត បស់ពួករគរៅទីកខនៃងណាមួយរនាះព ំខមនមានន័យថ្ន ទីកខនៃងខដេបាន

ផ្ទៃ ស់ទីរៅរនាះជាកខនៃងខ សច្ាប់រនាះរទ។  រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស ់     

ទីេំរៅរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) គឺជាក្បជាជនកមពជុាខដេ ស់រៅក្សបច្ាប់រៅត្តមទីកខនៃង

កំរណើត បស់ពួករគ
2001

។ 

632> ភ័សតតុ្តងោ៉ា ងរក្ច្ើនរេើសេ បរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបង្វា ញថ្ន ក្បជាជន

ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យោករច្ញ និងក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំង

ក្បដ្ឋប់អាវ ធ
2002

។ ក្បជាជនណាខដេមិនក្ពមផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ឬ ពាោម ត់រគច្ខៃួន ក្តូវបាន        

ោប់ខៃួន ឃ ំខៃួន ឬ ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅជាងមីមតងរទៀត
2003

។ កងទ័ពខខម ក្កហមព ំបាន្តេ់ជំនួយណាមួយ 

រហើយជាញឹកញាប់ក៏ព ំ្តេ់ព័ត៌មានអំពីរោេរៅខដេពួករគក្តូវរៅរនាះរឡើយ ។ ក្បជាជនមាន

កា ភ័យខ្ៃ ច្ រហើយ ស់រៅកនុងសាា នភាពភ័យ នធត់ រដ្ឋយមិនហា ន ឬ មិនមានេទធភាពអាច្ក្បឆំ្ង 

ឬ សួ រដញរដ្ឋេអំពីបញ្ញជ ទាងំរនាះរឡើយ
2004
។ 

633> មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទស 

កមពជុារៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) បានយេ់ក្ពមផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

                                                 
2000

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦២២-

៦២៣។ 

2001
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨។  

2002
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១, 

៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ ។ 

2003
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨, ៥៩៨, ៦០៩។ 

2004
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨២, ៥៨៩, ៥៩១, ៥៩៤-

៥៩៥, ៥៩៧-៥៩៩, ៦០១, ៦០៩, ៦១១-៦១២, ៦១៧, ៦២៤-៦២៥។ 
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រដ្ឋយសម័ក្គចិ្តត រដ្ឋយសា ខតសាា នភាព ស់រៅេំបាក បស់ពួករគរៅកនុងភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ

បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌
2005
។ រៅម នខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

ជារក្ច្ើននាក់ ពីេំរៅដ្ឋា ន បស់ពួករគរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅត្តមទីត្តងំរ្សងៗរទៀត រៅកាន់

តំបន់ខដេមានក្បជាជន ស់រៅរក្ច្ើនកនុងភូមិភាគបសចិម ភូមិភាគនិ តី និងភូមភិាគបូ ៌ខដេរៅទី

រនាះ ដីព ំមានជីជាតិ រហើយព ំមានធនធាន និងរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់
2006

។ ដូរច្នះ ខខម ក្កហម

បានបរងកើតសាា នភាពមួយខដេរធាើឲ្យក្បជាជនខៃួនឯងយេ់រឃើញថ្ន ក្តូវខតផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ រៅច្រនាៃ ះ 

ពី ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ។ ដូរច្នះ កា សម័ក្គចិ្តតផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ មិនអាច្ក្តូវបានោត់

ទ កថ្នជាកា អន វតតសិទធិរក្ជើសរ ីសរដ្ឋយពិតក្បាកដរនាះរឡើយ។ ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ និងរជឿថ្ន 

ដី និងធនធានខដេក្បរសើ ជាងរនះកំព ង ង់ោពួំករគរៅត្តមរោេរៅខដេពួករគក្តូវរៅ ឬ ថ្ន

ពួករគនឹងក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋា នរដើមវិញ
2007

 ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ព ំក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅឲ្យក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋា នរដើម វិញរឡើយ ឬ មិនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅត្តម   

រោេរៅខដេពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្ននឹងក្តូវបញ្ជូនរៅរនាះរឡើយ
2008

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូង យេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនព ំមានជរក្មើសពិតក្បាកដ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ បស់

ពួករគរនាះរឡើយ រហើយកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនទាងំរនះ

រដ្ឋយបងេំរដ្ឋយរក្បើក្បាស់វិធីសា្សតរ្សងៗោន   ួមទាងំ កា រក្បើក្បាស់កងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ    

កា បងេិតបងេំ និងកា របាកបរញិ្ញត។ 

634> កមាម ភិបាេ បស់បកសភាគរក្ច្ើន បាន្តេ់យ តតិកមមរេើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយយក

រេសថ្ន រដ្ឋយសា ពួករគយកចិ្តតទ កដ្ឋក់រេើក្បជាជន រហើយអះអាងថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពួករគ

រៅត្តមភូមិភាគខដេដីមានជីជាតិ រដើមបីរធាើោ៉ា ងណាឲ្យក្បជាជនក្គប់ោន មានរសបៀងអាហា ក្គប់

ក្ោន់សក្មាប់ប ិរភាគ ។ បកសក៏បានពិោ ណារឃើញ្ងខដ ថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅទាងំរនះនឹង

អន ញ្ញា តឲ្យបកស ករឃើញ និងកាត់ផ្ទត ច់្កា គក្មាមកំខហងរេើកា កសាង និងកា   សងគមនិយម 

 ួមទាងំគិញ ភាន ក់ង្វ ប រទស អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និង “ក្បជាជនងមី” ទាងំ

                                                 
2005

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

2006
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៨៥។ ខ្នកទី១០, កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៥, ៥១៦-៥១៧។ 

2007
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៩។ 

2008
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៥, ៥៩៩។ 

01006913



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

607 

 

ឡាយណាខដេមិនអាច្ខកខក្បបាន។ ដូច្បានកត់សមាគ េ់ខ្ងរេើ សាា នភាពអមន សសធម៌ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ

ននមហនតោយរនះ កនុងរនាះ កា មានរសបៀងអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ជាខ្នកមួយដ៏សំខ្ន់ខដេបណាត េ 

មកពីចំ្ណាត់កា  បសប់កសខៃួនឯង
2009
 ។ អាក្ស័យរហត រនះ កា រេើករឡើងខបបរនះមិនអាច្    

យកមករធាើជាយ តតិកមមសក្មាប់កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នននសនតិស ខសក្មាប ់   

ក្បជាជនស ីវិេ ឬ ភាពោំបាច់្ខ្នករោធារឡើយ ។ 

635> រទាះបជីាយ តតិកមមខ្ងរេើក្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ ក៏កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់

កាេទី២ ព ំមានភាពោបំាច់្ ឬ ព ំមានសមាមាក្តរឡើយ។ ទីមួយ ោម នភ័សតតុ្តងណាមួយបង្វា ញថ្ន 

ក្បជាជនក្តូវបានឲ្យក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋា នរដើម បស់ពួករគវិញរឡើយ ឬ ថ្នក្បជាជនភាគរក្ច្ើនមិន

អាច្សាន ក់រៅរដ្ឋយមានរសា ភាពរឡើយ សូមបីរៅរក្កាយកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរហើយក៏រដ្ឋយ។ ្ទយុ

រៅវិញ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាក្បោរំៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ១៩៧៧ រដ្ឋយក្បជាជនខៃះសាិតកនុងកមាៃ ំងកា ង្វ ត្តម ដូវកាេ
2010

។ ទីពី  រទាះបីជាមាន      

ភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រសបៀងអាហា  កា សាន ក់រៅ និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង ក្តូវបាន្តេ់ឲ្យខៃះៗរៅ

កនុងអំឡុងរពេ ឬ រក្កាយរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏កា ្តេ់ឲ្យទាងំរនាះមិនក្គប់ក្ោន់

រឡើយ
2011

។ ក្បជាជនបានក្បរក្ជៀតោន រៅត្តមឡាន  ងរភៃើង  រទះរោ ឬ ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ 

រដ្ឋយរងមើ រជើងរដ្ឋយោម នសមាភ  ៈអនាម័យរឡើយ
2012

។ រៅកនុងអំឡុងរពេឈ្ប់សក្មាក ពួករគក្តូវ

រដកផ្ទទ េ់ដី ហាេរភៃៀង ហាេខយេ់ រដ្ឋយព ំមានកា ្តេ់ម ង កក្មាេ និងរសបៀងអាហា ឲ្យ

ហូបក្គប់ក្ោន់រឡើយ
2013

។ រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ក្បជាជនខៃះបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា កា 

រហវហត់អស់កមាៃ ំង ឬ អត់អាហា 
2014

។ រក្កាយរពេរៅដេ់ត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  និងសហក -

ណខ៍ដេក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរនាះ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ខដេក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា  បស់

                                                 
2009

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣៣ ។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់    

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៤, ៥៣៧-៥៤០, ៥៤១-៥៤៣, ៥៤៥។ 

2010
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦០៧-

៦០៨, ៦១១-៦១២, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-៦២៣, ៦២៥។ 

2011
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១, ៥៩៤, ៥៩៧។ 

2012
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2013
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៥៩៥, ៦០០។ 

2014
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩២, ៥៩៧-៥៩៨។ 
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ពួករគ ក្តូវសង់េំរៅដ្ឋា នសក្មាប់ខៃួនឯង និងព ំទទួេបានកា ជួយ្គត់្គង់ ឬ ្តេ់កខនៃងសាន ក់រៅ

រឡើយរៅកនុងរពេរនាះ
2015

 ។ ចំ្ណ ច្ច្ ងរក្កាយ ជាពិរសស ក់ព័នធនឹងក្បជាជនខដេក្តូវបាន

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីក្ពំខដនរវៀតណាម អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន កងទ័ពនិង

កមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនទាងំរនះមួយចំ្នួន រដើមបីយករៅអប់ ំខកខក្ប 

រដ្ឋយមានក្បជាជនខៃះបានបាត់ខៃួន ឬ យករៅជួ ម ខរដើមបីរធាើកា 
2016

។ កា ដ្ឋក់ក្បជាជនទាងំរនះ

ឲ្យសាិតរៅកនុងសាា នភាពក្បឈ្មនឹងរក្ោះថ្នន ក់ខពស់ខបបរនះ មិនខមនជាយ តតិកមមរដ្ឋយខ្អករេើ

បញ្ញា សនតិស ខសក្មាប់ក្បជាជនរនាះរទ។ 

636> ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ព ំមានយ តតិកមមខ្អកត្តមមូេដ្ឋា នននសនតិស ខសក្មាប់ក្បជាជន     

ស ីវិេ ឬ ភាពោបំាច់្ខ្នករោធារឡើយ រហើយកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរនះ  

ព ំមានភាពោបំាច់្ ឬ ព ំសមាមាក្តរនាះរឡើយ។ 

637> កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅត្តមខ្នកា  និងរោេនរោ-

បាយ បស់បកស រដ្ឋយខ្នកា  និងរោេនរោបាយទាំងរនះ ក្តូវបាន្សពា្ ាយរៅក្គប់កក្មិតនន

ឋានាន ក្កម បស់ខខម ក្កហម
2017

 ។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះ ក្តូវបាន្តួច្រ្តើម បញ្ញជ  និងអន វតត

រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងកមាម ភិបាេ បស់ខខម ក្កហម
2018

 ។     

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនះរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្តនា។ 

638> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ 

១៩៧៧ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានអន វតតកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយរច្តនា 

និងរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយោម នមូេដ្ឋា នខដេក្តូវបានអន ញ្ញា តរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិរឡើយ ោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ ក្បជាជនចំ្នួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ខដេត្តងំទីេំរៅរដ្ឋយក្សប

                                                 
2015

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០១, ៦១២, ៦១៧, ៦១៩។ 

2016
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២៥។ 

2017
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦-៥៧៧, ៥៨៤-៥៨៧, 

៦០២-៦០៦, ៦១០, ៦១៣-៦១៦, ៦២១, ៦២៥។ 

2018
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១, 

៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 
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ច្ាប់រៅត្តមទីត្តងំនានារៅកនុងរខតតកណាត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម រខតតត្តខកវ រខតតកំពង់សពឺ 

រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាា យរ ៀង (ភូមិភាគកណាត េ ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម 

និងភូមិភាគបូ ៌) រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ    

(ភូមភិាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣)។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក៏

យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រៅច្រនាៃ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេ

ខខម ក្កហមបានអន វតតកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនរដ្ឋយរច្តនា និងរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយោម នមូេដ្ឋា ន

ខដេក្តូវបានអន ញ្ញា តរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ ចំ្រ ះក្បជាជនចំ្នួនជាង ៣០០.០០០ នាក់ ខដេត្តងំ

ទីេំរៅរដ្ឋយក្សបច្ាប់ រៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥) មកពី និងរៅកនុងរខតតនក្ពខវង និងរខតត           

សាា យរ ៀង (ភូមិភាគបូ ៌) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) 

និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ។ 

639> កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរក្កាមេ័កេខ័ណឌ អមន សសធម៌ រដ្ឋយជាញឹក

ញាប់ ក្បជាជនក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា  បស់ពួករគ និងព ំទទួេបាន ឬ ទទួេបានរដ្ឋយមិន

ក្គប់ក្ោន់នូវកា ជួយ្តេ់កខនៃងសាន ក់រៅ និងភាពស ខដ ម មនា
2019

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពីរខតត ក្កុង និងទីក្បជ ំជន ឬ ជរមៃៀសពីតំបន់ជនបទមួយរៅកាន់តំបន់ជនបទមួយ

រទៀត ម នរពេក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅជាងមីមតងរទៀតរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) ។ ្េប៉ាះ េ់ និង 

ទ កេរវទនារនះរកើតមានជាប់ ហូត
2020

។ រហត ដូរច្នះរហើយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ   

ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានរធាើឲ្យមានពយសនកមមោ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើខ្នកោងកាយ និង្ៃូវច្ិតត បស់ 

ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) រហើយពួកខខម ក្កហមមានរច្តនា

រធាើដូរច្នះ។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះបាន ំរលាភរេើសិទធិជារក្ច្ើន  ួមទាងំ រស ីភាពកនុងកា រដើ 

រហើ ខដេក្តូវបានកា    ដូច្មានខច្ងរៅកនុងបទរេមើសរ្សងៗខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ ជាពិរសស កា និ រទស ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំខដេបានរធាើរឡើង រៅច្រនាៃ ះខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៧ បាន្នដេ់ 

កក្មិតមួយខដេទាក់ទងោន  នឹងបទរេមើសរ្សងៗខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មាន

ខច្ងរៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ ស  បរសច្កតីមក អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កមាម ភិបាេ 

                                                 
2019

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2020
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨២។ 
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និងកងទ័ពខខម ក្កហម បានក្បក្ពឹតតអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស-

ជាតិ ត្តម យៈកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ។ 

 ១១.៦.២  កា បាតខ់ៃួនរដ្ឋយបងេ ំ

640> កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់កាេទី២) មានេកេណៈជាកា ដកហូតរស ីភាពប គគេ

រដ្ឋយភាន ក់ង្វ  បស់ ដា ។ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានបញ្ញជ ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ

រដ្ឋយដឹកជញ្ជូនពួករគត្តមឡានបិទជិត រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងបាន

រដញត្តម និងោប់ខៃួនក្បជាជនទាងំឡាយខដេបានប៉ា នប៉ាង ត់រគច្ខៃួន
2021

។ រេើសពីរនះរទៀត   

កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានរធាើកា ក្គប់ក្គងរេើក្គបស់មាសភាពទាងំអស់ននកា ផ្ទៃ ស់   

ទីេំរៅក្បជាជន
2022

 ។ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានកំណត់អំពីវិធីសា្សតកនុងកា ផ្ទៃ ស់      

ទីេំរៅក្បជាជន រពេរវលាពួករគក្តូវបរនាទ  បង់ ទីកខនៃង និងរពេរវលាពួករគក្តូវសក្មាក     

មាបូអាហា  និងទឹក ខដេពួករគក្តូវប ិរភាគ រៅរពេណាក្គួសា  បស់ពួករគក្តូវរៅជ ំោន  និងទី

ត្តងំណាមួយខដេពួករគក្តូវបញ្ជូនរៅ
2023

។ 

641> កា ដកហូតសិទធិរស ីភាពទាងំរនះ បានរកើតរឡើង ួមជាមួយនឹងកា បដិរសធរដ្ឋយរច្តនា 
មិន្តេ់ព័ត៌មានក្តឹមក្តូវ ក់ព័នធនឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃង បស់ប គគេ ក់ព័នធ រហើយកងទ័ព 

និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ព ំបាន្តេ់ព័ត៌មាន ឬ បាន្តេ់ព័ត៌មានមិនពិត  ក់ព័នធនឹងរជាគវាសនា 

ឬ រោេរៅខដេក្តូវបញ្ជូនរៅ
2024

 ។ រក្កាយមក សមាជិកក្គួសា មួយចំ្នួនបានសនមតអំពីរជាគ

វាសនាននក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ដូច្ជា រៅរពេរឃើញរខ្អាវ បស់ពួករគក្តូវបាន

                                                 
2021

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១, 

៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2022
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2023
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2024
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៣, ៥៩៥, ៥៩៩, ៦០១, 

៦០៩, ៦១១, ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣, ៦២៥។ 
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ខច្កមកឲ្យអនកដនទរក្បើក្បាស់
2025

 ។ ក្បជាជនដនទរទៀតបានឮ កយច្ោមអាោ៉ាមថ្ន ក្បជាជនខដេ

ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្តូវបានសមាៃ ប់
2026

 ។ ក្បជាជនខៃះរទៀតក៏ព ំមានតក្មុយ ឬ ព័ត៌មានបញ្ញជ ក់

រសាះរឡើយ ។ រទើបខតរក្កាយសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយខតប៉ា រណាណ ះខដេសមាជកិក្គួសា ភាគ

រក្ច្ើន និងអនករ្សងរទៀតខដេមានចំ្ណងននរសច្កតីក្សឡាញ ់ពិរសសជាមួយនឹងក្បជាជនខដេក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនាះ អាច្មានេទធភាពបញ្ញជ ក់ថ្ន កា សនមត និង កយច្ោមអាោ៉ាមទាងំ

រនាះ គឺជាកា ពិត ឬ អាច្រស ើបសួ ពីរជាគវាសនាអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ
2027

។ រទាះបីជា

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ព ំបាន ករឃើញភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនបានរសនើស ំព័ត៌មានបញ្ញជ ក់

ពីបកសអំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ

ច្ាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានបរងកើតប ិោកាសមួយខដេរធាើឲ្យក្បជាជនមានកា ភ័យខ្ៃ ច្ មិនហា ន

សាកសួ  ឬ រសនើស ំព័ត៌មានពីបកសរឡើយ
2028

។  

642> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម

បានដកហូតរស ីភាពពីក្បជាជន និងបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃង

 បស់ក្បជាជនមួយចំ្នួន ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ពីខប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជុា រៅកាន់រខតត

បាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) 

និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន១់០៣) ក្ពមទាងំរខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតត

កំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរៅកនុងរខតតសាា យរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគ

បូ ៌) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។ 

643> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំទាងំរនះ្នដេ់កក្មិតមួយ

ខដេបរងកើតបានជាបទរេមើ់សជាក់លាក់រ្សងៗននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅ

កនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំបានបងកកា ឈ្ឺោប់ធៃន់ធៃ ចំ្រ ះក្បជាជនទាងំឡាយ

ខដេបានបាត់ខៃួន ក្ពមទាំងចំ្រ ះសមាជិកក្គួសា  និងអនករ្សងរទៀតខដេមានចំ្ណងននរសច្កតី

                                                 
2025

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៣, ៥៩៥, ៥៩៩, ៦០១, 

៦០៩, ៦១១, ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣, ៦២៥។ 

2026
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៣, ៦១៨, ៦២៥។ 

2027
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២៣, រេខរោងរជើងទំព័  

១៩៦៩។ 

2028
 សូមរមើេខ្នកទី៥,  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ  ១៩៩ (កា សមាៃ ត់រៅកនុងបកសក មមយុនីសតកមពជុា) ។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

612 

 

ក្សឡាញពិ់រសសជាមួយនឹងអនកខដេក្តូវបានបាត់ខៃួន។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញ

ថ្ន រដ្ឋយក្គប់ក្គងរេើក្គប់ទិដាភាពននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ កងទ័ព 

និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម មានរច្តនាដកហូតរស ីភាព បស់ក្បជាជនទាងំរនាះ មានរច្តនាមិន   

្តេ់ព័ត៌មានអំពីទីកខនៃងខដេពួករគក្តូវរៅ និងមានរច្តនារធាើឲ្យមានកា ឈ្ឺោប់ធៃន់ធៃ ដេ់អនក

ទាងំឡាយខដេបានបាត់ខៃួន ក្ពមទាងំអនកខដេ ស់រៅកនុងតំបន់ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ។ រហត 

ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានក្បក្ពឹតត

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ត្តម យៈកា បាត់

ខៃួនរដ្ឋយបងេំ។ 

 ១១.៦.៣  កា ប៉ាះ េដ់េរ់សច្កតនីងៃងន ូ បស់មន សសជាត ិ

644> ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនខដេបានបាត់បង់ក្ទពយសមបតតិ និង្ទះសខមបង បស់ពួករគ ក្ពមទាងំ

មានកា ឈ្ឺោប់ខ្ងោងកាយ និង្ៃូវច្ិតត រៅកនុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅម នខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

 ួច្រហើយរនាះ
2029 

ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាងមីមតងរទៀត ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ រេើសពីមតង រៅច្រនាៃ ះ

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧
2030

។ រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ ជារក្ច្ើននងៃ ឬ រក្ច្ើន

សបាត ហ៍ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ព ំបាន្តេ់រសបៀងអាហា  ទឹក ជក្មក ជំនួយខ្នក      

រវជជសា្សត និងសមាភ  ៈអនាម័យក្គប់ក្ោន់រឡើយ
2031

។ រដ្ឋយសា សាា នភាពទាងំរនះរហើយ រទើបរធាើ

ឲ្យក្បជាជនខៃះសាៃ ប់
2032

។ សាកសព បស់ពួករគក្តូវបានរបាះរោេរៅត្តម្ៃូវ រដ្ឋយសាកសពខៃះ 

ក្តូវបានរបាះរច្ញត្តមបងអួច្ ងរភៃើងខណៈរពេ ងរភៃើងកំព ងរបើក ខដេរនះជាកា ដកហូតឱកាស

 បស់ក្គួសា ពួករគកនុងកា រធាើប ណយ កាន់ទ កេសក្មាប់អនកសាៃ ប់
2033

 ។ ជាញឹកញាប់ ក្គួសា ក្តូវ

                                                 
2029

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦២២-

៦២៣ ។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២២-៥២៤។ 

2030
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦០៧-

៦០៨, ៦១១-៦១២, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-៦២៣, ៦២៥។ 

2031
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2032
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩២, ៥៩៧-៥៩៨។ 

2033
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩២, ៥៩៧។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

613 

 

បានបំខបករច្ញពីោន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន
2034

 ។ េកេខណឌ ទាងំរនះក្តូវ

បានបរងកើតរឡើងជាក្បព័នធ និងរៅក្គប់រពេរវលាកនុង (ដំណាក់កាេទី២) ។ សាា នភាពទាងំរនះបាន

បងកឲ្យមានកា ឈ្ឺោប់រេើ ូបោងកាយ និង្ៃូវច្ិតតធៃន់ធៃ ជាប់ ហូត
2035

 ។ 

645> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន សាា នភាពននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីខប៉ាក

ទកសិណននក្បរទសកមពជុា រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតត   

ក្ពះវិហា (តំបន១់០៣) និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) ក្ពមទាងំរខតតក្ករច្ះ 

(តំបន់ ៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) និងរៅកនុង

រខតតសាា យរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមភិាគបូ ៌) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្តូវ

បានរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្តនា ខដេបងកឲ្យមានពយសនកមមោ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើោងកាយ ឬ ្ៃូវច្ិតត និង

្នរៅដេ់កក្មិតមួយបរងកើតជាបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ។ ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ត្តម យៈកា ប៉ាះ េ់ដេ់

រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សសជាតិ ដូច្បានកំណត់រៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ 

 ១១.៦.៤  កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

646> រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតត

រ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្បជាជនបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា េកេខណឌ អមន សសធម៌ រៅកនុងរពេ

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ  ួមទាងំកា ក្ពរងើយករនតើយ និងកា ខកខ្នកនុងកា ជួយឧបតាមភ
2036

។ កងទ័ពខខម 

ក្កហមបានបាញ់សមាៃ ប់ក្បជាជន
2037

 ។ មិនមានព័ត៌មានអំពីចំ្នួនក្បជាជនសាៃ ប់ពិតក្បាកដកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនាះរឡើយ។ 

647> រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ក្បជាជនោប់ខសននាក់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រដ្ឋយទទួេបានជក្មក 
និងកា ជួយឧបតាមភោកំ្ទ មិនក្គប់ក្ោន់ និងសាិតរៅកនុងេកេខណឌ អមន សសធម៌រ្សងៗ។ មន សស

                                                 
2034

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០១, ៦១៧។ 

2035
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨២។ 

2036
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩២, ៥៩៤, ៥៩៧-៥៩៨។។ 

2037
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៥។ 
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ោស់ កូនរកមង និងអនកជំង ឺ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុង យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ ឬ  ហូតដេ់មួយ      

សបាត ហ៍ រដ្ឋយោម នទទួេបានជំនួយខ្នករវជជសា្សត ោម នអាហា  ឬ ទឹកក្គប់ក្ោន ់ោម នជក្មក ឬ

សមាភ  ៈអនាម័យរៅត្តម្ៃូវ ឬ រៅកនុងអំឡុងរពេឈ្ប់សក្មាក រៅរេើឡាន និងរៅរេើ ងរភៃើង

ខដេមានអនកជិះខណនត្តន់ត្តប់
2038

។ មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃ ប់រដ្ឋយ

សា អត់អាហា  កា រហវហត់អស់កមាៃ ំង និងរដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងអំឡុងរពេ 

និងរៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន
2039

 ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះខដេបង្វា ញអំពីកា សាៃ បរ់ៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជុា រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង 

និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) គឺជាភ័សតតុ្តងតំណាងអំពីចំ្នួនស  ប ។  អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនខដេបានសាៃ ប់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ គឺមាន

ចំ្នួនរក្ច្ើន។ 

648> រៅកនុងដំណាក់កាេទី១ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរក្កាមេកេខណឌ ក្សរដៀងៗោន

ខដេបណាត េឲ្យមន សសសាៃ ប់ជារក្ច្ើននាក់
2040
 ។ ក្តង់ចំ្ណ ច្រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់

សមាគ េ់រឃើញថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមិនបានគិតគូ អំពីរមរ ៀនរ្សងៗខដេទទួេបានពីកា ផ្ទៃ ស់       

ទីេំរៅដំណាក់កាេទី១រទ រហើយមិនបានោត់វិធានកា រដើមបីធានាថ្ន ក្បជាជនបានទទួេជំនយួ

ឧបតាមភ ឬ កខនៃងសាន ក់រៅក្គប់ក្ោន់ រៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី២។ រេើសពីរនះរទៀត 

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ក្តូវបានរធាើរឡើង ភាគរក្ច្ើនរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាម ភិបាេ 

ដខដេៗខដេទទួេខ សក្តូវរេើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជននារពេម ន
2041

 ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

                                                 
2038

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ 

2039
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩២, ៥៩៤-៥៩៥, ៥៩៧-

៥៩៨។ 

2040
 សូមរមើេ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៧-៤៩៨, ៥២១។ 

2041
 សូមរមើេ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន កងទ័ពខដេទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

រៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី១  បស់ភូមិភាគ និងកងកមាៃ ំងរោធា បស់មជឈិម ខដេរក្កាយមក បានអន វតតកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី២ (កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១)  កថ្នខណឌ  ៤៦០, រេខ

រោងរជើងទំព័  ១៣៥៧ (កងកមាៃ ំងភូមិភាគឧតត , ភូមិភាគនិ តី, ភូមិភាគបូ ៌ និងភូមិភាគពិរសស, កនុងច្ំរណាមភូមិ

ភាគទាំងរនាះខដេបាន “ ំរដ្ឋះ” ទីក្កុងភនំរពញ។ 

01006921



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

615 

 

សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានបរងកើតេកេខណឌ ជាក្បព័នធ និង

រដ្ឋយរច្តនារេើក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជុា រៅកាន់រខតត 

បាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមភិាគ យ័ពយ) ខដេទំនងនាឲំ្យមានកា សាៃ បក់នុងចំ្នួនរក្ច្ើន។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បាន

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ពីបទកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជុា រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ    

 យ័ពយ) ។ 

 ១១.៦.៥  កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមេូរហត នរោបាយ 

649> អំរពើជាក់លាក់មួយចំ្នួនខដេអាច្ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាកា រធាើទ កេប ករមនញបាន ទាេ់ខត

មានកា រោទក្បកាន់ច្ាស់លាស់
2042

។ រៅកនុងកា កំណត់ ថ្នរតើេកេខណឌ តក្មូវរនះបានបំរពញខដ 

ឬរទ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងក្តូវពិនិតយរមើេសំអាងរហត  និងសំអាងច្ាប់រៅកនុងខ្នកទាងំ

រនាះននដីកាដំរណាះក្សាយខដេក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង០០២/០១ និង

ខដេ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
2043

។ 

650> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតកា រធាើទ កេប ករមនញត្តមវិធីជារក្ច្ើន 

ដូច្ជា៖ កា ក្បឆំ្ងនឹងម្នតីរោធាជាន់ខពស់ និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយពួករគ

ក្តូវបានផ្ទត់រច្ញរដ្ឋយសា័យក្បវតតិពីរោេបំណងននកា កសាងេទធិសងគមនិយម កា ក្បឆំ្ងនឹង

ម្នតីថ្នន ក់ទាបខដេក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយជាញឹកញាប់ ក្តូវបានសមាៃ ប់ និងកា ក្បឆំ្ងនឹង  

“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” រដ្ឋយពួករគក្តូវ ងកា ក្បក្ពឹតតិមករេើតឹង  ឹងជាងក្បជាជន

រ្សងរទៀត កនុងរោេបំណងរដើមបីអប់ ំខកខក្បពួករគ។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន ខ្ម ងំពិតក្បាកដ និងអនកខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ បាន ងកា ក្បក្ពឹតតិមករេើតឹង  ងឹ

                                                 
2042

 សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ, កថ្នខណឌ  ៤៣១។ 

2043
 ជា ួម អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងគួ ពិោ ណារៅរេើក្កបខណឌ ននកា រោទក្បកាន់ទាំងមូេរៅរពេកំណត់ថ្នរតើ

វាក្គប់ក្ោន់សក្មាប់កា អះអាង និងកា កំណត់បទរោទត្តម្ៃូវច្ាប់រេើអងគរហត ទាងំរនាះខដ ឬរទ។ (សាេដីកា 

Seromba កថ្នខណឌ  ២៧; សាេដីកា Gacumbitsi កថ្នខណឌ  ១២៣)។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

616 

 

ជាង និងេកេខណឌ  ស់រៅេំបាករវទនាជាងក្បជាជនរ្សងរទៀត កនុងរោេបំណងរដើមបីអប់ ំខក 

ខក្បពួករគ ឬ កំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំកនុងចំ្រណាមក្កុមរោេរៅរ្សងៗ
2044
។ 

651>  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ោម នកា រោងជាក់លាក់ណា

មួយរៅកនុងខ្នកសំអាងរហត ខដេ ក់ព័នធកនុងដីកាដំរណាះក្សាយខដេថ្ន អនក ដាកា ថ្នន ក់ខពស់ និង

ថ្នន ក់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានោត់ទ កជាក្កុមរដ្ឋយខឡកខដេជារោេរៅននកា 

រធាើទ កេប ករមនញរឡើយ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយព ំក្តូវបានរោទក្បកាន់ក្បឆំ្ងនឹងក្កុមទាងំរនះរទ  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនាះ។ 

652> ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅរពេខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុាដរណត ើមបាន

អំណាច្ក្បជាជនទាងំអស់ខដេសាិតរៅត្តមទីក្បជ ំជន  ួមទាងំក្បជាជនទាងំឡាយខដេជាប់        

 ក់ព័នធ ឬ ជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “ក្បជាជនងមី” និង ង

កា ក្បក្ពឹតតិមករេើតឹង  ឹងជាង “ក្បជាជនោស់”
2045
។ រៅកនុងខ្នក ក់ព័នធននដីកាដំរណាះក្សាយព ំ

បានខបងខច្ក  វាងកា ក្បក្ពឹតតិមករេើក្បជាជនទាងំឡាយខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បបសាធា -

ណ ដាខខម  និងក្បរភទ “ក្បជាជនងមី” រនាះរឡើយ
2046

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

រឃើញថ្ន មានខតកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” ខដេ

ជាក្កុមមួយ ួមបញ្ចូេទាងំក្បជាជនទាងំឡាយ ខដេជាបទ់ាក់ទងរៅនឹង បបសាធា ណ ដាខខម 

ប៉ា រណាណ ះ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ។ 

ខ្អកត្តមកា អានដីកាដំរណាះក្សាយទាងំមូេ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន កា 

                                                 
2044

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤១៧ -១៤១៨។ 

2045
 សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២២៧ (ក្បជាជនខដេមកពីក្កុងភនំរពញក្តូវបាន្តេ់អតតសញ្ញា ណ

ថ្នជា “ក្បជាជនងមី”, ១៤១៧ (ក្បជាជនទាងំអស់ខដេសាិតរៅត្តមទីក្បជ ំជន រៅរពេខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុា  
ដរណត ើមបានអំណាច្ ក្តូវបានោត់ទ កជា “ក្បជាជនងមី”)។ 

2046
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៦៥ (“ក្បជាជនងមី” និងក្បជាជនទាងំឡាយណាខដេមានជាប់ទាក់ទងរៅនឹង

 បប េន់ នេ់ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ, កថ្នខណឌ  ១៤៦៨ (សំរៅរេើកា កំណត់រោេរៅ កនុងរោេបំណងននកា 

ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ច្ំរ ះក្បជាជនទាងំឡាយណា

ខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “អនកខដេរេមើស ឬ អាច្នឹងរេមើស” រៅនឹងរោេនរោបាយននខ្នកា  ួម បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុា  ួមបញ្ចូេទាងំ “ក្បជាជនងមី” និងអនកខដេមានកា  ក់ព័នធនឹង បប េន ់នេ់)។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

617 

 

ក្បក្ពឹតតិមករេើ “ក្បជាជនងមី” ខដេបានរោទក្បកានថ់្នបានរធាើរឡើងរដ្ឋយតឹង  ឹងជាងក្បជាជន

រ្សងរទៀត ត្តម យៈកា អប់ ំខកខក្បរនាះ ជាពិរសស ក្តូវបានអន វតតរក្កាម ូបភាពននកា ជរមៃៀស

រដ្ឋយបងេំ
2047

 និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ
2048

។ 

653> បកសបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ “ក្បជាជនងមី” ថ្នជាក្កុមមួយខដេមានទំនាស់ខ្នក       

នរោបាយ និងខ្នកសងគមជាមួយនឹងបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
2049
 ។ ដូរច្នះ 

“ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានកំណត់រដ្ឋយរោេនរោបាយបកសថ្នជារោេរៅសក្មាប់អប់ ំខកខក្ប
2050
។ 

រោេនរោបាយរនះក្តូវបាន្សពា្ ាយរៅក្គប់ជួ បកស  ួមទាងំ កនុងចំ្រណាមកងទ័ពខខម ក្កហម

សាមញ្ា្ ងខដ 
2051

។ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមបានបញ្ញជ ឲ្យក្គប់ក្គង “ក្បជាជនងមី” និង 

“ក្បជាជនោស់” ដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកពីោន
2052

។ ត្តមពិតរៅ រៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមបានសួ ក្បជាជនអំពី

                                                 
2047

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១ (ជាទូរៅ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជនក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងរោេបំណង

ជារក្ច្ើន កនុងរនាះ គឺ រដើមបីដកហូតសិទធិរោេនរោបាយ និងរសដាកិច្ចពីអនក ស់រៅទីក្កុង និងរដើមបីខក្បកាៃ យពួករគឲ្យ

រៅជាកសិក ) ២៦៥ (“ក្បជាជនងមី” និងក្បជាជនទាងំឡាយណាខដេមានជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បប េន់ នេ់ ក្តូវ

បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ។ សាកសីមួយច្ំនួនបានរេើករឡើងថ្ន មានខត “ក្បជាជនងមី” ខតប៉ា រណាណ ះ ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ) 

៩០១ (នួន ជា បានដឹងអំពភីាពោំបាច្់ក្តូវផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនងមី) ១៣៦៨ (រោេបំណងននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ   

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) គសឺំរៅរេើ “ក្បជាជនងមី”) ១៤៦៨ (សំរៅរេើកា កំណត់រោេរៅកនុងរោេបំណងនន

កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ច្ំរ ះក្បជាជនទាងំឡាយ

ណាខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “អនកខដេរេមើស ឬ អាច្នឹងរេមើស” រៅនឹងរោេនរោបាយននខ្នកា  ួម បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុា  ួមបញ្ចូេទាងំ “ក្បជាជនងមី” និងអនកខដេមានកា  ក់ព័នធនឹង បប នេ់ នេ់) ១៥២៥ (i)      
(រោេនរោបាយ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនដង  ួមទាងំកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ រដើមបីជាមរធាបាយននកា អន វតត)។ 

2048
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២៧៤ (កមាម ភិបាេបកសក មមយុនីសតកមពជុាបានកត់ក្បវតតិ ូបក្បជាជនខដេក្តូវបាន

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រក្កាយមក មានក្បជាជនខៃះ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅរ ៀនសូក្ត) ២៧០ (ខដេបានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជន

មួយច្ំនួនបានបាត់ខៃួនរៅអំឡុងននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនះ រហើយរោងត្តមភ័សតតុ្តងខៃះបានបង្វា ញថ្ន អនកខដេមិនក្ពម

ោករច្ញក្តូវបានបញ្ជូនរៅរ ៀនសូក្ត រហើយមិនខដេវិេក្តឡប់មក វិញរនាះរទ)។ 

2049
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ   ៦១៣-៦១៦, ៦២១។ 

2050
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៦, ៦២១។ 

2051
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។  

2052
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២១-៦២២។ 
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ក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រដើមបីរ្ទៀងផ្ទទ ត់រមើេថ្នរតើក្បជាជនទាងំរនះអាច្ោត់ទ កថ្នជា “ក្បជាជនងម”ី

ខដ ឬរទ
2053

។ រដ្ឋយសា ខតក្កុមរនះ ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរៅត្តមេកេណៈ វិនិច្ិ័យខដេ

ក្តូវបានកំណត់រដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហម រហើយក្បវតតិ ូប បស់ក្កុមរនះ អាច្រ្ទៀងផ្ទទ ត់បាន        

ដូច្បានបង្វា ញត្តម យៈកា សួ សំណួ រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូងរជឿជាក់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” គឺជាក្កុមខដេក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅជាក់ច្ាស់មួយ។ 

654> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានយេ់រឃើញពីខ្ងរដើមថ្ន អំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀតខដេ

 ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ ពិតជាបានរកើតរឡើងជាប់ទាក់ទងនឹងកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
2054
។ រៅរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹង         

ពិោ ណា ថ្នរតើឧក្កិដាកមមទាំងរនះមានធាត រ ីសរអើង និងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង

ខដ ឬរទ។ 

655> រក្កាយពីបានពិនិតយរមើេរៅរេើកា អន វតត រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 
(ដំណាក់កាេទី២) អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រៅត្តមទីត្តងំជារក្ច្ើន មានខត 

“ក្បជាជនងមី” រទខដេក្តូវបានបងេំឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
2055

 ចំ្ខណករៅត្តមទីត្តងំខៃះរទៀត ទាងំ   

“ក្បជាជនោស់” ទាងំ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅខតមតង ។ កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ ទាងំ    

“ក្បជាជនោស់” និងទាងំ “ក្បជាជនងមី” រនះ បានរកើតរឡើងរដ្ឋយសា រហត ្េជាក់លាក់ គឺ 

រដ្ឋយសា កា មិនទ កចិ្តតចំ្រ ះក្បជាជនទាងំអស់ខដេ ស់រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ រៅត្តមបរណាត យ 

ក្ពំខដនជាប់ក្បរទសរវៀតណាម ឬ រដ្ឋយសា កា ជំ  ញ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា 

រដើមបីសរក្មច្រោេរៅសក្មាប់កា បងកបរងកើន្េ បស់ពួករគ
2056

 ។ រទាះបជីាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ 

រៅម នរពេ ឬ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេ         

ខខម ក្កហម បានសួ ក្បជាជនអំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណ “ក្បជាជនងមី” ។ 

ជាញឹកញាប់ កា សួ សណួំ រនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីកំណត់ទីត្តងំខដេក្តូវបញ្ជូនក្បជាជនទាងំ

                                                 
2053

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០០, ៦១៧។ 

2054
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣០-៦៤៣។ 

2055
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៨, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-

៦២៣។  

2056
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៨, ៦០២-៦០៦, ៦១០, 

៦២៤-៦២៥។ 
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619 

 

រនះរៅ  ួមទាងំ នក្ពខដេក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវរៅកាប់ឆ្ក   និងសង់ទីជក្មក បស់ពួករគ្ង

ខដ 
2057

។ “ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀតក្តូវបានយករៅកសាង ឬ អប់ ំខកខក្បរៅត្តមមនទី សនតិស ខ 

នានា
2058

។ រក្កាយរពេខដេ “ក្បជាជនងមី” ខៃះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណរៅត្តមសហក ណ ៍

ឬ កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ នានា ួច្មក ក្បជាជនទាងំរនាះក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ រហើយបានបាត់ខៃួន     

ខតមតង
2059
។ 

656> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមមាន

រច្តនារ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ រដ្ឋយបានរធាើកា ផ្ទៃ ស ់     

ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ ជាពិរសសចំ្រ ះ “ក្បជាជនងមី” មកពីត្តមទីត្តងំមួយចំ្នួនរៅខប៉ាកទកសិណនន

ក្បរទសកមពជុា រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតក្ពះវិហា  

(តំបន់ ១០៣) និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) ក្ពមទាងំ រខតតក្ករច្ះ (តំបន ់

៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម(ភូមភិាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) មកពី និងរៅកនុង

រខតតសាា យរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគបូ ៌) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម មានរច្តនា

រ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ រដ្ឋយបានរធាើកា ដកហូតរស ី

ភាពពួករគ រហើយបានបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មាន ក់ព័នធនឹងទីកខនៃង បស់ពួករគ (កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយ

បងេំ) រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅមកពីត្តមទីត្តងំមួយចំ្នួនរៅខប៉ាកទកសិណននក្បរទស

កមពជុា រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតក្ពះវិហា  (តំបន១់០៣) 

និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមភិាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) ក្ពមទាំង រខតតក្ករច្ះ (តំបន ់៥០៥) រៅកនុងរខតត

កំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណាត េ) មកពី និងរៅកនុងរខតតសាា យរ ៀង និង

រខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគបូ ៌) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។ 

657> កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំទាងំរនះ បាន ំរលាភរេើសិទធិ និងរស ីភាព

ជាសា វ័នតខដេ ក់ព័នធរៅនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
2060

 ក្ទពយសមបតតិ
2061

 ក្គួសា 
2062

 ជីវិត
2063

 និង  

                                                 
2057

 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០០-៦០១, ៦១៧។ 

2058
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៤, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-

៦២៣។ 

2059
 សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣។ 

2060
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៤៩។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១៣។ អន សញ្ញា

សតីពកីា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ កតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១២(១)។ 
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រសច្កតីនងៃងន ូបសម់ន សស
2064

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន អំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត

ទាងំរនះខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ បាន្នរៅដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ខដេអាច្ោត់

ទ កថ្នជាកា រធាើទ កេប ករមនញបាន។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រោងត្តមអងគរហត  

កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម បានរ ីសរអើងរដ្ឋយរច្តនាក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយ

មូេរហត នរោបាយ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេ  

ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតតកា រធាើទ កេប ករមនញ ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិត្តម យៈអំរពើ

អមន សសធម៌រ្សងៗននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ។  

 ១២  ទួលរោធិ៍ថ្ក្ជ 

658>  ក់ព័នធនឹងសំណ រំ ឿង ០០២/០១
2065

 ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកានថ់្ន ោប់ត្តងំពី

ច្ ងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក ទួេរ ធិ៍នក្ជក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាកខនៃងសមាៃ ប់មន សស ខដេរៅទី

                                                                                                                                            

ពិធីសា រេខ ៤ ននអន សញ្ញា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប មាក្ត្ត ២។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអារម ិក មាក្ត្ត ២២(៥)។ សូម

រមើេ្ងខដ  សាេដីកា Stakić កថ្នខណឌ  ៣១៧។  

2061
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៣៣, ៥៣, ៩៧-៩៨, ១១៤។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស 

មាក្ត្ត ១៧(២)។ អន សញ្ញា សតីពកីា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(v)។ ពិធីសា រេខ ១ ននអន សញ្ញា សិទធិ

មន សសអឺ ៉ា ប មាក្ត្ត ១។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអារម ិក មាក្ត្ត ២១។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីកា Blaškić       

កថ្នខណឌ  ១៤៥។ 

2062
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ២៧ ៤៩ ៨២។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១២, 

១៦។ កតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១៧, ២៣។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប មាក្ត្ត ៨, 

១២។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអារម ិក មាក្ត្ត ១៧។ 

2063
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV)មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។ 

អន សញ្ញា សតីពីកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៦។ 

អន សញ្ញា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប មាក្ត្ត ២។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអារម ិក មាក្ត្ត ៤។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កម 

Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៦។ 

2064
 អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៣(១)(គ)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមន សស មាក្ត្ត ១, ២២, 

២៣(៣)។ អន សញ្ញា សតីពីកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥ ។ កតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ 

មាក្ត្ត ៧, ១០។ អន សញ្ញា សិទធិមន សសអារម ិក មាក្ត្ត ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កម Kordić និង Čerkez 

កថ្នខណឌ  ១០៦។ 

2065
 អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន មានខតកា សមាៃ ប់ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេបានរកើតរឡើង

ភាៃ មៗបនាទ ប់ពកីា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញរទ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

អងគជំន ំជក្មះនឹងមិន វិនិច្ិ័យរៅរេើកា សមាៃ ប់ ខដេបានរកើតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅឆ្ន ំបនាទ ប់ៗមករទៀត។     

01006927



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

621 

 

រនាះមានកា សមាៃ ប់អតីតទាហាន និងក្បជាជនស ីវិេកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ។ ទីត្តងំរនះក្តូវបានរគ

រ ៀបោប់ថ្ន ោបប់ញ្ចូេទាងំបនាទ យ បស់អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  (រៅថ្ន បនាទ យ

ភូមិរ ធិ៍) និងបឹងមួយខដេរគបានរបាះសាកសពចូ្េរៅកនុងរនាះ។ ទួេរ ធិ៍នក្ជមានទីត្តងំសាិត

រៅកនុងក្សុកករណត ៀង តំបន់ ៧ ននភូមិភាគ យ័ពយ
2066

។ 

659> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កនុង យៈរពេប៉ា នាម ននងៃ រក្កាយពីរខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបាន

កាន់កាបរ់ដ្ឋយកងទ័ពភូមភិាគ យ័ពយរៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក អភិបាេរខតតរ ធិ៍សាត់ 

ទាហាន និងម្នតី ដាកា ននអតីត បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យរៅចូ្េ ួមក្បជ ំរៅសាលា

រខតតរ ធិ៍សាត់។ រមដឹកនាជំាន់ខពស់នន បបខខម ក្កហមខដេជាគណៈភូមិភាគ យ័ពយ គណៈតំបន់ 

៧ និងគណៈក្សុកករណត ៀង ក៏បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះខដ ។ ម្នតី ដាកា ននអតីត បប េន់ នេ់ 

ខដេមានវតតមានរៅទីរនាះក្បខហេជា ៣.០០០ នាក់ ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្នឲ្យរៅរ ៀនសូក្តរដើមបីរធាើ

សមាហ ណកមម ចូ្េរៅកនុង ច្នាសមព័នធកងទ័ពងមី។ រដ្ឋយយេ់រឃើញខបបរនះ រក្កាយរពេក្បជ ំ

ច្ប់ អនកចូ្េ ួមក្បជ ំក៏បានរឡើងជិះឡានរដ្ឋយសម័ក្គចិ្តត រហើយក្តូវដឹករៅកានទ់ួេរ ធិ៍នក្ជ និង

ក្តូវបានសមាៃ បរ់ោេរៅទីរនាះ។ កា សមាៃ បរ់នះក្តូវបានអន វតតត្តមបញ្ញជ  បស់ ត្ត ញឹម
2067

 និង 

ត្ត ស ត
2068

 ខដេបញ្ញជ ថ្ន “ពួកទាហាន និងប៉ាូេីសជំនាន់ េន់ នេ់ ឲ្យខតអនកណាមាន ក់ស័កតិ” 

ក្តូវខតយករៅសមាៃ បរ់ោេទាងំអស់
2069
។  

                                                                                                                                            

សូមរមើេ រសច្កតជីូនដំណឹងសតីពរីសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  ខដេរសនើស ដំ្ឋក់បញ្ចូេទីត្តំង

ឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះរេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E163/5 ច្ ះនងៃទី ០៨ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២  កថ្នខណឌ ៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធ ីបនាទ ប់ពីមានរសច្កតសីរក្មច្

 បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ ឯកសា  E284 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១១៧។ 

2066
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៦៩៨-៧០០, ៧០៤។ 

2067
 សូមរមើេខ្នកទី៥,  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ  ២១៩ ( ត្ត ញឹម)។  

2068
 រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ត្ត ស ត ខដេជារេខ្តំបន់ ៧ ក្តូវបានោប់ខៃួន និងបញ្ចូនរៅកាន់មនទី សនតិស ខ 

ស-២១ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ សូមរមើេ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ង ឆ្ត់ ឯកសា  

E3/4598, E3/5774 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00277329 (បញ្ញជ ក់        

អតតសញ្ញា ណថ្ន ត្ត ស ត រេខ្តំបន់ ៧)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 ច្ ះ

នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (តំបន់ ៧ គណៈតំបនរ់ ម្ ះ ត្ត ស ត)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/5723 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ២, 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00699626 (ត្ត ស ត រេខ្តំបន់ ៧  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

01006928



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

622 

 

660> សាកសចំី្នួន៣នាក់បាន្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ។ សាកសី 

េឹម សាត ខដេជាអន បញ្ញជ កា កងអន រសនាតូច្ននកងទ័ពខខម ក្កហម បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា 

ក្បយ ទធជាមួយនឹងទាហាន េន់ នេ់ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់។ សាកសី ស  ម អាឡាត់ ខដេជា

ទាហាន េន ់ នេ់ ក្តូវបានរគដ្ឋក់ឲ្យោមក្បោកំា រៅសម ភូមិសាា យដូនខកវ រៅរពេខដេ

កមាៃ ំង េន់ នេ់ បានច្ ះោញ់ រហើយសាកសី អ  ង ឆ្ត់ ខដេរធាើជាកងទ័ពខខម ក្កហម ក្តូវបានរគ

ឲ្យោមក្បោំកា រៅក្ច្កទាា  ចូ្េរៅកានស់ាលារខតតរ ធិ៍សាត់ កនុងអំឡុងរពេប៉ា នាម ននងៃ បនាទ ប់ពី

កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់រខតតរ ធិ៍សាត់
2070

។ 

១២.១  កា បោជយ័រៅរខតតរ ធិ៍សាត ់នងិកចិ្ចក្បជ  ំបស់គណៈភូមភិាគ 

661> កនុង យៈរពេ៣ រៅ ៤ឆ្ន ំ កងកមាៃ ំងខខម ក្កហមខដេសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ  បស ់ត្ត ខខៃង 
រមបញ្ញជ កា កងទ័ពភូមិភាគ យ័ពយ បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា វាយក្បយ ទធដរណត ើមរខតតរ ធិ៍សាត់ពី

ពួកទាហាន េន់ នេ់
2071

 ខដេដឹកនារំដ្ឋយរមបញ្ញជ កា រ ម្ ះ ប ិេ និងអន បញ្ញជ កា រ ម្ ះ 

  ន
2072

។ រៅរពេរនាះ មានបនាទ យទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនរៅទូទាងំរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេរៅ

                                                                                                                                            

សាកសី ស  យ រសងឈ្ន ឯកសា  E3/4638 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២ (ជាភាសាខខម ) 00196819    
(ត្ត ស ត ជាក្បធានគណៈតំបនដ់ំបូង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637 ច្ ះ

នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196814 (រេខ្តំបនរ់ ម្ ះ ត្ត ស ត)។ 

2069
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៧០២, ៧០៥-៧១១។  

2070
 េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះកាេពីនងៃទី ០២ និងនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

ស  ម អាឡាត ់បាន្តេ់សកេីកមមរៅនងៃទី ០៣ និងនងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ និង អ  ង ឆ្ត់ បាន្តេ់សកេីកមមរៅ

នងៃទី ២៩ និងនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

2071
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ៦-៨, ១០-១១, ៧០។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៣-៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី 

អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៣៦-៤០។  

2072
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១១-១២, ៧២-៧៣។  រទាះបីជា េឹម 

សាត ខដេជាទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ មិនបានដឹងថ្ន រមបញ្ញជ កា រ ម្ ះ ប ិេ និងអន បញ្ញជ កា រ ម្ ះ   ន ជាអនកណា

ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះទទួេយកកា ពនយេ់ បស់ោត់ថ្ន ោត់ក្តូវបានរគដ្ឋក់ឲ្យឈ្ រជើងក្បោំកា រៅសម ភូមិ

សាា យដូនខកវ ជិតក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង។ រហត ដូរច្នះ ោត់មិនោំបាច្់ក្តូវសាគ េ់ថ្ន       

រមបញ្ញជ កា រៅទួេរ ធិ៍នក្ជជាអនកណាខៃះរនាះរទ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) 

ទំព័  ៥៣-៥៥។ ទាក់ទងនឹងកា ក្បកបរ ម្ ះ បស់អន បញ្ញជ កា  ូបរនះ អងគជំន ំជក្មះសំអាងរៅរេើក្បតិោ ឹកជា

01006929



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

623 

 

ទីរនាះមានទាហាន  េន់ នេ់ ក្បោកំា 
2073

។ ម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អន បញ្ញជ កា 

កងទ័ពខខម ក្កហមរ ម្ ះ េឹម សាត និងកមាៃ ំង បស់ោត់ ក៏បានឈ្ រជើងក្បោំកា រៅកនុងតំបន់

រនះខដ  និងបានចូ្េ ួមកនុងកា វាយក្បយ ទធរៅបនាទ យទួេរ ធិ៍នក្ជ
2074

។ ទួេរ ធិ៍នក្ជជាទីកខនៃង

ខដេទាហាន េន់ នេ់ ក្បមាណពី ៣០ រៅ ២០០ នាក់ ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យក្បោកំា រៅទរីនាះ គឺ

ជាសម ភូមិវាយក្បយ ទធោន មួយ វាងកងកមាៃ ំងបដិបកស
2075

។ 

662> រទាះបីជានងៃ ំរដ្ឋះ បស់ខខម ក្កហមមានភាពមិនច្ាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ ក៏ខខម ក្កហមបាន

កានក់ាប ់ និងក្គប់ក្គងរខតតរ ធិ៍សាត់ បនាទ ប់ពីបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥
2076

។ រៅកនុងកា ្ាយត្តម វិទយកុាេពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពីទីក្កុងភនំរពញ 

រហើយខដេរគបានសាត ប់ឮរៅត្តមតំបន់រ្សងៗកនុងក្បរទសកមពជុារនាះ ឧតតមរសនីយ៍ ម ី ស ីច្ន 

តំណាងទាហាន េន់ នេ់ បានអំ វនាវដេ់ទាហាន េន់ នេ់ រៅទូទាងំក្បរទសឲ្យច្ ះោញ់
2077

។ 

                                                                                                                                            

ភាសាខខម ច្ ះនងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ ជាភាសាខដេសាកសី េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមម។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា 

ជាភាសាខខម បានស រស រ ម្ ះអន បញ្ញជ កា ថ្ន   ន មិនខមនរ ម្ ះ   ម (Rum) ដូច្ស រស រៅកនុងក្បតិោ ឹកជា

ភាសាអង់រគៃសរនាះរទ ឬ  ូន (Roun) ដូច្ស រស រៅកនុងក្បតិោ ឹកជាភាសាបាោំង។ 

2073
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  េឹម សាត) ទំព័  ៧១-៧៣។  

2074
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  េឹម សាត) ទំព័  ៥៥, ៧០-៧១។   

2075
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១៨-២០ ។  ( បប េន់ នេ់ មាន

មូេដ្ឋា នកងទ័ពមួយកខនៃងរៅជិតទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេមានទាហានបីក្កុមខដេមានោន ច្ំនួនពី ៣០-៤០ នាក់)។     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  េឹម សាត) ទំព័  ៧០-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី  េឹម សាត) ទំព័  ២-៣ (បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានទាហាន េន់ នេ់ ច្ំនួនក្បខហេ ១០០ នាក់)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៤១-៤២ (បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន អាច្មានទាហាន 

េន់ នេ់ ច្ំនួនក្បខហេ ២០០ នាក់)។ 

2076
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១០-១១។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត), ទំព័  ២ (បញ្ញជ ក់ថ្ន នងៃ ំរដ្ឋះរនះបានរកើតមានរឡើងរៅក្បខហេជារមា៉ា ង ១១:០០ 

ក្ពឹក រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា ក្បយ ទធោន អស់ យៈរពេព៣ីរៅ៤ឆ្ន ំមក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត)់, ទំព័  ៣៣-៣៥ (នងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូច្ភនំរពញខដ )។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី  អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៥៦-៥៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី អ  ង ឆ្ត់ ឯកសា  E3/4598 និង E3/5774 ខដេរេើករឡើងថ្ន នងៃ ំរដ្ឋះគឺនងៃទី ១៩ រមសា ១៩៧៥)។ 

2077
 ឧតតមរសនីយ ៍បស់ ដ្ឋា ភិបាេអរញ្ជ ើញក្បតិភូ បស់ភាគីមាេ ងរទៀតឲ្យច្ូេមកកាន់ទីក្កងុភនំរពញ (កនុងកក្មង

្សពា្ាយពត័៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 

01006930
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

624 

 

បនាទ ប់ពីកា ្សពា្ ាយរនះ ទាហាន េន់ នេ់ រៅកនុងអងគភាព បស់ ស  ម អាឡាត់ រៅបនាទ យ

សាា យដូនខកវ រៅត្តមក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង បានរេើកទង់ស ទមាៃ ក់

អាវ ធច្ ះ និងបានចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហមរៅកនុងពិធីអបអ សាទ មួយ
2078

។ រោងត្តមសមតី

 បស់សាកសី ស  ម អាឡាត់ ោត់ផ្ទទ េ់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ រៅបនាទ យរ ធិ៍នក្ជច្ ះោញ់

រដ្ឋយរេើកទង់សរៅក្គប់បនាទ យទាងំអស់ រហើយរក្កាយមក ខខម ក្កហមបានក្បមូេអាវ ធពី

ទាហានទាងំរនាះ
2079

 ។ ទាហាន េន់ នេ់ រៅបនាទ យរនាះមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យោករច្ញពី

បនាទ យរទ រហើយបានបនតរៅទីរនាះរៅកនុងឯកសណាា នទាហាន បស់ពួករគដខដេ
2080

។ 

663> សាកស ីេឹម សាត បានបញ្ញជ ក់ថ្នសមាជិកគណៈភូមិភាគ និងគណៈតំបន់ បស់ខខម ក្កហម 

បានរបើកកា ក្បជ ំន្ទកនុងមួយ រៅកនុង យៈរពេប៉ា នាម ននងៃ បនាទ ប់ពីបានកាន់កាប់រខតតរ ធិ៍សាត់ ួច្

មក
2081

 រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ ត្ត ញឹម  ត្ត កន ខដេជារេខ្ និងជាអន រេខ្គណៈ     

ភូមិភាគ និង ត្ត ស ត ខដេជារេខ្គណៈតំបន់
2082

 បានរច្ញបញ្ញជ ដេ់រមបញ្ញជ កា កងទ័ព            

                                                                                                                                            

00909156។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (សាកសី ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (សាកសី ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័  ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) 

ទំព័  ៥។  

2078
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៥-៦, ៧-៨, ៤៩-៥១។ 

2079
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ២-៤។ 

2080
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ២-៥, ១៦។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣(សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៥៣-៥៤ (រៅច្រនាៃ ះពីរពេខដេខខម ក្កហមច្ូេកាន់កាប ់

និងរពេក្បជ ំរៅសាលារខតតរេើកដំបូង ទាហាន េន់ នេ់ សាិតរៅកនុងកខនៃង បស់ពួករគដខដេ រដើមបី ង់ោំទទួេ

បញ្ញជ )។ 

2081
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៧-១៨, ៣៩-៤០។ សូមរមើេ្ងខដ     

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៦-១៧។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 

(ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៩ ឬនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត 

ឯកសា  E3/4601 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 ( យៈរពេពី៤រៅ 

៥នងៃ រក្កាយពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ួច្មក)។ 

2082
  ក់ព័នធជាមួយ ត្ត ញឹម សូមរមើេខ្នកទី៥,  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ  ២១៩។  ក់ព័នធជាមួយ ត្ត កន   

សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ៦៧ (ត្ត កន មកពីគណៈភូមិភាគ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ 

01006931
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ខខម ក្កហមថ្ន ពួកទាហាន និងប៉ាូេីសមកពី បប េន់ នេ់ ក្តូវ “ក្បមូេដ្ឋក់មតុំ” និង “សមាៃ ប់

រោេ”
2083

។ រទាះបីជា េឹម សាត មិនបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏រក្កាយពីកិច្ច

ក្បជ ំរនាះបញ្ចប់ភាៃ ម ោត់បានទទួេបញ្ញជ ពីរមបញ្ញជ កា កងវ ៈរសនាធំននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា

មាន ក់រ ម្ ះ ហួន
2084

។ 

664> រោងត្តមកំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត បញ្ញជ ទាងំរនះគឺឲ្យក្បមូេ្តុំ

ម្នតី ដាកា  េន់ នេ់  ួច្រហើយសមាៃ ប់រោេទាងំអស់
2085

។ ប៉ា ខនត រក្កាយមក រៅកនុងសវនាកា  

សាកស ីូបរនះបានរ ៃ្ើយបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់មិនបានដឹងថ្ន ម្នតី ដាកា សម័យ េន់ នេ់ ទាងំរនាះក្តូវ

                                                                                                                                            

ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (កំណតអ់តតសញ្ញា ណ ត្ត កន ថ្នជាអន ក្បធានគណៈភូមិភាគ)។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ ឯកសា  E3/394 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ៧, ERN 

(ជាភាសាខខម )00398226 (កំណត់អតតសញ្ញា ណ ត្ត កឺ ថ្នជា គង់ ស ្េ ខដេជាអន រេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ទំព័  ២, 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 (ត្ត កន គឺជា “គណៈភូមិភាគ”)។ 

2083
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៤-១៥ (ខដេកំណត់អតតសញ្ញា ណ ត្ត 

ញឹម និង ត្ត កន) ទំព័  ៣៩-៤០ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 

ទំព័ ៣-៤, ERN(ជាភាសាខខម )00407761-00407762 ខដេកំណត់អតតសញ្ញា ណ ត្ត ញឹម និងត្ត ស ត)។ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥-១៦ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 ខដេរេើករឡើងពកីា ខណនាឲំ្យក្បមូេ្តុំ និងសមាៃ ប់រោេ), ទំព័  ១៧-១៨       

( ក់ព័នធខតនឹងកា ខណនាឲំ្យក្បមូេ្តុំប៉ា រណាណ ះ)។ 

2084
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៨-២០, ៣៩-៤០ (ដកក្សង់ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥-១៦។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 ច្ ះ

នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។ 

2085
 កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 (“ខាុំបានទទួេបញ្ញជ ឲ្យក្បមូេ្តុំទាហាន និងប៉ាូេីសខដេមានបណាត ស័កតិទាងំតូច្ 

ទាងំធំ ខដេមាននិនាន កា សម័យ េន់ នេ់ យករៅសមាៃ ប់រោេរៅបនាទ យរ ធិ៍នក្ជ កនុងក្សុកករណត ៀង”)។ សមូ

រមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/4601 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (ខៃឹមសា ក្បជ ំ គឺក្បាប់រមៗខខម ក្កហមថ្ន ពួកទាហាន និងប៉ាូេីស 

ជំនាន់ េន់ នេ់ ឲ្យខតអនកណាមាន ក់ស័កតិ ក្តូវខតយករៅសមាៃ ប់រោេទាងំអស់)។ 

01006932
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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បានរគយករៅសមាៃ ប់រោេរនាះរទ
2086

រហើយថ្ន បញ្ញជ  បស ់ហួន គឺក្តឹមខតឲ្យក្បមូេ្តុំទាហាន 

និងប៉ាូេីស ខដេមាននិនាន កា សម័យ េន់ នេ់ ឲ្យរៅរ ៀនសូក្តសិន រហើយរពេក្តឡប់មកពី  

រ ៀនសូក្ត វិញ អនកខដេធាៃ ប់រធាើកា រៅថ្នន ក់កណាត េ នឹងក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរធាើកា រៅកខនៃង

ដខដេ
2087

។ 

665> េឹម សាត ខដេបានោមរៅឯកិច្ចក្បជ ំរក្កាយមករទៀតរនាះ គឺជាសាកសខីតមាន ក់គត់ខដេ

្តេ់សកេីកមមអំពីកា បញ្ញជ ទាងំរនះ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ោត់ក្តូវបានជំ  ញ

ឲ្យបនធូ បនាយ ឬ ខកខក្បកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ោត់ចំ្រ ះកា  ក់ព័នធរៅកនុងក្ពឹតតិកា ណ៍រ្សងៗ

ខដេរោទជាបញ្ញា រនះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ េឹម សាត  ក់ព័នធនឹងកា 

ដឹងរដ្ឋយមានកក្មិត បស់ោត់អំពីរោេបំណងឧក្កិដាននកា បញ្ញជ ទាំងរនះ មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន

រទ។ ប៉ា ខនត សកេីកមមដំបូង បស់ោត់រៅចំ្រ ះសហរៅក្កមរស ើបអរងកត កព័់នធនឹងខៃឹមសា ននកា 

បញ្ញជ ទាងំរនះ គឺស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងេំនានំនកា ក្បក្ពឹតតិ។ រក្កាយពីខខម ក្កហមបានកានក់ាបទ់ីក្កុង

 ួច្មក អតីតម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យរៅចូ្េ ួមក្បជ ំខដេរគោត់ទ កថ្នជាវគគ

រ ៀនសូក្ត ឬ ជាឱកាសរដើមបរីៅោេ់សរមតច្ សីហន  រហើយរក្កាយមកក្តូវបានរគសមាៃ បរ់ោេ

ខតមតង
2088

។ រេើសពីរនះរទៀត សកេីកមម បស់ េឹម សាត  ក់ព័នធនឹងសាា នភាពននកា ទទួេបញ្ញជ

ខដេ “ថ្នន ក់រេើ” ្សពា្ ាយរនាះ ក៏ក្សបោន នឹងសំអាងរហត  បស់អងគជំន ំជក្មះអំពីក្បព័នធទំនាក់

ទំនង្ងខដ 
2089
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ោត់ទាក់ទងនឹងខៃឹមសា 

ននកា បញ្ញជ ទាងំរនះ គឺគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន។ 

                                                 
2086

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ២០។ 

2087
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៩-២១, ៣៩-៤០ (ដកក្សង់

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥-១៦, ២០។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  

E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។ 

2088
 សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណដ  ៥០៣, ៥១១, ៥១៤។ 

2089
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ៨-៩ (បញ្ញជ ក់ថ្ន បញ្ញជ ទាងំរនាះអាច្មក

ពីថ្នន ករ់េើបញ្ញជ រៅថ្នន កភ់ូមិភាគ ខដេបានបញ្ជូនបញ្ញជ ទាងំអស់រនះរៅកាន់អងគភាពនានា ខដេជាអនកអន វតតបញ្ញជ ទាងំ

01006933



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

627 

 

666> រក្កាយមក អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានអរញ្ជើញឲ្យរៅចូ្េ ួមកា ក្បជ ំមួយរៅ

សាលារខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ត្ត ញឹម និង ត្ត កន មកពីគណៈភូមិភាគ និង ត្តស ត 

មកពីគណៈតំបន់
2090
។ កា អរញ្ជើញរនះក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅអភិបាេរខតត និងថ្នន ក់ដឹកនា ំបប 

េន់ នេ់ ខដេបានបញ្ជូនបនតរៅកូនរៅ បស់ខៃួនរដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់ និងត្តមកា ្សពា្ ាយ
2091

។  

១២.២  កចិ្ចក្បជ ជំាមយួអនក ដាកា  េន ់នេ ់រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត ់

667> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសាត ប់សកេីកមម បស់សាកសី ស  ម អាឡាត់, េឹម សាត និង 

អ  ង ឆ្ត់ អំពីកិច្ចក្បជ ំជាបនតបនាទ ប់រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត់។ ភ័សតតុ្តងទទួេបានពី ស  ម អាឡាត់ 

ខដេជាអតីតពេទាហាននន បប េន់ នេ់ រៅកនុងរពេរវលាននក្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះ និងជា

សាកសខីតមាន ក់គត់ខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនាះ
2092

 ។ ភ័សតតុ្តង បស់ោត់ ក់ព័នធរៅ

នឹងកិច្ចក្បជ ំ និងអនកចូ្េ ួម ក្តូវបានរ ៀបោប់េមអិត និងគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន។ ភ័សតតុ្តង បស់ោត់

 ក់ព័នធនឹងកា សនានានាចំ្រ ះអនក ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនាះ និងកា ដឹក

                                                                                                                                            

រនះ។   ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥-១៦ (បញ្ញជ ទាងំរនះរច្ញមកព ី    

គណៈភូមិភាគ រហើយក្តូវបានបញ្ជូនរៅគណៈតំបន់ និងបនតរៅថ្នន ក់រក្កាមៗរទៀត)។ សូមរមើេខ្នកទី៦,  ច្នាសមព័នធ

ទំនាក់ទំនង, កថ្នខណឌ  ២៨៦, រេខរោងរជើងទំព័  ៨៩៣។  

2090
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៨-២០ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 ទំព័  ៣-៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407761-00407762 ខដេ

កំណត់អតតសញ្ញា ណ ត្ត ញឹម, ត្ត កន និង ត្ត ស ត)។  

2091
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៦ (សា រនះក្តូវបានបញ្ជូនរៅរមក្កុម 

ខដេជាអនកបញ្ជូនបនតរៅកូនរៅ នងិទាហាន បស់ខៃួន) ទំព័  ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៥២-៥៣ (សាត ប់ឮពីមាត់មួយរៅមាត់មួយ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437 (ជា

កសិក មាន ក់ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេបានសាត ប់ឮកា ក្បកាស បស់ខខម ក្កហមថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវយករៅ

រ ៀនសូក្ត)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា  E3/4808 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00518541 (ខដេ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ បានសាត ប់ឮកា ក្បកាស បស់ខខម 

ក្កហមត្តមរមក្កូថ្ន អតីតទាហាន ប៉ាូេីស និងអនក ដាកា  ក្តូវមកកាន់សាលារខតតរ ធិ៍សាត់ រដើមបីពិភាកាោន អំពកីា 

រៅបនតរ ៀនសូក្តបខនាមរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  

E3/4637 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00198611 (គណៈតបំន់រ ម្ ះ ស ត 

បានរសនើឲ្យឧតតមរសនីយ៍ ក្ពុំ េីហួន អភិបាេរខតតរ ធិ៍សាត់ ឲ្យរៅជួបោត់រៅសាលារខតត)។ 

2092
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១-២, ៤៩។  

01006934



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

628 

 

ជញ្ជូនពួករគរៅរពេបញ្ចប់ពីក្បជ ំរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជគឺស ីសង្វា ក់ោន នឹងសកេីកមម បស់សាកសី អ  ង 

ឆ្ត់ ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប និងសាកសី េឹម សាត
2093

។ ស  ម អាឡាត់ បាន្តេ់    

សកេីកមមអំពីកិច្ចក្បជ ំរ្សងៗខដេមាន យៈរពេ២នងៃជាប់ោន ។ រទាះបីជា េឹម សាត និង អ  ង ឆ្ត់ 

បាននិោយអំពីក្ពឹតតិកា ណ៍រ្សងៗខដេបានរកើតមានខតកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយនងៃក៏រដ្ឋយ ក៏សកេីកមម

 បស់ពួករគបញ្ញជ ក់ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក៏កា ក្បជ ំទាងំរនាះមាន យៈរពេ ២ នងៃខដ 
2094
។  

ទាក់ទងនឹងខៃឹមសា ននសកេីកមម បស់ពួករគ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ក្ពឹតតិកា ណ៍ខដេ

                                                 
2093

 អ  ង ឆ្ត់ បានសួ សហកា ី បស់ោត់ និងក្បជាជនខៃះខដេបានច្ូេ មួក្បជ ំ អំពខីៃឹមសា ននកិច្ចក្បជ ំរនះ រហើយ

ពួករគបានក្បាប់ោត់ថ្ន អនក ដាកា ទាងំរនាះក្តូវបានរគសនាឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត ខដេអាច្្តេ់ឱកាសឲ្យពួករគទទួេ

បានកា តរមៃើងប ណយស័កតិមួយកក្មិត៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៤។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៣១, ៥៣-៥៤។ េឹម សាត មិនបានច្ូេ ួមរៅ 

កនុងកិច្ចក្្បជ ំរនះរទ ប៉ា ខនតោត់បានដឹងអំពខីៃឹមសា ននកិច្ចក្បជ ំរនះពរីមបញ្ញជ កា កងវ ៈរសនាធំ បស់ោត់ គឺរមបញ្ញជ កា 

រ ម្ ះ ហួន។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៩-២០ (ដកក្សង់ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ២, 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 ខដេបង្វា ញថ្ន រៅកនុងកិច្ច្ក្បជ ំរនាះ អនកទាងំរនាះក្តូវបានរគរបាកក្បាស់ថ្នឲ្យរៅ

រ ៀនសូក្ត បនាទ ប់មកនឹងឲ្យតួនាទីដូច្រដើមវិញ។ រទាះបីជាកា បកខក្បជាភាសាបាោំងននកំណតរ់ហត សាត ប់ច្រមៃើយ

 បស់ េឹម សាត បានេ បរោេកា រេើករឡើងអំពកីា របាកក្បាស់រនះកីត ក៏កំណត់រហត សាត ប់ច្រមៃើយសំរៅរដើម

 បស់ េឹម សាត ជាភាសាខខម  រេើករឡើងអំពកីា របាកក្បាស់រេើអនកច្ូេ ួមរ ៀនសូក្ត្ងខដ ៖ សូមរមើេ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00242422 និង ERN (ជាភាសាបាោំង) 00282197។ 

2094
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១៦-១៧, ២២-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ៨-៩ (រគក្បាប់ក្បជាជនត្តំងពីម នមកថ្ន ឲ្យក្បជាជនរៅរ ៀន

សូក្ត រហើយក្បជាជនបានរក្តៀមខៃួនរដើមបីរៅរ ៀនសូក្ត។ ក្បជាជនមិនអាច្រៅទីរនាះរដ្ឋយនដទរទបានរទ), ទំព័  

១៧-១៨ (មានកា ក្បជ ំមួយខដេរគបានក្បាប់ក្បជាជនថ្នឲ្យក្បជាជនរៅរ ៀនសូក្ត និងឲ្យក្បជាជនរក្តៀមរ ៀបច្ំ 

ឥវា៉ា ន់។ ព័ត៌មានរនះមិនខមនក្ោន់ខតឲ្យរក្តៀមរ ៀបច្ំ និងោករច្ញភាៃ មៗរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៥០-៥១ (មិនអាច្ោបំានថ្នរតើកា ក្បជ ំរនាះមាន យៈរពេប៉ា នាម ននងៃរនាះរទ។ វាអាច្

មាន យៈរពេ ១ នងៃ ឬ ២ នងៃ) ។ សូមរមើេ្ងខដ   កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ា ន    

ឯកសា  E3/4857 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (រគបានក្បកាស

ឲ្យម្នតី ដាកា ខដេជាអនក ស់រៅក្សុកបាកាន រៅរ ៀនសូក្ត យៈរពេ៣នងៃ)។ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. 

R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅក្តង់រមា៉ា ង 

៩.៦៦ (អនករបើកប បាននិោយថ្ន ទាហានទាងំរនាះនិោយរេងរសើច្ដ្ឋក់ោន ថ្ន “រតើក្បពនធឯងបានខចប់អាីឲ្យឯង?”។  

01006935



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

629 

 

បានរ ៀបោប់រដ្ឋយ េឹម សាត និង អ  ង ឆ្ត់ បានរកើតរឡើងរៅនងៃទីពី ខដេ ស  ម អាឡាត់ បាន្តេ់

សកេីកមម។ 

668> រោងត្តមសមតី  ស  ម អាឡាត់ អាជាា ធ រខតត និងទាហាន េន់ នេ់ បានបនតរធាើកា ង្វ ដូច្

ធមមត្ត រក្កាយពីខខម ក្កហមបានកាន់កាបរ់ខតតរ ធិ៍សាត់ រៅនងៃទី ១៧ ឬ អំឡុងរក្កាយនងៃទី ១៧   

ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រហើយទាហាន េន់ នេ់ រៅខតបនតរសៃៀក ក់ឯកសណាា ន បសពួ់ករគ            

ដខដេ
2095
។ ក្បខហេជាមួយសបាត ហរ៍ក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានន័យថ្ន រៅ

អំឡុងនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេរគ

បានក្បកាសរនាះ រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត់
2096
។ រទាះបីជាទាហាន និងម្នតី ដាកា ជារក្ច្ើនក្តូវ

បានអងគភាពកងទ័ពខខម ក្កហមដឹកជញ្ជូនរៅចូ្េ ួមក្បជ ំក៏រដ្ឋយ ក៏ភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន កា ចូ្េ ួម

ក្បជ ំ បស់ពួករគ គឺជាកា សមក័្គចិ្តត
2097

។ 

                                                 
2095

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត)់ ទំព័  ៥១-៥២, ៥២-៥៤។ រទាះបីជា ស  ម 

អាឡាត់ បានក្បោំកា រៅសាា យដូនខកវ រៅត្តមក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបងកតី កោ៏ត់បាន្តេ់

សកេីកមមថ្ន រពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះតំបន់រនាះ ោត់បានរដ្ឋះឯកសណាា នទាហាន េន់ នេ់ រោេ រៅ

រពេោត់រៅ ដេ់សាា យហៃួង រដ្ឋយភ័យខ្ៃ ច្ថ្ន ក្បសិនរបើអនកណាមាន ក់រឃើញោត់រសៃៀក ក់ឯកសណាា ន រនាះោត់

នឹងក្តូវរគសមាៃ ប់ រោេជាមិនខ្ន។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៥-៦, ៧-១០, 

៧៨-៧៩។ 

2096
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័ ៣៤-៣៥, ៥២ (ក្បខហេជា យៈរពេ២សបាត ហ៍ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អាច្រៅនងៃទី ២៤ ឬ ២៥ ខខ រមសា)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. 

LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅក្តង់រមា៉ា ង 

៩.២៦ (ប  សមាន ក់ខដេរគមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណ ខដេជាអតីតអនករបើកប ឡានធខំដេបានដឹកជញ្ជូនទាហានទាងំ

រនាះរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្ពឹតតិកា ណ៍រនះបានរកើតរឡើងរៅនងៃទីបី បនាទ ប់ពីកា  ំរដ្ឋះភាៃ ម)។ រទាះជា 

អ  ង ឆ្ត់ បានកំណត់ថ្ន កា ក្បជ ំរនាះគឺអំឡុងនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជានងៃខដេោត់បានរធាើដំរណើ ច្ូេរៅ

ទី ួមរខតតក៏រដ្ឋយ ក៏រក្កាយមក ោត់បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានសាិតរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ពី បីនងៃ ម នកា ក្បជ ំរនាះ

រកើតរឡើង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់)ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ  

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៤៩-៥១។ រហត ដូរច្នះ សកេីកមម បស់ោត់ោកំ្ទសកេីកមម បស់ េឹម សាត 

និង ស  ម អាឡាត់ ទាក់ទងនឹងរពេរវលាននកិច្ចក្បជ ំរនាះ រហើយអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កិច្ចក្បជ ំរនាះរធាើរឡើងរៅ

អំឡុងនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

2097
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៧-២០ (ដកក្សង់ កំណតរ់ហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ម្នតី ដាកា  និង ទាហាន េន ់នេ់ ទាងំអស់ក្តូវ

01006936
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

630 

 

669> រទាះបីជាមានភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន  ចំ្រ ះភ័សតតុ្តងទាក់ទងនឹងចំ្នួនអនកចូ្េ ួមក្បជ ំ
2098
 

និងវតតមានជនស ីវិេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះក៏រដ្ឋយ
2099
 ក៏អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន រដ្ឋយសា ខត

                                                                                                                                            

បានរគដឹកជញ្ជូនយករៅសាលារខតតត្តម ងយនតរដើមបីរៅច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេបានក្បកាសរនាះ), ទំព័  ៥៩-៦០ 

(បញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់មិនខមនជាអនកទទួេខ សក្តូវកនុងកា ក្បមូេទាហានទាងំអស់រនាះរទ អនកដនទរទ ខដេជាអនក            

ក្បមូេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៤-៦៥ (បានរឃើញរគដឹកទាហាន

ទាងំរនាះត្តមឡានធំជារក្ច្ើនរក្គឿង)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា  

E3/5500 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00366516 (កសិក មាន ក់ខដេសក្មាក

ពាបាេរៅមនទី រពទយរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះ បានរឃើញពកួខខម ក្កហមក្បមូេទាហានរៅក្បជ ំរៅសាលារខតត 

ប៉ា ខនត ពួកម្នតី ដាកា  និងទាហានខៃះបានមកច្ូេ ួមក្បជ ំរដ្ឋយមរធាបាយរធាើដំរណើ ផ្ទទ េ់ខៃួន។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើម

បណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា  E3/4808 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00518541 (ខដេ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរ ៃ្ើយថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ជូនឡានរោធាធំៗមកដឹក

អនកខដេក្តូវរៅច្ូេ ួមក្បជ ំ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ  ន ប៉ា ន ឯកសា  E3/5344 ច្ ះនងៃទី 

២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៩, ERN (ជាភាសាខខម ) 00461100 (ខដេជាក្បជាជន ស់រៅក្សុកបាកាន រខតត

រ ធិ៍សាត់ បានរឃើញទាហានខខម ក្កហមរដើ ក្បមូេនាយទាហាន និងកូនទាហានពីភមូសិាា យអាត់ ក្សុកបាកាន)។ 

ច្ំរ ះកា សម័ក្គច្ិតតច្ូេ ួមក្បជ ំរនះ សូមរមើេ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) 

ទំព័ ១៦-១៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបានក្បមូេទាហានទាងំរនាះរដ្ឋយផ្ទទ េ់រទ ខត្ទយុរៅវិញ ម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ 

ខដេបានសាត ប់ឮកា ក្បកាសឲ្យរៅច្ូេ ួមក្បជ ំរៅ សាលារខតតរទ បានរៅច្ូេ ួម)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១១-១៣ (ទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់បានដឹងអំពកីិច្ចក្បជ ំរនះត្តម យៈបណាត ញ

ទំនាក់ទំនង ខដេ បប េន់ នេ់ បាន កា និងបានរៅច្ូេ ួមក្បជ ំត្តមសហកា ី បស់ោត់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់)ទំព័  ៦៤-៦៥ (អនកខៃះបានរៅច្ូេ ួមក្បជ ំត្តមមរធាបាយរធាើដំរណើ ផ្ទទ េ់ខៃួន)។  

2098
 របើរទាះជា ស  ម អាឡាត ់ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានអនកច្ូេ ួមក្បខហេ ៥០០ នាក់រៅឯសាលារខតត រៅនងៃ

នីមួយៗ រនាះ អ  ង ឆ្ត់ បានកំណត់ថ្ន មានទាហាន េន់ នេ់ ក្បខហេ ២០០ នាក់ និងមានក្បជាជនស ីវិេខៃះរៅ

កនុងសាលារខតត៖  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637), ទំព័  ១២-១៤, ២២-២៣, ៦១-៦២, ៦៦-

៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៤, ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៥៥។ ្ទយុរៅវិញ េឹម សាត ខដេបានោមក្បោកំា រៅច្មាៃ យ

ក្បខហេជា ៥ គីឡូខម៉ាក្តពីកខនៃងក្បជ ំរនាះ រៅរពេខដេទាហាន េន់ នេ់ បានមកដេ់សាលារខតត បានបា៉ា ន់

ក្បមាណថ្ន ោត់បានរឃើញឡានរោធាធំៗ ច្ំនួនពី ៣០ រៅ ៤០ រក្គឿងរបើក ៃ្ងកាត់្ៃូវរឆ្ព ះរៅកាន់សាលារខតត 

ខដេឡាននីមួយៗអាច្ដឹកមន សសបានោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏ ៣០ នាក់ខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៧-១៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  

E3/364)។ រក្កាយមក េឹម សាត បាន្តេស់កេីកមមថ្ន មានឡានធំច្ំនួនពី ១០ រៅ ១៥ រក្គឿងខតប៉ា រណាណ ះ ប៉ា ខនតោត់

បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ច្ំនួនរនះដូច្ជាមិនក្តឹមក្តូវរទ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) 

01006937
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

631 

 

រពេរវលាយូ ោប់ត្តំងពីមានក្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះ កា ច្ងោអំាច្មានភាពខ សៗោន កនុងកក្មិត

មួយ។ ប៉ា ខនតរេើកខេងខតចំ្រ ះសកេីកមម បស់ េឹម សាត អំពីចំ្ននួអនកចូ្េ ួមក្បជ ំរនាះ ភ័សតតុ្តង

បង្វា ញោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាសក៏់មានមន សសជារក្ច្ើន យនាក់  ួមទាងំជនស ីវិេ្ងខដ 

ខដេបានចូ្េ ួមក្បជ ំរៅសាលារខតតរនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ត្តមកា បា៉ា ន់ក្បមាណទាងំ

                                                                                                                                            

ទំព័  ៥៨-៦១។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី ១៣ 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ជាភាសាខខម )00273426 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់មកពីភនរំពញ ខដេក្តូវ

បានរគបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ ២ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានបា៉ា ន់

ក្បមាណថ្ន ឡានទាហានពណ៌សខដេដឹកជញ្ជូនទាហាន េន ់ នេ់ រៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជខដេោត់បានរឃើញ           

 យៈរពេក្បខហេជាមួយខខរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ អាច្ដឹកមន សសក្បមាណ ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័  ២-៣, 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (ជាកសិក មាន ក់ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេបានរឃើញឡានទាហាន

ទាងំរនាះ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ឡានធំនីមួយៗអាច្ដឹកមន សសបានក្បខហេជា ៤០ នាក់)។ 

2099
 េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ក្បមូេ្តុំរនាះរធាើរឡើងសក្មាប់ខតទាហានខដេសាិតរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ 

រហើយ ជនស ីវិេព ំមានភា កិច្ចរៅទីរនាះរទ៖ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៣ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត)១៧-១៩, 

២២-២៤។ ស  ៊ុំ អាឡាត់ បានបញ្ញជ ក់អំពីវតតមានននអតីតម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ ទាងំអស់ ទាងំទាហាន និងស ីវិេ។ កនុង

ច្ំរណាមអនកច្ូេ ួមក្បជ ំទាងំ ៥០០ នាក់ ស  ម អាឡាត ់ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន អនកច្ូេ ួមច្ំនួនជាង ២០០ គឺជា

ទាហាន េន់ នេ់ មក ពីអងគភាពរោធារ្សងៗោន រៅទូទាំងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេកនុងច្ំរណាមរនះមានទាហាន េន ់

នេ់ ច្ំនួន ៣០ នាក់ មកពីទួេរ ធិ៍នក្ជ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត)់ ទំព័  

១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637) ទំព័  ១២-១៥, ១៨-

២០, ២២-២៣, ៦១-៦៤, ៦៦-៦៧, ៦៨-៦៩។ អ  ង ឆ្ត់ ក៏បាន្តេ់សកេីកមមអំពីវតតមាន បស់ជនស ីវិេរៅសាលារខតត

រនាះខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៤, ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៥៥។ សូមរមើេ ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី     

រអាក ្ឹម ឯកសា E3/5500 ច្ ះនងៃទី២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00366516 (ជា

កសិក ខដេសក្មាកពាបាេរៅមនទី រពទយរខតតរ ធិ៍សាត់បានរឃើញទាហាននិងម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ មានវតតមានរៅ

ទីរនាះ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី  បស់ ជ័យ ោ៉ា ន់ ឯកសា  E3/4857 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ ទំព័  ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (ខដេរៅរពេរនាះោត់ជាក្បជាជន ស់រៅក្សុកបាកាន បាន

និោយថ្ន ម្នតី ដាកា   ួមទាងំបតី បស់ោត់្ង ក្តូវបានរគឲ្យរៅច្ូេ ួមរ ៀនសូក្ត រហើយពួកទាហានក្តូវបានរគ

សមាៃ ប់រោេទាងំអស់)។ មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា  

E3/2066 ឆ្ន ំ ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00292768 (រធាើកា កត់សមាគ េ់ថ្ន រៅដំណាក់កាេទី១កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

អភិបាេរខតតពិធិ៍សាត់ ក្បធានក្សុក ក្បធានឃ ំ ម្នតី និងទាហានក្គប់ជាន់ថ្នន ក់ទូទាំងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក្តូវបានរគ

ក្បមូេយករៅសមាៃ ប់រោេ)។ 

01006938



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

632 

 

អស់ខដេបានរ ៃ្ើយរនាះ មានអនកចូ្េ ួមក្បជ ំមិនដេ់ ៣.០០០ នាក់ ដូច្ខដេបានបញ្ញជ ក់រៅកនុង

ដីកាដំរណាះក្សាយរនាះរទ
2100

។ 

670> កិច្ចក្បជ ំរេើកទី១បានោប់រ្តើមរៅរមា៉ា ង ២  រសៀេ និងមាន យៈរពេពី២រៅ៣រមា៉ា ង 

ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ អនកចូ្េ ួមក្តូវបានអប់ ំអំពីរោេនរោបាយននកា ្សះ្ា និងកា 

កសាងក្បរទស រហើយក្តូវបានជំ  ញឲ្យទ កចិ្តតខខម ក្កហមទាក់ទងនឹងកា ក្បជ ំនារពេខ្ងម ខជា 

មួយអងគកា រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2101

។ អនកចូ្េ ួមក្បជ ំទាងំអស់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យមកចូ្េ ួមក្បជ ំ

សាជាងមរីៅនងៃបនាទ ប់ គឺរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីឲ្យរគអាច្បញ្ជូនអនកទាងំ

អស់រនាះ ួមោន រៅជួបជាមួយអងគកា 
2102

។ ស  ម អាឡាត់ មានស ទិដាិនិយម បនាទ ប់ពីកា ក្បជ ំ

រេើកទី១  ួច្មក។ ោត់ និងអនកចូ្េ ួមក្បជ ំដនទរទៀត ខ អ្តនឹងកា វាយក្បយ ទធោន  មានអា មមណថ៍្ន 

កា រៅជួបជាមួយអងគកា  អាច្នឹង្តេ់ឱកាសមួយកនុងកា ្សះ្ា និងកសាងក្បរទស
2103

។   

រហត ដូរច្នះ ស  ម អាឡាត់ និងអនកចូ្េ ួមដនទរទៀតបានរៅចូ្េ ួមកា ក្បជ ំរៅនងៃបនាទ ប់រនាះ
2104

។ 

671> រមដឹកនាខំខម ក្កហមជាន់ខពស់ ខដេក្បដ្ឋបរ់ដ្ឋយអាវ ធ និងរសៃៀករខ្អាវពណ៌រមម  បាន

ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរេើកទី១ រនាះ ។ កនុងចំ្រណាមរមដឹកនាទំាំងរនាះមាន ត្ត តូយ អន រេខ្

តំបន់ ៧
2105

 និង ត្តស ត ជារេខ្តំបន់ ៧ ។ ត្តស ត បានចូ្េ ួមក្បជ ំទាងំពី រេើក ប៉ា ខនតោត់បាន

                                                 
2100

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ៧០៨ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  

E3/364 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។  

2101
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637), ទំព័  ១៦-១៧។ 

2102
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១៦-១៧។ 

2103
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១៧-១៨។ 

2104
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២២-២៣, ៦៦-៦៧, ៦៨-៦៩ (បញ្ញជ ក់

ថ្ន កា ក្បជ ំរនាះមាន យៈរពេពី ២ រៅ ៣ រមា៉ា ង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) 

ទំព័  ៦៤ (បញ្ញជ ក់ថ្ន កា ក្បជ ំរនាះមាន យៈរពេពី ៣ ឬ ៤ រមា៉ា ង ឬក្បហាក់ក្បខហេរនះឯង)។ 

2105
 រគកប៏ានរៅរ ម្ ះោត់ថ្ន ត្ត តូយ ្ងខដ ។ សូមរមើេ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  យ       

រសងឈ្ន ឯកសា  E3/4638 ច្ ះនងៃទី១១ ខខមិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00196817 (ត្ត តូយ 

ជាអន រេខ្តំបន ់ហូតដេ់ឆ្ន ំ១៩៧៨)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ង ឆ្ត់ ឯកសា  E3/4598, 

E3/5774 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៣, ERN(ជាភាសាខខម ) 00277329 (ត្ត តូយ ជាអន រេខ្តំបន់៧)។ 

01006939



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

633 

 

និោយខតរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរេើកទី១ ប៉ា រណាណ ះ
2106

។ ត្ត កន និង ត្ត វា៉ាញ មកពីគណៈភូមិភាគ 
2107

 

ក្ពមទាងំតំណាងមកពីគណៈតំបន់ ក៏បានចូ្េ ួមក្បជ ំខដ  រទាះបីវាមិនច្ាស់ថ្នរតើពួករគបានចូ្េ

 ួមក្បជ ំខតមួយរេើក ឬ ទាំងពី រេើក
2108

។ ោម នអនកណាមាន ក់មកពីខ្ង េន់ នេ់ មានកានអ់ាវ ធ

រនាះរទ
2109

។ 

672> ទាងំ េឹម សាត និង អ  ង ឆ្ត់ សាិតរៅខ្ងរក្ៅសាលារខតតកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំរេើក      

ទី២
2110

 បនាទ ប់មក “អាជាា ធ ថ្នន ក់រេើ” បានក្បាប់ដេ់កងកា   ខខម ក្កហម ឲ្យរៅនាជំនទាងំ

ឡាយណាខដេចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ រៅទីត្តងំមួយខកប បឹងទរនៃសាបរដើមបីអប់ ំរ ៀនសូក្ត 

                                                 
2106

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់)ទំព័  ១៥-១៦ (មានរមដឹកនាខំខម ក្កហមជាន់ខពស់

បំ្ តព ី៥ រៅ៧ នាក់ ខដេកនុងច្ំរណាមរនាះ ោត់សាគ េ់ខត ត្ត ស ត មាន ក់គត់ ខដេជារេខ្តំបន,់ ទំព័  ៦៨-៧០   
(ោត់បានរឃើញពួករគឈ្ រៅខកប  ត្ត ស ត រដ្ឋយមាន ក់មួកក្តឹមក្តូវ ខដេោត់បានសននិដ្ឋា នថ្ន មានខតរមដឹកនាំ

ជាន់ខពស់បំ្ តរទខដេ ក់ឯកសណាា ន ឬ សរមៃៀកបំ ក់ខបបរនាះ។ ោត់មិនបានោប់អា មមណ៍រៅរេើអនកដនទរទៀត

ខដេបានរឡើងនិោយរនាះរទ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ២៩-៣០ (មាន

ប  សមាន ក់រទៀត្ងខដ រ ម្ ះ តូយ រទាះបីជាោត់មិនសាគ េ់ ត្ត តយូ ច្ាស់ក៏រដ្ឋយ) ទំព័  ៣១, ៦០-៦១ (ត្ត ស ត 

និង ត្ត តូយ ខដេជាសមាជិកគណៈតំបន់ បានច្ូេ ួមរៅកនុងក្បជ ំរនាះ រទាះបីជាោត់មិនខដេបានជបួម ខរដ្ឋយផ្ទទ េ់

ក៏រដ្ឋយ។ ោត់ ក្ោន់ខតបានឮរគនិោយថ្ន ពួករគជារមបញ្ញជ កា តំបន់រៅរពេរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ   

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥ (ត្ត ស ត ជាក្បធានតំបន់ ៧។ ោត់បានដឹងថ្ន អនកមកពភីូមិភាគ 

និងតំបន់ មានវតតមានរៅទីរនាះ)។  

2107
 រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនរ៍េើកទី២ បស់ោត់ េឹម សាត បានកំណតអ់តតសញ្ញា ណ ត្តវា៉ាញ ថ្នជាគណៈតំបន់ ២ 

រទាះបីជាកនុងកិច្ចសមាភ សនរ៍េើកទីបី បស់ោត់ និងរៅកនុងសវនាកា  ោត់បានរ ៃ្ើយថ្ន ត្តវា៉ាញ ជាសមាជិក                

គណៈភូមិភាគ៖ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (គណៈតំបន់)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ៦៧ (គណៈភូមិភាគ)។  

2108
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័  ១៥-១៦។  

2109
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (សាកសី ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  យ រសងឈ្ន ឯកសា  E3/4638 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៤ (ជាភាសាខខម ) 00196819។ 

2110
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១៦, ៦៧-៦៨, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២០ (ោត់ឈ្ រេើ្ៃូវរដើមបីោមឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(អ  ង ឆ្ត) ទំព័  ៦៣-៦៤, ៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៣០, ៥០-៥២, 

៥៣-៥៤, ៥៨-៥៩, ៦៣-៦៤ (ោត់កំព ងឈ្ រៅខ្ងរក្ៅ និងោមសាលារខតត)។  

01006940



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

634 

 

បនាទ ប់មកពួករគអាច្ក្តឡប់រៅរធើាកា ង្វ ពីម ន បស់ខៃួនវិញ
2111

 ។ រមបញ្ញជ កា  ហួន បានក្បាប់ 

េឹម សាត ថ្ន ប៉ាូេីស និងទាហាន ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យចូ្េ ួមក្បជ ំ ពីរក្ ះខខម ក្កហមបា មភថ្ន 

ប៉ាូេីស និងទាហានទាងំរនាះ អាច្រធើាបដិវតតក្បឆំ្ងនឹងពួករគ
2112

។ រៅរពេខដេពួករគរច្ញពី

សាលារខតត ទាហាន េន់ នេ់ បានក្បាប់រៅសាច់្ញាតិ បស់ខៃួនថ្ន ពួករគនឹងជួបជាមួយសរមតច្ 

                                                 
2111

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៤, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣   

(េឹម សាត) ទំព័  ២០ (រគក្បាប់ោត់ថ្ន ម្នតីទាងំឡាយនឹងក្តូវរគបញ្ជូនឲ្យរៅវគគអប់ ំរ ៀនសូក្ត)។ សូមរមើេ្ងខដ  

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា  E3/5500 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១-២ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00366515-00366516 (កសិក មាន ក់រៅមនទី រពទយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើក

រឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមឧរគោសនស័ពទថ្ន ម្នតី ដ្ឋា ភិបាេ និងទាហាន ក្តូវរៅរ ៀនសូក្ត)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ករ់ៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើករឡើងថ្ន មាន

កា ក្បកាសថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ នឹង រៅរ ៀនសូក្តរៅអងគ វតត រហើយរក្កាយពីរ ៀនសូក្ត រគនឹងតរមៃើងតំខណងឲ្យ)។ 

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា  E3/2066 ឆ្ន ំ ១៩៩៧ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00292768 (កត់សមាគ េ់ថ្ន កខនៃងសមាៃ ប ់មានច្មាៃ យ៦គីឡូខម៉ាក្តពបីឹងទរនៃសាប) ERN (ជា

ភាសាខខម )  00292767-00292768 (កត់សមាគ េ់ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេននដំណាក់កាេទី១កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ “ទាហាន 

ប៉ា េ ពត” បានរបាកបរញិ្ញតឲ្យគិតថ្ន អងគកា ថ្នន ក់រេើបានអន ញ្ញា តឲ្យពួករគច្ូេវគគសិកាអនត កាេ រហើយថ្នពកួរគ

នឹងមានឱកាសជួបអនកដឹកនាជំាន់ខពស់បំ្ តរដ្ឋយផ្ទទ េ់ រហើយរក្កាយមកពួករគអាច្ក្តឡប់រៅបនតកា ង្វ ពីម ន បស់

ខៃួន វិញ)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ ត      

 វីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍ខក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ១.៥០ (ប  សមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់បាននិោយថ្ន ពួករគក្តូវ

បានយករៅរ ៀនសូក្ត ប៉ា ខនត ត្តមពិត ក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ) ក្តង់រមា៉ា ង ២.០៩-២.១៣ (ប  សមិនសាគ េ ់  

អតតសញ្ញា ណមាន ក់បាននិោយថ្ន ពួករគបានរេើករឡើងថ្នទាហានកនុងឋាននត សកតិវ រសនីយ៍ឯកក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅ

រ ៀនសូក្ត ដូរច្នះ មាន ក់ៗបានពាោមរឡើងជិះឡាន) ក្តង់រមា៉ា ង ៩.៤១-៩.៤៧ (ប  សរបើកឡានមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណ

មាន ក់ខដេរបើកដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរេើករឡើងថ្ន ពួករគគិតថ្នពួករគរៅខតប៉ា នាម នយប់ប៉ា រណាណ ះរទ រហើយ

រក្កាយរពេជួបជាមួយសរមតច្ ពកួរគនឹងក្តឡប់មករធាើកា ង្វ ោស់ បស់ពួករគវិញ) ក្តង់រមា៉ា ង ១៦.៤៤ (ប  សរបើក

ឡានខដេព ំសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់ខដេរបើកដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរេើករឡើងថ្ន ទាហានច្ង់ជួបសរមតច្

រដើមបីច្ង់ឲ្យតរមៃើងសកតិដេ់ពួករគ)។ 

2112
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១៩-២១។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00407761-00407762 (បានរេើករឡើងថ្ន រគបានក្បាប់រមខខម ក្កហមថ្ន អនកមានឋាននត សកតិទាងំអស់ ទាំង

ទាហាន  ទាងំប៉ាូេីសរៅកនុង បប េន់ នេ់ ក្តូវយករៅសមាៃ ប់រោេ រដើមបីរជៀសវាងកា បះរបា នារពេរក្កាយ)។ 

01006941
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

635 

 

នរោតតម សីហន 
2113

។  

១២.៣  កា ដកឹជញ្ជូនរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ 

673> ភាៃ មៗ បនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំរេើកទីពី បានបញ្ចប់ ទាហាន និងម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ ក្តូវបាន

រគដឹកត្តមឡាន  ួមទាងំត្តមឡានទាហាន្ង
2114

 រហើយក៏មានកា អះអាងថ្ន ប គគេទាងំរនាះ គឺ

ក្តូវបានរគដឹកយករៅអប់ រំ ៀនសូក្ត
2115

។ មន សសជារក្ច្ើនច្ង់រៅចូ្េ ួមទទួេអងគកា  រហត ដូច្

រនះ មិនមានឡានក្គប់ក្ោន ់ រដើមបីដឹកអនកទាងំអស់រនាះរទ ខដេកនុងរនាះ  ួមទាំង ស  ម អាឡាត់      

្ងខដ 
2116

។ 

                                                 
2113

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត) ទំព័  ៣-៤, ៥៣-៥៤។ សូមរមើេ្ងខដ   កយស ំត្តងំ

ខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រទស ប បាជ  ឯកសា  E3/4811 ច្ ះនងៃទី០៦ ខខរមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00518752-00518753 (អតីតម្នតី ដាកា មាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយខខម ក្កហមច្ូេកាន់អំណាច្

រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ពួករគបានក្បកាសថ្ន “រយើង” នឹងរៅរ ៀនសូក្ត យៈរពេ៣នងៃ រដើមបីសាា គមន៍ សរមតច្ នរោតតម    

សីហន ។ រក្កាយរពេសាត ប់ឮថ្ន អនកខដេក្តូវបានរគអរញ្ជ ើញឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ ោត់ និងបតី 

 បស់ោត់ ខដេជាម្នតី ដាកា មាន ក់្ងរនាះ បានលាកប់ាងំក្បវតតិ ូប បស់ពួករគមិនឲ្យខខម ក្កហមដឹងរទ)។ 

2114
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៤-២៦ (ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្ន ជាឡានទាហាន

ឯកជន)។ ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៧-១០, ១០ (បានរ ៀបោប់អំពឡីាន

ទាហាន និងឡានស ី វិេ ខដេក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញ។ ឡានទាងំរនះមិនបិទបាំងខ្នកខ្ង

រក្កាយទាងំក្សុងរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២៣-២៤ (ឡានទាងំរនះ

ជាឡាន បស់ក្បរទសអូ្សាត េី្តេ់ជាអំរណាយជូនដេ់ទាហាន  ឡានទាងំរនះធំ រហើយមានសំណាញប់ាំងសងខ្ង)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273426 (បានរ ៀបោប់អំពឡីានទាហានពណ៌សខដេក្គបជិត)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ក់ខដេ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញខខម ក្កហមដឹក

ទាហានត្តមឡានរោធាខ សៗោន  រហើយកសិក រនះបាននិោយថ្ន មានឡានក្គប់ក្បរភទជារក្ច្ើនរក្គឿង)។ 

2115
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត) ទំព័  ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អ  ង ឆ្ត) ទំព័ ៤, ៣១, ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (េឹម សាត)ទំព័  ២០-២១, 

២៥-២៦ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (ស  ម អាឡាត)់ទំព័  ២០-២២, ៧១ (បនាទ ប់ពីកា ក្បជ ំរេើកទី២ខដេោត់បាន្តេ់សកតីកមម)។ 

2116
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637) ២១-២៤  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ  ន ប៉ា ន      

ឯកសា  E3/5344 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-១០ ERN ជាភាសាខខម  00461098-00461101 

01006942
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

636 

 

674> ឡានទាងំរនាះគឺក្តូវបានរបើករដ្ឋយអនកមកពីភូមិភាគ
2117

 ។ រមបញ្ញជ កា ភូមិភាគរ ម្ ះ 

ត្ត ខខៃង បានរក្ជើសរ ីសទួេរ ធិ៍នក្ជ ជាកខនៃងជួបជ ំប៉ាូេីស និងទាហាន េន់ នេ់
2118

។  

675> កា ដឹកជញ្ជូនមន សសពីសាលារខតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រក្បើ យៈរពេរពញមួយនងៃ
2119

 និង

មានកា ដឹកជញ្ជូនជារក្ច្ើនដង
2120

 ។ កង បស ់ េឹម សាត បានទទួេបញ្ញជ ត្តម វិទយទុាក់ទងពី       

កងទ័ពខខម ក្កហមរៅបនាទ យទួេរ ធិ៍នក្ជ ឲ្យបញ្ជូនឡានដឹកមន សសមកបនតរទៀត បនាទ ប់ពីឡានម ន

                                                                                                                                            

(កត់សមាគ េ់ថ្ន ោតប់ានរឃើញទាហានខដេមានកា សបាយច្ិតត)។ សូមរមើេ្ងខដ  ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ 

THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍ខក្ជ ក្តង់

រមា៉ា ង ២.០៩-២.១៣ (ប  សមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់បាននិោយថ្ន ពួករគបានរេើករឡើងថ្ន ទាហានកនុង

ឋាននត សកតិវ រសនីយ៍ឯកក្តូវបានរគបញ្ជូនរៅរ ៀនសូក្ត ដូរច្នះ មាន ក់ៗបានពាោមរឡើងជិះឡាន)។ 

2117
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៥-២៦។ 

2118
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១៦។ 

2119
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៥-២៦ (ពីរមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក ដេ់ រមា៉ា ង ៥ លាៃ ច្)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ក់ខដេ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់បានរឃើញខខម ក្កហមដឹក

ទាហានរពញមួយនងៃ ោប់ពរីពេក្ពឹក ហូតដេ់រពេលាៃ ច្)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET 

S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង 

៩.០៩ (ប  សមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់ព ី ‘កងកា   ’ បាននិោយថ្ន ពួករគបានោប់រ្តើមឮឡានរបើកជិតមកដេ់

ទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅរមា៉ា ង ៧ ក្ពឹក)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា  

E3/5500 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ១-២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00366515-00366516 (កសិក រៅ

មនទី រពទយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើករឡើងថ្ន រគរកាះរៅរៅក្បជ ំរៅក្បខហេរមា៉ា ង ៩ ក្ពឹក)។ 

2120
 ត្តមសកេីកមមសាកសី េឹម សាត បានបញ្ញជ ក់ថ្ន មានឡានច្ំននួ២រក្គឿងបានរបើករច្ញពសីាលារខតតមតងៗ រហើយ

ឡានទាហានដូច្ោន រនះបានរបើកក្តឡប់មកវិញបីរៅបួនដងកនុងរពេោត់រៅោមកាមរៅកខនៃងោត់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣(េឹម សាត)ទំព័ ២០-២១, ២៤-២៦។ ្ទយុមកវិញ សាកសី ស  ម អាឡាត់ បាន្តេ់សកេីកមម 

ថ្ន ឡានរបើកជាជួ ៗរច្ញពីសាលារខតត រហើយរក្កាយរពេ ង់ោំ យៈរពេ២រមា៉ា ងរដើមបីដឹកជញ្ជូនរេើកទី២ខដេព ំ

រឃើញមានរនាះ ោត់និងមន សស ៥០ រៅ ៦០ នាក់រ្សងរទៀតខដេរៅរក្កាយរគ បាន វិេក្តឡប់រៅ្ទះវិញ៖     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត)់ ទំព័  ២៥-២៧, ៣០-៣១។ របើរទាះជាសាកសី ស  ម     

អាឡាត់ មិនបានរៅសាលារខតតយូ  រហើយមិនបានរឃើញកា ដឹកជញ្ជូនរជើងទី២ក៏រដ្ឋយ ប៉ា ខនតភ័សតតុ្តង បស់ោត ់     

ស ីសង្វា ក់នឹងភស័តតុ្តង បស់សាកសី េឹម សាត ខដេរេើក រឡើងថ្ន មានកា ដឹកជញ្ជូនជារក្ច្ើនរជើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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បានក្តឡប់រៅវិញ
2121

។ 

676> ភ័សតតុ្តងអំពីចំ្នួនឡានខដេចូ្េ ួមកនុងកា ដឹកជញ្ជូន មានចំ្នួនតួរេខរ្សងៗោន ។ របើខ្អក 

ត្តម េឹម សាត មានចំ្នួនពី ៦ រៅ ៨ ឡាន ប៉ា ខនតរបើត្តមរោបេ់ បស់កសិក មាន ក់រៅកខនៃងរនាះ 

មានចំ្នួន ហូតដេ់ ១០០ ឡាន
2122

។ ត្តមកា បា៉ា ន់សាម ន បស ់េឹម សាត ចំ្នួនឡានខដេចូ្េ ួម

កនុងកា ដឹកជញ្ជូន មានចំ្នួន (ោប់ពី ៦ រៅ ១៥ ឡាន) ខដេតួរេខរនះមិនក្សបោន នឹងកា បា៉ា ន់

សាម ន បសោ់ត់ខដេបានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ មានជិត ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូន

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ
2123

។ រដ្ឋយសា សកេីកមម បស់ េឹម សាត ខដេរេើករឡើងថ្ន មានកា 

រក្បើក្បាស់ឡានចំ្នួនពី១០ រៅ ១៥ ឡាន គឺក្សបោន ជាមួយនឹងសកេីកមម បស់ ស  ម អាឡាត់ និងអនក

ដ្ឋក់ កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី
2124

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន មាន

                                                 
2121

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២២-២៣, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៩-១០។ 

2122
 េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមខ សៗោន ថ្ន ឡានច្ំនួន ០៦ រៅ ០៨ រក្គឿង រហើយបនាទ ប់មក ១០ រៅ ១៥ រក្គឿង

ក្តូវបានរគយកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់កា ដឹកជញ្ជូន៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  

២០-២១, ២៤-២៧ (ោត់បានអះអាងថ្ន មានឡានច្ំនួន២រក្គឿងបានរបើករច្ញពសីាលារខតតមតងៗ រហើយរលាកបាន

រឃើញឡានទរទ  របើកក្តឡប់មកពីទួេរ ធិ៍នក្ជបី ឬ បួនដង មកកាន់សាលារខតតម នរពេរលាកបញ្ចប់ភា កិច្ចរៅកនុង

នងៃរនាះ)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៦-២៧, ៤២, ៥៨-៦០, 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១២-១៣ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ឡានក្បខហេជា ១០ 

រៅ ១៥ រក្គឿង បានដឹក ប៉ាូេីស និងទាហាន ពសីាលារខតតរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  យ រសងឈ្ន ឯកសា  E3/4638 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៤-៥ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00196819-00196820 (កសិក មាន ក់រៅមូេដ្ឋា នកនុងក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញឡាន ១០០ 

រក្គឿង ខដេមានមន សសជិះខណនណាន់ត្តន់ត្តប់)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវ

ក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ១.៤៤ (សំណួ ៖ រតើមាន

ឡានរក្ច្ើនរក្គឿង ៃ្ងកាត់ខដ ឬរទ?...ច្រមៃើយ៖ [...] មានឡានជារក្ច្ើន)។ 

2123
 ដូច្ខ្ងរេើ។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៦-២៧ 

(ទាហាន េន់ នេ់ ច្ំនួន ២០០០ នាក់)។ 

2124
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637) ២១, ២២-២៥ (បានសរងកតរឃើញថ្ន មានឡាន ១៣ រៅ ១៥ 

រក្គឿង ខដេបានដឹកមន សសរពញៗោករច្ញរៅ) ៧១-៧២, ៧៣-៧៤ (ោត់បានពាោមរឡើងជិះឡានទីក្បាពំី  ឬ 

ក្បាបំី ប៉ា ខនតក្តូវបានរគ  ញទមាៃ ក់ច្ ះមកវិញ រហើយរគក្បាប់ឲ្យោជំិះឡានរជើងរក្កាយ)។  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី បស់ អ  ន ប៉ា ន ឯកសា  E3/5344 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-១០ ERN (ជាភាសាខខម ) 

01006944



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

638 

 

ឡាន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ១០ ឡាន បានដឹកអនកទាងំរនាះរៅចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រដ្ឋយ

ឡាននីមួយៗ ដឹកមន សសបាន ោ៉ា ងរហាច្ណាស ់២៥ នាក់ ខដ 
2125

។  

677> សកេីកមមមិនក្សបោន  ក់ព័នធនឹងចំ្ណ ច្ថ្នរតើអនកខដេក្តូវបានដឹកជញ្ជូន គឺជាទាហាន ឬ 

ជាជនស ីវិេ ឬ រសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ទាហាន ឬ  ស ីវិេរនាះ
2126

 មិនប៉ាះ េ់ដេ់ភាពគួ ឲ្យ

                                                                                                                                            

00461098-00461101 (អនកក្សុកបាកាន កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរឃើញឡានច្ំនួន ១២ រក្គឿង)។ 

អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារេើ កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីសំរៅរដើមជាភាសាខខម  ខដេបានរេើក  

រឡើងថ្នមានឡានច្ំននួ ១២ រក្គឿង និងកត់សមាគ េរ់ឃើញថ្ន  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបកខក្បជា

ភាសាបាោំង រេើករឡើងថ្ន ោត់បានរឃើញឡានច្ំនួន ០២ រក្គឿង ខដេកា បកខក្បរនះច្ាស់ជាមានកំហ ស៖ សូម

រមើេ ERN (ជាភាសាបាោំង) 00887730  និង ERN  (ជាភាសាខខម ) 00461101។ 

2125
 រទាះបីជា ស  ម អាឡាត់ បានអះអាងថ្ន ឡានមួយរក្គឿងអាច្ដឹកមន សសពី ៥០ រៅ ៦០ នាក់ក៏រដ្ឋយ ក៏ភស័តតុ្តង

រ្សងបានបង្វា ញថ្ន មានមន សសជាមធយមក្បខហេ ២៥ រៅ ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន៖ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៤ ខខ  កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម  

អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637) ២១, ២២-២៥ (បានសរងកតរឃើញឡានដឹកមន សសរពញៗោករច្ញរៅ រដ្ឋយឡានមួយ

រក្គឿងៗអាច្ដឹកមន សសបានពី ៥០ រៅ ៦០ នាក)់។ រក្បៀបរធៀប ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម 

សាត) ទំព័  ១៧-១៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា  E3/364 រដ្ឋយបានបា៉ា ន់

សាម នថ្ន ឡានខដេដឹកម្នតីរៅច្ូេ ួមក្បជ ំរៅសាលារខតតអាច្ដឹកោ៉ា ងរហាច្ណាស់មន សស ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន)។ 

 កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ អ  ន ប៉ា ន ឯកសា  E3/5344 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៧-១០ ERN ជាភាសាខខម  00461098-00461101 (បានបា៉ា ន់សាម នថ្នមានទាហាន ២៥ រៅ ៣០ នាក់កនុងមួយឡាន)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00273426 (អតីតម្នតី េន់ នេ់ មាន ក់ពទីីក្កុងភនំរពញខដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍២ 

កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ឡានទាហានពណ៌សខដេោត់បានរឃើញ

ដឹកទាហាន េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជក្បខហេមួយខខរក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ អាច្ដ្ឋក់មន សសបាន ៣០ នាក់កនុង

មួយឡាន)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ខដេបាន

រឃើញឡាន បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ឡានមួយរក្គឿងៗអាច្ដឹកមន សសបាន ៤០ នាក់)។ 

2126
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៨-១០ (ោម នជនស ីវិេរឡើងជិះឡានរនាះរទ មាន

ខតទាហានប៉ា រណាណ ះ) ១០-១១ (ទាហានខដេរសៃៀក ក់ឯកសណាា ន និង ក់សីង រឃើញជិះរៅរេើឡានបាំងខ្ង

រក្កាយ) ១២-១៣ (ោត់មិនខដេបានរឃើញអនកជិះរៅរេើឡានរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ជនស ីវិេរនាះរទ)។ រក្បៀប

រធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៦៧-៦៩, ៧២-៧៣ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន 

មន សសភាគតិច្រៅរេើឡានរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់រោធា រហើយោត់ខៃួនឯងសាិតរៅកនុងសរមៃៀកបំ ក់ជនស ីវិេ)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់ រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

01006945



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

639 

 

រជឿជាក់បានននកា រ ៀបោប់ បស់សាកសីអំពីកា ដឹកជញ្ជូនរនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

ទាងំជនស ីវិេ និងទាហាន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរៅសាលារខតត រហើយអនកខដេក្តូវបានដឹក

ជញ្ជូនបនាទ ប់ពីក្បជ ំរៅសាលារខតតរៅកានទ់ួេរ ធិ៍នក្ជ ក៏មានទាងំអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេ

មិនមានអាវ ធរៅរពេរនាះ និងម្នតី ដាកា ស ីវិេនន បប េន់ នេ់ ្ងខដ ។ 

១២.៤  ក្ពតឹតកិា ណ៍រៅទេួរ ធិ៍នក្ជ  

678> រទាះបីជាោម នសាកសីណាមាន ក់ ខដេអងគជំន ំជក្មះបានសាត ប់សកេីកមម មានវតតមានរៅទីត្តងំ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់អំពីវាសនាននអនកខដេក្តូវបានដឹកជញ្ជូនរៅទីរនាះកតី  

អងគជំន ំជក្មះបានពិនិតយរមើេភ័សតតុ្តងជារក្ច្ើន អំពីក្ពឹតិតកា ណ៍រ្សងៗខដេបានរកើតរឡើង ខដេ       

អងគជំន ំជក្មះ អាច្ទាញកា សននិដ្ឋា នបានពីភ័សតតុ្តងទាំងរនះ ។ ជាពិរសស ៣នងៃរក្កាយពីកា ដឹក

ជញ្ជូនទាងំរនាះ ស  ម អាឡាត់ បាននិោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ ២  ូប ខដេមានរ ម្ ះ ផ្ទត 

និង រដ្ឋ ខដេអនកទាងំពី បាន ត់ ួច្ពីកា សមាៃ ប់រនាះ។ ពួករគបានក្បាប់ ស  ម អាឡាត់ ថ្ន អនករៅ

រេើឡានទាងំអស់ ក្តូវបានបងេំឲ្យច្ ះពីរេើឡានរៅចំ្ណ ច្មួយខដេមានចំ្ង្វយក្បខហេជា ៧០០ 

                                                                                                                                            

២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273426 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ ពីទីក្កុងភនំរពញខដេក្តូវបានរគ

បញ្ជូនរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ពី  កនុងរខតត រ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរឃើញទាហាន េន ់

នេ់ សាិតរៅកនុងសរមៃៀកបំ ក់ និង ក់សកតិ បស់ពួករគបានរឡើងជិះឡានពសីាលារខតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញមានរពទយក្សីមាន ក់សាិតរៅកនុង

សរមៃៀកបំ ក់រពទយទាហាន ក្បុសសាិតកនុងសរមៃៀកបំ ក់ទាហាន និងអនកខៃះរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ស ីវិេ)។       

ភស័តតុ្តងបានបង្វា ញបខនាមរទៀតថ្ន ទាហានរសៃៀក ក់សរមៃៀកប ំក់ជនស ីវិេ ខដេរធាើឲ្យរយើងពបិាកខបងខច្ក វាង

ទាហាន និងជនស ីវិេណាស់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ រមសាឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៦៣, ៦៥-៦៦។        

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ១០-១២, ២៨-៣០, ៥៣-៥៤, កំណត់រហត ននកា        

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ង ឆ្ត់ ឯកសា  E3/4600 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជាភាសា

ខខម ) 00369242-00369243 (មន សសក្គប់ោន រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ជនស ីវិេ ដូរច្នះ វាអាច្មានទាងំទាហាន និងម្នតី  

 ដ្ឋា ភិបាេរៅកនុងសាលារខតត)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  

E3/40001R ឈ្ តវីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ១០.០៥ (ប  សរបើកឡានមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណ

មាន ក់ខដេរបើកឡានដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ បានរេើករឡើងថ្ន ទាហានទាងំរនាះរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ស ីវិេ)។ 

01006946
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

640 

 

ខម៉ាក្តរៅ១គីឡូខម៉ាក្តពីទួេរ ធិ៍នក្ជ រហើយបនាទ ប់មក អនកទាងំរនាះក្តូវបានរគច្ងបរណត ើ រៅចូ្េ

ជាមួយក្កុមរ្សងរទៀត និងក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ
2127

។  

679> រទាះបីជាទួេរ ធិ៍នក្ជសាិតរៅឆ្ៃ យពីទីត្តងំឈ្ រជើង បស ់ េឹម សាត ខដេរធាើឲ្យោត់

មិនអាច្ឮសនូ ការំភៃើងរដ្ឋយផ្ទទ េ់កីត ោត់បាន្តេ់ភ័សតតុ្តងថ្ន ោត់បានឮសនូ ការំភៃើងជារក្ច្ើនរៅកនុង

កា ទំនាក់ទំនងោន ត្តមវិទយុពីទួេរ ធិ៍នក្ជ រហើយោត់បានឮថ្ន មានមន សសមាន ក់បាន ត់រគច្

ខៃួន
2128

។ ទាងំ អ  ង ឆ្ត់ និង េឹម សាត បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ឡានខដេបានដឹកអនកចូ្េ ួមកិច្ច

ក្បជ ំរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺបានក្តឡប់មកសាលារខតត វិញ រហើយស ទធខតជាឡានទរទ
2129

។ អ  ង ឆ្ត់ 

ក៏បានឮថ្ន អនកភូមិខដេបានឮសនូ ការំភៃើង បានរៅរមើេកខនៃងរនាះ រហើយបានរឃើញសាកសព

ខដេមាននដជាប់ចំ្ណង
2130

។  ហូតមកទេ់នងៃ្ តេ់សកេីកមម ស  ម អាឡាត់ មិនបានទទួេព័ត៌មាន

អីាទាងំអស់ពីមិតត បស់ោត់ខដេក្តូវបានរគយករៅទីរនាះរទ
2131

។  

                                                 
2127

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត)់ ទំព័  ២៨-២៩, ៧៤-៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ    
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៤-២៥ (ក៏បានសាត ប់ឮត្តម យៈវិទយុទាក់ទងពទួីេ

រ ធិ៍នក្ជថ្ន មានមន សសមាន ក់ ត់ ួច្)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃ

ទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273440 (មន សស២នាក់បាន ត់ ួច្)។ 

2128
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣(េឹម សាត)ទំព័  ២៤-២៥ (ោត់បានឮសនូ បាញ់ការំភៃើង និងឮត្តម វិទយុ

ទាក់ទងថ្នមានមន សសមាន ក់ ត់ ួច្), ៧៤ (អនករធាើកា ជាមួយោត់ខដេមាន វិទយុទាក់ទងបានក្បាប់ោត់អំពកី ណីរនះ)។ 

2129
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខរមសា ឆ្ន ំ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់)ទំព័  ៦៧-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(អ  ង ឆ្ត) ទំព័  ៥-៦, ១០-១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៥-២៦។ 

2130
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ៩-១២, ១៥-១៧, ១៨-២០, ២១-២៤, ៧៥-៧៧។ 

សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មាន ក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ោត់បាន

រឃើញសាកសពរៅនងៃបនាទ ប់។ សាកសពក្តូវបានរគច្ងជាប់ោន  រដ្ឋយរគច្ងនដរៅខ្ងរក្កាយ រហើយរឃើញមាន

សាន មក្ោប់ការំភៃើង)។ 

2131
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ៣១-៣២។ សូមរមើេ្ងខដ   កយស ំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រទស ប បាជ  ឯកសា  E3/4811 ច្ ះនងៃទី០៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ជាភាសាខខម ) 00518752-00518753 (អតីតម្នតី ដាកា មាន ក់ខដេលាក់បាងំអតតសញ្ញា ណ បស់ខៃួន បានរេើករឡើង

ថ្ន ោម នម្នតី ដាកា  ណាមាន ក់ខដេក្តូវបានរគបញ្ជូនឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត និងទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បាន វិេក្តឡប់មកវិញរនាះរទ)។ 

01006947
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

641 

 

680> ខខម ក្កហមបានរដ្ឋះយកខសបករជើង នាឡិកានដ និងកាបូបសាព យពីអនកខដេក្តូវរគសមាៃ ប់
រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រហើយយក បស់ ប ទាងំរនះក្តឡប់មកវិញ

2132
។ កា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ 

ក្តូវបានរធើារឡើងរដ្ឋយកងទ័ពមកពីភូមិភាគ យ័ពយ ចំ្ខណកឯកងទ័ពមកពីកងវ រសនាតូច្រេខ

២០១ ឬ ២០២ មានភា កិច្ចោម្ៃូវ
2133

។ រក្កាយមក ជន ងរក្ោះខដេក្តូវសមាៃ ប់ ក្តូវបានកប់

រៅកខនៃងទួេរ ធិ៍នក្ជ ឬ ក្តូវបានឈ្ូសទមាៃ ក់កនុងក្ត ងំ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍ បស ់     

គណៈភូមិភាគ ខដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2134

។  

                                                 
2132

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ១១-១២។ 

2133
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ៤១-៤២, ៦១។ សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត 

ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00273437-00273438 (ទាហានខខម ក្កហមព ំរធាើដរំណើ អមរៅជាមួយនឹងទាហានរៅទីរនាះរទ ប៉ា ខនត 

ទាហានខខម ក្កហមរៅទីកខនៃងរនាះោសំមាៃ ប់ទាហានខដេរៅដេ់) ទំព័  ៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273440 

(ទាហានខដេរធាើកា កាប់សមាៃ ប់ និងអនករបើកឡានក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូស “មកពីឆ្ៃ យ”)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ 

THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់

រមា៉ា ង ៨.៣៣ (ប  សមិនសាគ េ់    អតតសញ្ញា ណមាន ក់ព ី‘កងកា   ’ បាននិោយថ្ន ទាហានមកពភីូមិភាគ និងកង១៨ 

និងកង១៩ សាិតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ េឹម សាត បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន មានខខម ក្កហម ៥០ រៅ ៦០ នាក់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

រៅរពេរនាះ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២២-២៣។ 
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត់) ទំព័  ២៨, ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ  

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៦-២៧ (បានរឃើញឡានក្ត្តក់ទ័ ក្តឡប់មកពទួីេរ ធិ៍នក្ជ)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ឆ្ត់) ទំព័  ១៦-១៧, ២២-២៤ (ោត់ក៏បានរឃើញកំរទច្សាកសព អ្ឹង រៅ

រពេោត់រៅរមើេទីត្តំងរនាះជាមួយអនករស ើបអរងកតនារពេរក្កាយមក)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

ច្ក់ មេៃី ឯកសា  E3/5234 ច្ ះនងៃទី១៣ ខខមកោ ឆ្ន ំ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273427-00273428 

(អតីតទាហាន េន់ នេ់ មាន ក់ ខដេរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ពី កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

បាន ៃ្ងកាត់ទីកខនៃងរនាះ រហើយបានរឃើញសាន មក្ត្តក់ទ័ ជីកកាយកប់សាកសពទាងំអស់បាត់អស់រៅរហើយ)។ 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា  E3/5235 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ 

ERN (ជាភាសាខខម ) 00273438-00273439 (រៅនងៃបនាទ ប់ ក្ត្តក់ទ័ ជីកកាយ២រក្គឿងក្តូវបានរគរឃើញរៅទីរនាះ 

រហើយបានរ ៀបោប់ពពិណ៌នាអំពកី្សះទឹក)។ មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា - រខតត

រ ធិ៍សាត់ ឯកសា  E3/2066 ឆ្ន ំ ១៩៩៧ ERN ជាភាសាខខម  00292763-00292764, 00292767-00292768។ 

សូមរមើេ្ងខដ  មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា-រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា  E3/2066 

ឆ្ន ំ ១៩៩៧ ឈ្ តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ៧.១២ (នា ីមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់បាន

រ ៀបោប់ថ្ន ោត់បានរឃើញសាកសពខដេក្តូវបានកប់កនុងក្សះទឹក) ក្តង់រមា៉ា ង ១៣.៥១-១៣.៥៧ (ប  សមិនសាគ េ់
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681> កា សននិដ្ឋា នសមរហត ្េខដេទាញរច្ញពីភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ គឺថ្ន 

ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានដឹករៅទួេរ ធិ៍នក្ជក្បខហេនងៃទី២៥ ឬ នងៃទី២៦ ខខ

រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ
2135

។ រទាះបីជាភ័សតតុ្តងមានភាពខ សៗោន អំពីចំ្នួន        

ជាក់លាកន់ន ងរក្ោះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស ់អតីត

ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ចំ្នួន ២៥០ នាក់ បានសមាៃ ប់រៅកនុងរពេរនាះ
2136

។  

                                                                                                                                            

អតតសញ្ញា ណមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន “ពួករគច្ង់លាក ់ [លាក់សាកសព] ទាងំអស់រៅកនុងក្សះទឹក។ ប៉ា ខនត ក្សះទឹករនាះ

មិនធេំមមរនាះរទ។ រៅរពេក្សះទឹករពញ ពួករគបានទ កសាកសពរៅរេើវាេ”) ក្តង់រមា៉ា ង១៤.៣២ (ប  សមិនសាគ េ់

អតតសញ្ញា ណមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន “សាកសពរៅព័ទធជ ំវិញក្សះទឹក”) ក្តង់រមា៉ា ង ១៨.១៥ (ប  សមិនសាគ េ់            

អតតសញ្ញា ណមាន ក់បានរេើករឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានរក្បើក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូសកប់សាកសព)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ 
ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័  ២៦-២៧ (គណៈភូមិភាគបានបញ្ជូនក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូស)។ 

2135
 សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ  ក សាវ ធ ឯកសា  E3/5177 ច្ ះនងៃទី០៩ ខខមិង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196805-00196806 (បានរេើករឡើងថ្ន អតីតទាហាន និងម្នតី េន់ នេ ់

ក្តូវបានរគបាញ់សមាៃ ប់រោេ)។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ា ន ឯកសា  E3/4857 ច្ ះ

នងៃទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (អនកក្សុកបាកានបានរេើករឡើងថ្ន អនក

ខដេក្តូវបានរគយករៅរ ៀនសូក្តក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ)។ ភ័សតតុ្តងរ្សងរទៀតបង្វា ញក្សបដូរច្នះថ្ន ទាហាន េន ់

នេ់ ក្តូវបានគសមាៃ ប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រទាះបីជាវាព ំបង្វា ញច្ាស់ថ្នភសតតុ្តងរនះ ក់ព័នធនឹងអំឡុងរពេណាក៏

រដ្ឋយ៖ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ តវីរដអូ

បខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ១.៥១ (ពួករគក្តូវបានរគសមាៃ បរ់ោេ) ក្តង់រមា៉ា ង ២.២៤          
(យ ង ស ខញឹប (Yong Sok Nheb) បានរេើករឡើងថ្ន កនុង យៈរពេប៉ា នាម ននងៃប៉ា រណាណ ះ សាកសពបានគ រេើោន រៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ) ក្តង់រមា៉ា ង ៣.២៧-៣.៤៤, ៤.៥០-៥.៥០ (ប៉ាូ រច្ៀន បានរេើករឡើងថ្ន ោត់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅក្ពឹក

បនាទ ប់ រហើយបានរឃើញសាកសពរៅក្គប់ទីកខនៃង ខដេក្តូវរគច្ងជាប់ោន ជាមួយនឹងខខស រហើយសាកសពទាងំរនាះ

មិនទាន់ េួយរៅរឡើយរទ) ក្តង់រមា៉ា ង ១០’៥៥-១១’១៥ (ប  សមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់បាន នោិយថ្ន រក្កាយ

រពេទាហានច្ ះពីរេើឡាន រគច្ងនដពួករគ    បរណត ើ រៅវាេពោិត ខដេរៅទីរនាះពួករគក្តូវបានរគបាញ់សមាៃ ប់

រោេមាន ក់មតងៗ)។ 
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 សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ  ៦៧៦។ រទាះបីជាសាកសី េឹម សាត បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ទាហាន 

េន់ នេ់ ច្ំនួនជិត២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹករៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ភ័សតតុ្តង បស់ោត់ ក់ព័នធនឹងច្ំនួនឡាន និង

អនកច្ូេ ួមក្បជ ំ ជាទូរៅ គឺមានភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់ោន ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សាត) 

ទំព័  ២០-២១, ២៤-២៧។ សាកសី រសៀម រសឿម បានរឃើញសាកសពជិត ១.០០០ សាកសព រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅ

កនុងរហត កា ណ៍រក្កាយខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥៖ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា  

E3/5235 ច្ ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម )00273437-00273438។រទាះបីជា ស  ម 
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១២.៥  សមាអ ងច្ាប ់    

682> ដីកាដំរណាះក្សាយ រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទកា រធើាមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ 

និងកា រធើាទ កេប ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ ត្តម យៈកា សមាៃ ប ់ ខដេជាឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតតរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ
2137

។ រៅខ្នកខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះបានសននិដ្ឋា នថ្ន េកេខណឌ ទូរៅ ននមាក្ត្ត៥ នន

ច្ាប់  អ.វ.ត.ក ក្តូវបានបំរពញ
2138

។  

                                                                                                                                            

អាឡាត់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រសង ឈ្ន អតីតក្បធានឃ ំសាា យេួង ក្សុកករណត ៀង បានក្បាប់ោត់ថ្ន ជន ងរក្ោះ 

២.០០០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ព ំបានបញ្ញជ ក់ឲ្យបានច្ាស ់ថ្នរតើកា សមាៃ ប់រនះ គឺជាប់

 ក់ព័នធនឹងអំឡុងរពេមួយជាក់លាកឬ់ក៏ោ៉ា ងណា។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស  ម អាឡាត)់ 

ទំព័  ២៩-៣០ (ដកក្សង់ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ ឯកសា  E3/4637)។ រក្បៀបរធៀបនឹង 

កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  យ រសងឈ្ន ឯកសា  E3/4638 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៤-៥ ទំព័  ៤-៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196819-00196821 (កសិក មូេដ្ឋា នមាន ក់រៅក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់ 

បានបា៉ា ន់សាម នថ្នបានរឃើញសាកសពក្បខហេ៣.០០០ សាកសពរៅទីរនាះ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន មានសាកសព 

៥.០០០ សាកសពរទៀតរៅកនុងក្សះ)។ ‘គរក្មាងគូសខ្នទីវាេពោិត’ រធាើរឡើងរដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា  កមពជុា 

(DC-Cam) រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៧ បានបា៉ា ន់សាម នថ្ន ក្បជាជន ១០.៣៦៣  នាក់ ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅ

ច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៨ កនុងរនាះមានជន ងរក្ោះ ៦.៨៦៣ ជាទាហាន ក្គូបរក្ងៀន សា្សាត ោ យ ឬ ក្បជាជន

ធមមត្ត  ួមទាងំអភិបាេរខតត ក្ពំ េីហួន។ គរក្មាងគូសខ្នទី ព ំបង្វា ញថ្នរតើមានជន ងរក្ោះទាងំរនះប៉ា នាម ននាក់ក្តូវ

បានរគសមាៃ បរ់ោេរៅកនុងរហត កា ណ៍រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ៖ មជឈមណឌ េឯកសា     

កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា  E3/2066 ឆ្ន ំ ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 

00292763-00292764, 00292768-00292769 និង មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជុា 

-កខនៃងឧក្កិដាកមម ឯកសា  E3/2066 ឆ្ន ំ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00292775។ សូមរមើេ្ងខដ  ភាពយនត    

ឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ឈ្ ត   វីរដអបូខនាម៖ មួយនងៃ

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ា ង ១៥.០៩ (ប  សមិនសាគ េ់អតតសញ្ញា ណមាន ក់មកព ី ‘កងកា   ’ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់

បានសួ សមាជិកនន “កងករមទច្” ថ្ន ទាហានប៉ា នាម ននាក់ទំនងក្តូវបានសមាៃ ប់ រហើយក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន “មានមន សស

ច្ំនួនជតិ ១០.០០០ នាក់”) ក្តង់រមា៉ា ង ១៥.៣៥-១៥.៤៧ (ប  សមនិសាគ េ់អតតសញ្ញា ណព ី“កងកា   ” បាននិោយ

ជាមួយនឹង ប េ (Bol) ខដេជាកមាម ភិបាេរក្ជើសរ ីសសមាជិករៅកនុង    “កងករមទច្” ខដេបានបា៉ា ន់សាម នថ្ន មន សស

ក្បមាណពី ៩.០០០ រៅ ១០.០០០ នាក់ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ)។ 

2137
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៧៣ (កា រធាើមន សសោត), កថ្នខណឌ  ១៣៨១ (កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ), កថ្នខណឌ  

១៤១៦ (កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១១ អន រលាមត្តមដីកា

បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់បំភៃថឺ្ន កថ្នខណឌ  ៦៩៨-៧១១ ននដីកាដំរណាះក្សាយ ក់ព័នធនឹង
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683> កា រធើាមន សសោត ៖ ប គគេខដេក្តូវបានបញ្ជូនពីសាលារខតតរៅកានទ់ួេរ ធិ៍នក្ជ  ួម

មានទាងំអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបានច្ ះោញ់និងមិនមានអាវ ធរៅរពេបញ្ជូនខៃួន និងអតីត

ម្នតី ដាកា ស ីវិេនន បប េន់ នេ់ ។ ជន ងរក្ោះននកា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ  ួមមាន       

ជនស ី វិេ និងអតីតទាហាននន បប េន់ នេ់ ខដេបានច្ ះោញ់ និងខេងចូ្េ ួមកនុងកា ក្បយ ទធ

រទៀតរហើយរៅរពេខដេក្តូវបានរគដឹកជញ្ជូន និងសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ។ រដ្ឋយពិោ ណា

រៅរេើសំអាងរហត ទាកទ់ងនឹងកា ដឹកជញ្ជូន និងកា សមាៃ បម់្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេ

រ ធិ៍នក្ជ
2139

 អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌ តក្មូវគតិយ តតិចំ្រ ះបទរេមើសកា រធើាមន សស

ោតគឺក្តូវបានបំរពញ (រ េគឺជន ងរក្ោះទាងំរនះបានសាៃ ប់ រហើយកា សាៃ ប់ បសជ់នទាងំរនាះ

បណាត េមកពីកា ក្បក្ពឹតតិ បសក់ងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយ) ។ រេើសពីរនះរទៀត 

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើចំ្នួនរក្ច្ើនននម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានដឹកបញ្ជូន និង

សមាៃ ប់ កា ដឹកជញ្ជូនជារក្ច្ើនដងរៅកាន់កខនៃងសមាៃ ប់ ក្ពមទាងំ  របៀបននកា សមាៃ ប់រនាះ      

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជមានរច្តនា

សមាៃ បជ់ន ងរក្ោះទាងំអស់រនះ ។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន 

កា សមាៃ ប់ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ទាងំរនាះ គឺជាបទមន សសោត។  

684> កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ៖ កា សមាៃ ប់ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្បខហេ
១ សបាត ហ៍បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេមានចំ្នួនោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ២៥០ នាក់

រនាះ គឺសាិតកនុងកក្មិតមួយខដេបានបំរពញេកេខណឌ ននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ
2140

។ រដ្ឋយពិោ ណា

រេើចំ្នួនម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ខដេក្តូវបានដឹកយករៅនិងសមាៃ ប ់កា ដឹកជញ្ជូន

ជារក្ច្ើនដងរៅកខនៃងសមាៃ ប ់ ក្ពមទាងំ វិធីននកា សមាៃ ប ់ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន 

                                                                                                                                            

ទួេរ ធិ៍នក្ជ និងបទរេមើសខដេបានរោទក្បកាន់ សាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ សូមរមើេ 

ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុង

សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២ ឯកសា  E124/7.3 នងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៨ ទំព័  ១-២។ 

2138
 សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

កថ្នខណឌ  ១៩៨។ 

2139
 សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ  ៦៨១។ 

2140
 សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ  ៦៨១។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

645 

 

កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មានរច្តនាសមាៃ បក់នុងក្ទង់ក្ទាយធំ ត្តម

 យៈអំរពើ បស់ពួករគខដេបានក្បក្ពឹតត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ។ 

685> កា រធើាទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ៖ អំរពើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺមានរោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេជា

ក្កុមក្តូវបានរគសាគ េ់ោ៉ា ងច្ាស់។ អំរពើទាងំរនះបាន ំរលាភបំ ន និងបដិរសធនូវសិទិធ សោ់ន

មានជីវិតជាសា វ័នត បស់ប គគេទាងំរនះ ដូច្មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ
2141

។ 

អំរពើទាងំរនះ ពិតជាកា រ ីសរអើង រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះ គឺជាអតីតម្នតី ដាកា នន បប        

េន់ នេ់។  

686> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក៏យេ់រឃើញថ្ន កា សមាៃ ប់ទាងំរនាះបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយ

មានរច្តនារ ីសរអើងរៅរេើអតីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រដ្ឋយសា មូេរហត នរោបាយ។ 

កា សននិដ្ឋា នរនះ រធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សតតុ្តងននកា ក្បកាសជា្ៃូវកា ត្តម វទិយុ សរពញ

ក្បរទស ខដេកំណត់អតីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ថ្នជាសក្តូវ និងអងគរហត ខដេថ្ន អំរពើ

ក្សរដៀងោន រនះជារក្ច្ើនក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅរេើម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រពញក្បរទសកមពជុា
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  ក់ព័នធនឹងសាា នភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ សូមរមើេ រសច្កតីក្បកាសជាសាកេសតីពសីិទធិមន សស      

រសច្កតីសរក្មច្ បស់មហាសននិបាត 217A (III), UN GAOR, សម័យក្បជ ំរេើកទីបី ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៤៨ 

មាក្ត្ត ៣។ អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវទី I-IV ឆ្ន ំ ១៩៤៩ មាក្ត្ត ៣ (១)(ក) ខដេក្បរទសកមពជុាបាន្តេ់សោច ប័នរៅ

នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៥៨។ អន សញ្ញា សតីពីកា កា   សិទធិមន សស និងរស ីភាពជាមូេដ្ឋា ន ខដេរបើកឲ្យច្ ះ      

ហតារេខ្រៅនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៥០ 213 UNTS 221 (ច្េូជាធ មានរៅនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៥៣) 

ខដេក្តូវបានរធាើវិរសាធនកមមត្តម យៈ ពិធីសា រេខ ១១ និង ១៤ មាក្ត្ត ២។ កតិកាសញ្ញា សតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិ

នរោបាយ មាក្ត្ត ៦។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៦ (ពិោ ណារឃើញ

ថ្ន សិទធិ ស់ោនមានជីវិត និង ួច្្ តពកីា ក្បក្ពឹតត ឬកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមដ៏សាហាវ អមន សសធម៌ ឬបនាទ បបរនាា ក ក្តូវបាន

ទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ និងមានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ៦ និង ៧ ននកតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពី

សិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ និងមាក្ត្ត ២ និងមាក្ត្ត ៣ ននអន សញ្ញា សិទធិមន សសអឺ ៉ា ប)។ យ តតិសា្សតពតី លាកា 

អនត ជាតិបង្វា ញច្ាស់ថ្ន អំរពើសមាៃ ប់រដ្ឋយរច្តនា កា រធាើមន សស ោត និងអំរពើបងកពយសនកមមធៃន់ធៃ រេើ ូបោង

កាយ និងបញ្ញា សាម  តី មានសាា នទមៃន់ក្គប់ក្ោន់ របើរក្បៀបរធៀបរៅនឹងឧក្កិដាកមមរ្សងរទៀត ដូច្មានខច្ងរៅកនុង

មាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ រហត ដូរច្នះ អំរពើទាងំរនះអាច្ោត់ទ កជាឧក្កិដាកមមននកា រធាើទ កេប ករមនញ)។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

646 

 

ទាងំមូេ រក្កាយពីរពេកាន់កាប់អំណាច្រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2142

។ កា សននិដ្ឋា នរនះ 

ក្តូវបានោកំ្ទបខនាមរទៀត រដ្ឋយកាេៈរទសៈរ្សងៗជ ំវញិកា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើស ខដេជាេកេណៈ

រ ីសរអើង និងកា កំណត់រោេរៅននបញ្ញជ  បស់សមាជិកគណៈភូមិភាគ យ័ពយរ ម្ ះ ត្ត ញឹម 

និង ត្ត កន និងអតតសញ្ញា ណដូច្ោន ននក្កុមជន ងរក្ោះខដេជាអតីតសមាជិកនន បប េន់  នេ់។  

687> រសច្កីតសននិដ្ឋា ន៖ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌ ទូរៅ ននមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក 

ក្តូវបានបំរពញ ដូច្រនះ កា សមាៃ បអ់តីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺជា       

បទរេមើសកា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងកា រធើាទ កេប ករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត 

នរោបាយខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ។ 

  ១៣.  ចាប់ជាធ មាន្៖ កា ទទួលខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ ជាប គ្គល 

១៣.១  រសច្កតរី្តើម  

688> មាក្ត្ត ២៩ (ងម)ី ននច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ខច្ងអំពីទក្មង់ជាធ មានននកា ទទួេ

ខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ ខដេកនុងរនាះមាន កា ក្បក្ពឹតតិ កា រ ៀបចំ្ខ្នកា  កា ញុះញង់ 
2143

 

កា បញ្ញជ  កា ជួយ និងកា ជំ  ញ
2144

 និងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ។ ដីកាដំរណាះក្សាយ

រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទថ្ន បានក្បក្ពឹតតត្តម យៈអំរពើសកមម និងអំរពើអកមម បស់ពួករគ (និង

ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម) បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  បានញុះញង់ បានបញ្ញជ  បានជួយ និងបានជំ  ញ

ឲ្យមានបទឧក្កិដាខដេបានរោទក្បកាន់
2145

។ រេើសពីរនះរទៀត ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់

ជនជាប់រោទពីកា ទទួេខ សក្តូវ បសថ់្នន ក់រេើចំ្រ ះបទឧក្កិដាខដេបានរោទក្បកាន់។ អងគជំន ំជក្មះ

                                                 
2142

 សូមរមើេ ខ្នកទី៤ ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

កថ្នខណឌ  ១៧២។ ខ្នកទី៦  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ  ២៥៤-២៦០។ 

2143
 ភាពខ សោន  វាងសំរៅភាសាខខម  អង់រគៃស និងបាោំងននច្ាប់សតីពកីា បរងកើត អ.វ.ត.ក  ក់ព័នធនឹងសញ្ញា ណនន

 កយថ្ន កា ជំ  ញ (instigation) និងកា ញុះញង់ (incitement) សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេ

ខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៩ រេខរជើងទំព័  ២១៧៩។ 

2144
 ភាពខ សោន  វាងសំរៅភាសាខខម  អង់រគៃស និងបាោំងននច្ាប់សតីពកីា បរងកើត អ.វ.ត.ក  ក់ព័នធនឹងសញ្ញា ណនន

 កយថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ  ញ និង “កា សមគំនិត” សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវ

ក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧០៣ រេខរជើងទំព័  ២១៩៤។  
2145

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១៣។ ខ្នកទី ១៖ រសច្កីតរ្តើម កថ្នខណឌ  ១១។  

01006953



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

647 

 

អាច្រក្ជើសរ ីសទក្មង់មួយ ឬរក្ច្ើន ខដេបានរោទក្បកានរ់ៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេមាន

េកេណៈក្តឹមក្តូវបំ្ តអំពីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាបរ់ោទ។ អងគជំន ំជក្មះមិនតក្មូវឲ្យរធាើ

សំអាងរហត េមអិតរៅរេើក្គបប់ទរោទទាងំអស់រនាះរទ
2146

។ កនុងក ណីជនជាប់រោទក្តូវបាន ក

រឃើញថ្នក្តូវទទួេខ សក្តូវផ្ទទ េ់ និងក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើទាក់ទងនឹងអំរពើដូច្ោន   

អងគជំន ំជក្មះក្តូវ្តនាទ រទាសរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នននកា ទទួេខ សក្តូវផ្ទទ េ់ រហើយោត់ទ កឋានៈ

ជាថ្នន ក់រេើ បស់ជនជាប់រោទជាសាា នទមៃន់រទាសរៅរពេសរក្មច្អំពីរទាស
2147

។ 

689> អងគជំន ំជក្មះក្តូវកំណត់ថ្នរតើទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវនីមួយៗបានបំរពញរោេកា ណ៍

នីតាន កូេភាពខដ  ឬ រទ រ េគឺ ថ្នរតើទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវនីមួយៗរនះមានអតាិភាពរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ ឬរៅកនុងច្ាប់កមពជុារៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដ  

ឬ ោ៉ា ងណា រហើយថ្នរតើជនជាបរ់ោទអាច្ក្បរមើេរឃើញ និងអាច្ដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នទក្មង់ននកា 

ទទួេខ សក្តូវនីមួយៗរនះមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ខដ  ឬ រទ
2148

។ 

១៣.២  កា ក្បក្ពតឹតតិ្តម យៈសហឧក្កដិាកមម មួ 

690> កា ចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម (“JCE”) អាច្ោត់ទ កជាកា ក្បក្ពឹតតិរៅកនុង 

 វិសាេភាពននមាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ននច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក
2149

។ ត លាកា កំពូេ ICTY 

បានសរក្មច្ថ្ន សហឧក្កិដាកមម ួមមានបីទក្មង់៖ 

 ទក្មងម់េូដ្ឋា ន (“សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី I”) គឺរៅរពេអនកចូ្េ ួមទាងំអស់

ក្បក្ពឹតតរៅត្តមរោេបំណង ួម និងមានរច្តនាឧក្កិដាខតមួយដូច្ោន
2150 

                                                 
2146

  វិធាន ៩៨(២) ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧២។  

2147
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៩១។ 

2148
 ខ្នកទី ២៖ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ  ១៦-២០។ 

2149
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតច្រំ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម

 ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា  D97/15/9 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ៤៩។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី   

កាងំរហកក អា វ កថ្នខណឌ  ៥១១។  

2150
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ១៩៦-២០១។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

648 

 

 ទក្មងជ់ាក្បពន័ធ (“សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី II”) គឺសំរៅរេើក ណនីនកា រធាើ

បាបរៅកនុងសាា ប័នខដេមាន ច្នាសមព័នធោត់ត្តងំ ដូច្ជា ជំ  ំក្បមូេ្តុំជារដើម
2151

 

និង 

 ទក្មងទ់លូាយ (“សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី III”) គឺរៅរពេអនកចូ្េ ួមបាន

ក្ពមរក្ពៀងរេើរោេបំណង ួមមួយខដេនាឲំ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា និង

ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះអំរពើឧក្កិដារនាះ រទាះបីជាវារៅរក្ៅរោេបំណង ួមក៏រដ្ឋយ 

ឲ្យខតអំរពើឧក្កិដាទាងំរនាះគឺជា្េ វិបាកជាធមមជាតិ និងខដេអាច្ក្បរមើេដឹងជា

ម នបានចំ្រ ះ្េវិបាកននរោេបំណង ួមរនះ
2152

។ 

691> អងគប រ ជំន ំជក្មះ និងអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ថ្ន សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់

ទី III មិនមានអតាិភាពរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ ឬ រៅកនុងច្ាប់កមពជុារនាះរទក្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥
2153

។ រហត ដូច្រនះ សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី III មិនក្តូវបានយកមកពិោ ណាបខនាម

រទៀតរឡើយ។ រៅនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបញ្ញជ ក់រឡើងវិញថ្ន 

សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី I និងសហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី II គឺជាទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ

ក្ពហមទណឌ ខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង 

ឆ្ន ំ ១៩៧៩
2154

។ រៅរពេពិោ ណារេើតួនាទីជាន់ខពស់ បសជ់នជាប់រោទ និងេកេណៈទំរនៀម

                                                 
2151

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣។ 

2152
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២០៤។ 

2153
 រសច្កតសីរក្មច្ច្ំរ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  

៣១, ៣៥, ៣៨។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតច្ំរ ះកា  

អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា  D97/15/9 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ៧៧, ៨៣, 

៨៧-៨៨។ 

2154
 រសច្កតសីរក្មច្ច្ំរ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  

២២។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតច្ំរ ះ

កា អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា  D97/15/9 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ៥៧-៦៩, 

៧២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥១២។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២២០, 

២២៦។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ក្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង សា ី រេើកទឡហីក ណ៍ម នៗ

ដខដេ បស់ខៃួនរៅច្ំរ ះម ខអងគប រ ជំន ំជក្មះ និងអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងថ្ន សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទីI នងិ

ទក្មង់ទី II មិនមានអតាិភាពរៅកនុងច្ាបទំ់រនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិរនាះរទក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយព ំបានបង្វា ញអងគរហត 
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ទមាៃ ប់ននសហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី I និងសហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី II ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥      អងគជំន ំ

ជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ទក្មង់ននកា ទទេួខ សក្តូវរនះអាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេ

រឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់បានថ្នមានច្ាប់ខច្ងនារពេរនាះ
2155

។ 

692> សហឧក្កិដាកមម ួមក្គបទ់ក្មង់មានធាត ្សសំតាន ម័តចំ្នួនបី។ ធាត ្សទំី១ ោបំាច់្ក្តូវ
មានមន សសរក្ច្ើន។ របើរទាះជាមានភាពោបំាច់្កនុងកា ច្ងអេុបង្វា ញថ្នមានមន សសជារក្ច្ើនចូ្េ ួម

កនុងសហឧក្កិដាកមម ួមក៏រដ្ឋយ ក៏ប៉ា ខនតមិនោបំាច់្កនុងកា កំណត់រ ម្ ះ បស់ប គគេខដេ ក់ព័នធ    

មាន ក់ៗរឡើយ
2156

។ ធាត ្សទំី២ ោបំាច់្ក្តូវមានរោេបំណង ួមខដេរសមើរៅនឹង ឬ  ក់ព័នធនឹងកា 

ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា
2157

។ ធាត ្សទំី៣ ជនជាប់រោទោំបាច់្ក្តូវចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម 

រដ្ឋយបានចូ្េ ួមចំ្ខណកដ៏សំខ្ន់ ក៏ប៉ា ខនតមិនខមនមនិអាច្ខាះបានរនាះរទ
2158

។ 

693> កា ចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមអាច្ត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ អំរពើអកមម
2159

។ ភាព

សំខ្ន់ននកា ចូ្េ ួមចំ្ខណករៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមនឹងក្តូវកំណត់រៅត្តមក ណីនមីួយៗ រដ្ឋយ

                                                                                                                                            

ងមី ឬ កាេៈរទសៈងមីណាមួយខដេរេច្រច្ញ ោប់ត្តំងពរីពេខដេរសច្កតីសរក្មច្នានាក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អក

រេើរសច្កតីសននិដ្ឋា នម នៗទាងំរនះ។ (ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតត

បានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E163/5/10.2 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣២-៣៣)។ 

ដូរច្នះ សំរណើស ំកា ពិោ ណាសាជាងមីរនះមិនអាច្ទទួេយកបានរឡើយ។   

2155
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតច្ំរ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម

 ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា  D97/15/9 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ៦៩, ៧២។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នក

ទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៤០៧ (តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។  

2156
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  

១៥៦។ 

2157
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២២៧។ 

2158
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  

៤៣០។ 

2159
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៨៧, ៤២១, ៥៥៦។ ជារោេកា ណ៍ទូរៅ 

ត លាកា កំពូេ ICTY និង ត លាកា កំពូេ ICTR បានសរក្មច្ក្សបោន ថ្ន បទឧក្កិដាមួយអាច្ក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយ

អំរពើអកមមខដេអាច្នាឲំ្យមានពិ  ទធ កនុងសាា នភាពខដេមានកាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់  វិធានកា  រហើយថ្ន ជនជាប់រោទ

អាច្ទទួេខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ច្ំរ ះកា ច្ូេ ួមច្ំខណកច្ំរ ះបទឧក្កិដាត្តម យៈអំរពើ អកមមរនាះ កនុងសាា នភាពខដេ

ជនជាប់រោទមានកាតពាកិច្ចក្តូវោត់វិធានកា  (សូមរមើេ ឧ. សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៦៦៣។ 
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ពិោ ណារេើកត្តត ជារក្ច្ើន  ួមទាងំ តួនាទី បស់ជនជាប់រោទ កក្មិត និងក្បសិទធភាពននកា ចូ្េ ួម 

រហើយនិងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា ទប់សាក ត់បទឧក្កិដា
2160

។ កា ចូ្េ ួម បសជ់នជាប់រោទរៅ

កនុងរោេបំណង ួម មិនតក្មូវថ្ន ទាេ់ខតមានកា ចូ្េ មួក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដាជាក់លាក់ណាមួយខដេ

មានខច្ងរៅកនុងកិច្ចក្ពមរក្ពៀង ឬ ច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រនាះរទ (ឧទាហ ណ៍ កា រធាើ

មន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ឬ កា រធាើទា  ណកមម) ប៉ា ខនតវាអាច្ជាទក្មង់ននកា ជួយរក្ជាមខក្ជង 

ឬ កា ចូ្េ ួមចំ្ខណករៅកនុងកា អន វតតរោេបំណង ួមរនាះ
2161

។ អនកចូ្េ ួមរៅកនុងសហ-

ឧក្កិដាកមម ួម អាច្តក្មូវឲ្យមានកា ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយោ ី 

ខដេមិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដាកមម ួម ក្បសិនរបើក្តូវបាន ករឃើញថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ 

អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់រៅរេើអនកចូ្េ ួមណាមាន ក់ននសហឧក្កិដា-

កមម ួម រហើយអនកចូ្េ ួមរនះបានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួមរនាះ
2162

។ 

694> ចំ្រ ះ ធាត ្សអំតតរនាម័ត ននសហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី I ជនជាប់រោទក្តូវមានរច្តនា

ចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម រហើយអនកចូ្េ ួមរ្សងរទៀតននសហឧក្កិដាកមម ួមក្តូវមានរច្តនា

រនះ្ងខដ 
2163

។ សក្មាប់សហឧក្កិដាកមម ួមទក្មង់ទី II ជនជាប់រោទក្តូវដឹងអំពីច្ ិតេកេណៈនន

ឧក្កិដាកមមខដេមានកា រធាើបាបជាក្បព័នធ និងមានរច្តនាជួយរក្ជាមខក្ជងក្បព័នធរធាើបាបជា ួមរនះ
2164

។ 

រគក្តូវបង្វា ញថ្ន អនកចូ្េ ួមរៅកនុងទក្មង់ណាមួយននសហឧក្កិដាកមម ួម មានរច្តនាដូច្ោន នឹងោ ី  

 ួមទាងំរច្តនាជាក់លាក ់ ខដេតក្មូវឲ្យមានសក្មាប់បទឧក្កិដាខៃះ ដូច្ជា អំរពើរធាើទ កេប ករមនញ ជា

រដើម
2165

។ “ភាពសំខ្ន់ និង វិសាេភាពននកា ចូ្េ ួមជាក់ខសតង បស់ប គគេណាមាន ក់រៅកនុង   

                                                                                                                                            

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Galić កថ្នខណឌ  ១៦៨, ១៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Ntagerura និងអនករ្សងរទៀត 

កថ្នខណឌ  ៣៣៤)។ 

2160
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៣១១។ 

2161
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ  ១០០។ 

2162
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ២២៥។ 

2163
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥០៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត 

កថ្នខណឌ  ៨២, ១១៨។ 

2164
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥០៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ  

១០១។ 

2165
 រសច្កតសីរក្មច្ច្ំរ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  

១៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១១០។ 
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សហឧក្កិដាកមម ួម ក៏អាច្ជាប់ ក់ព័នធរៅកនុងកា កំណត់ ថ្នរតើប គគេរនះមានធាត ្សអំតតរនាម័ត 

ខដេជាេកេខណឌ តក្មូវខដ ឬរទ”
2166

។ 

695> ក្កុមរមធាវីកា   កតី  រខៀវ សំ្ន  បានសននិដ្ឋា នថ្ន ជនជាប់រោទអាច្ក្តូវបានោត់ទ កថ្ន
បានចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណងឧក្កិដា ួមជាក់លាក់ ខតកនុងក ណីខដេរោេបំណង ួមរនះមាន

ច្ ិតឧក្កិដាប៉ា រណាណ ះ។ ក្កុមរមធាវីកា   កតីបានរេើករឡើងថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់

រៅរេើរោេរៅក្សបច្ាប់មួយរ េគឺ “បដិវតតន៍នរោបាយសងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជុា” 

រហើយថ្ន រក្កាយរពេបរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយខតប៉ា រណាណ ះ រទើបរោេនរោបាយឧក្កិដាក្តូវ

បានអន វតតរឡើង។ រហត ដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា   កតីជំទាស់ថ្ន រច្តនាននកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាមិន

អាច្ក្តូវបានសននិដ្ឋា ន រដ្ឋយក្ោន់ខតខ្អករៅរេើកា ចូ្េ ួមរៅកនុង បបមួយរនាះរឡើយ
2167

។    

ក្សរដៀងោន រនះខដ  ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា បានសននិដ្ឋា នថ្ន អំរពើឧក្កិដាមិនអាច្ផ្ទត ច់្រច្ញពី  

រោេបណំង ួមរនះបានរទ
2168

។ 

696> ជាទូរៅ រសច្កតីសននិដ្ឋា នទាំងរនះ គឺក្ចំ្ខដេជាមួយនឹងអញ្ាក្តកមមខដេក្កុមរមធាវីកា   
កតី រអៀង សា ី បានរេើករឡើង

2169
។ អងគជំន ំជក្មះបានក្ោនរោេអញ្ាក្តកមមទាងំរនះរៅនងៃទី ១២ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១  ួច្រហើយ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន រោេបំណង ួមមួយក្តូវខតមានរោេរៅ

 បស់វាជាបទឧក្កិដាមួយ ឬ មានកា ពិោ ណារេើកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាខដេជាមរធាបាយមួយ

កនុងកា សរក្មច្រោេរៅ បសវ់ា
2170

។ រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ រទាះបីជាសហរៅក្កមរស ើបអរងកតបាន

                                                 
2166

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ៩៧, ១៨៨។ 

2167
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]  ក់ពន័ធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  

E163/5/9 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៣-៥៧។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ 

[ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣១១-៣១៣។ 

2168
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម [ បស់ នួន ជា]  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៦-៣៧។ 

2169
 សា ណា បស់ រអៀង សា ី រសនើស ំេ បរោេខ្នកខៃះននដីកាដំរណាះក្សាយរដ្ឋយសា កំហ សនីតិវិធី ឯកសា  

E58 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៣-៦។ រសច្កតីសរងេបអញ្ាក្តកមមត្តមវិធាន ៨៩  បស់រលាក រអៀង 

សា ី ឯកសា  E51/4 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២៤(ឃ)។ 

2170
 រសច្កតសីរក្មច្ច្ំរ ះកា អន វតតសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  

១៧។ 
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ទទួេសាគ េ់ថ្ន រោេបំណង ួមរនះ “មិនខមនមានេកេណៈជាឧក្កិដាកមមទាងំក្សុង” ក៏រដ្ឋយ ក៏

សហរៅក្កមរស ើបអរងកតបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា អន វតតរោេបំណង ួមរនះនាឲំ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិបទ-

ឧក្កិដា
2171

។ សហរៅក្កមរស ើបអរងកតក៏បានរោទក្បកាន់ថ្ន អំរពើសកមម និងអំរពើអកមម បស់  

ជនជាប់រោទបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ជនជាប់រោទក៏មានរច្តនាឲ្យកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាទាងំរនាះរធាើ

រឡើងត្តម យៈរោេបំណង ួមខដេបណាត េឲ្យមាន ឬ ជាប ់ក់ព័នធរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា

រនាះ
2172

។ អាក្ស័យរហត រនះ ជនជាប់រោទខកខ្នមិនបានបង្វា ញឲ្យរឃើញនូវកា ភ័នតក្ច្ឡំណា

មួយរនាះរឡើយ។  

១៣.៣  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

697> ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា រ ៀបចំ្ខ្នកា  គឺជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជា
ប គគេខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ

2173
។ រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់

 បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្ន កា រ ៀបចំ្ខ្នកា រនះក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាទក្មង់ននកា 

ទទួេខ សក្តូវមួយទាងំរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជុាក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវរនះអាច្ឲ្យជនជាបរ់ោទ

ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង
2174

។ 

                                                 
2171

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៤។ កថ្នខណឌ បនាទ ប់បង្វា ញអំពសីកមមភាពឧក្កិដានានាខដេ “បណាត េឲ្យ” 

ឬ “ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយសមាជិក និងអនកមិនខមនសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួម (ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥)។ 

2172
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២១, ១៥៣៣, ១៥៣៧។ 

2173
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៥, ៤៧៨។ រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ េិខិត បក ណ៍អនត ជាតិ

នានាបានខច្ងបញ្ចូេកា ទទួេខ សក្តូវរេើកា រ ៀបច្ំខ្នកា  (ធមមន ញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥ ធមមន ញ្ា, Nuremberg  

មាក្ត្ត ៦, ច្ាបក់្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់ រេខ ១០ មាក្ត្ត II(2)(ឃ), រោេកា ណ៍ Nuremberg       

រោេកា ណ៍ VI អន សញ្ញា សតីពចី្ំណាប់ខ្ម ងំ មាក្ត្ត ៤(ក))។ ត លាកា  Nuremberg បាន្តនាទ រទាសជនជាប់រោទ 

ខដេក្តូវបាន  ករឃើញថ្នបានរ ៀបច្ំខ្នកា រេើបទឧក្កិដាអនត ជាតិ  ួមទាំងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ្ងខដ  

(សូមរមើេ ឧ. សាេក្កម Nuremberg ទំព័  ២៧៩-២៨២, ២៨៥-២៨៨, ២៩៤-២៩៦, ៣០៥-៣០៧, ៣១៦, 

៣២២-៣២៥, ៣៣៩-៣៤១  សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័  ៤០១)។  

2174
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ២៖ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម  

កថ្នខណឌ  ១៦, ១៩, ២០។ កា រ ៀបច្ំខ្នកា ក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ២២៣, ២៣៩ និង 

២៩០ ននក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 
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698> រដើមបីដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើកា រ ៀបចំ្ខ្នកា  ជនជាប់រោទខតមាន ក់ឯង ឬ  ួមជាមយួ
នឹងអនករ្សងរទៀត ក្តូវខតបានរ ៀបចំ្កា ក្បក្ពឹតតអំរពើឧក្កិដា រហើយរក្កាយមក កា ក្បក្ពឹតតិអំរពើ

ឧក្កិដាទាងំរនាះ ក់ព័នធ ឬ បរងកើតឲ្យមានបទឧក្កិដា
2175

។ ខ្នកា រនះក្តូវបរងកើតរឡើងម ន រហើយ

បាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់កនុងកា ្នរៅក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា
2176

។ ជនជាប់រោទក្តូវខតមាន

រច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធភាពខពស់ននកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដារៅរពេអន វតតខ្នកា រនាះ
2177

។  

១៣.៤  កា ញះុញង ់

699> កា ញុះញង់ក៏ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ ជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ
រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ្ងខដ ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥

2178
។ របើរទាះបីជាសំរៅភាសាខខម  

និងបាោំងននមាក្ត្ត ២៩ ននច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រក្បើ កយថ្ន កា ញុះញង់ (“inciter”) ក៏

រដ្ឋយ ក៏សញ្ញា ណនន កយថ្ន កា ជំ  ញ (instigation) និងកា ញុះញង ់ (incitement) ក្តូវបាន

ោត់ទ កថ្នជា កយមានន័យដូច្ោន
2179

។ រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និង

រដ្ឋយសា ថ្ន កា ញុះញង់រនះក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមួយ ទាងំរៅកនុង

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជុាក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

                                                 
2175

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥១៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez     

កថ្នខណឌ  ២៦។ 

2176
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥១៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez     

កថ្នខណឌ  ២៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត រេខរោងរជើងទំព័  ២១១៦។ 

2177
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥១៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić នងិ Čerkez      

កថ្នខណឌ  ៣១។ 

2178
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ កា ជំ  ញ និងកា ញុះញង់ក្តូវបានខច្ងបញ្ចូេរៅ

កនុងេិខិត បក ណ៍អនត ជាតិនាម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ធមមន ញ្ា Nuremberg មាក្ត្ត ៦, អន សញ្ញា សតីពឧីក្កិដាកមមក្បេ័យពូជ-

សាសន៍ មាក្ត្ត ៣, អន សញ្ញា បខនាមសតីពទីាសភាព មាក្ត្ត ៦, កតិកាសញ្ញា អនត ជាតិសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិ

នរោបាយ មាក្ត្ត ២០, អន សញ្ញា សតីពីកា រ ីសរអើង មាក្ត្ត ៤, អន សញ្ញា សតីពីអាជាា យ កាេ មាក្ត្ត II, អន សញ្ញា   

សតីពីកា រ ីសរអើងត្តមក្បព័នធអាបា៉ា រងទ មាក្ត្ត III(ក), អន សញ្ញា សតីពចី្ំណាប់ខ្ម ងំ មាក្ត្ត ៤(ក))។ ត លាកា  

Nuremberg បាន្តនាទ រទាសជនជាប់រោទខដេញុះញង់ និងជំ  ញឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ (សាេក្កម 

Nuremberg ទំព័  ៣០២-៣០៤។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័  ៥៦៥-៥៧៦)។  

2179
 សាេដីកា បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ  ៤៧៨។ 
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ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវរនះ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់

ខច្ង
2180

។ 

700> រដើមបីដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើកា ញុះញង់ ជនជាប់រោទមាន ក់ៗត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ 
អកមម ជំ  ញប គគេរ្សងរទៀតឲ្យក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា

2181
។ កា ទទួេខ សក្តូវរនះអាច្ជាេទធ្េនន

កា ជំ  ញជាលាយេកេណ៍អកស ច្ាស់លាស់ ឬ រដ្ឋយទក្មង់រសៃៀមសាៃ ត់រ្សងរទៀត
2182

។ កា 

ញុះញងម់ិនតក្មូវឲ្យជនជាប់រោទមានអំណាច្ណាមួយរេើោ ីរនាះរទ
2183

។ អំរពើសកមម ឬ អកមម 

ក្តូវរកើតរឡើងម ន រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់កនុងកា ្នរៅក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា  មិនខមន

ក្តឹមខតកា ជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាខតប៉ា រណាណ ះរនាះរទ
2184

។ ជនជាប់រោទក្តូវខត

មានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធភាពខពស់ ននកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដារដ្ឋយសា ខតកា ញុះញង់រនះ
2185

។ 

                                                 
2180

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖ តនួាទី និង ម ខង្វ 

 បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៤០៧   

(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា ញុះញង់ក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣ និង ៨៤ 

ននក្កមក្ពហមទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 

2181
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries  ទំព័  ៥៧៦។ 

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ២៧។ 

2182
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Orić  កថ្នខណឌ  ២៧១-

២៧៣។ 

2183
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Orić  កថ្នខណឌ  ២៧១-

២៧៣។ 

2184
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២២។ សាេក្កម Nuremberg ទំព័  ៣៣៦-៣៣៨ 

(សរក្មច្ឲ្យជនជាប់រោទ ួច្្ តពីបទរោទមួយខ្នករដ្ឋយខ្អករេើមេូដ្ឋា នថ្ន កា ញុះញង់មិនច្ាស់លាស់ ឬ មិន

រោទក្បកាន់ផ្ទទ េ់ឲ្យបានក្គប់ក្ោន់)។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ២៧។ សាេដីការៅ

កនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត រេខរោងរជើងទំព័  ២១១៦។  

2185
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៤។ សាេក្កម Nuremberg ទំព័  ៣០៣ (ខដេ     

កត់សមាគ េ់ថ្ន ជនជាប់រោទបានទទួេព័ត៌មានក្គប់ក្ោន់អំពកីា វិតតងមីៗននដំរណាះក្សាយច្ ងរក្កាយ រហើយ “បានបនត 

ស រស  និងរបាះព មព្ ាយកា រោសនា បស់ខៃួនអំពីម ណភាព”) កថ្នខណឌ  ៣៣៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី 

Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ  ៣២។ 
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១៣.៥  កា បញ្ញជ  

701> ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ បានទទួេសាគ េ់កា បញ្ញជ ជាទក្មង់មួយនន

កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ
2186

។ រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និង

រដ្ឋយសា ថ្ន កា បញ្ញជ រនះក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខ សក្តូវទាងំរៅកនុង

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជុាក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមួយរនះ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមាន

ច្ាប់ខច្ង
2187

។ 

702> េកេខណឌ ននកា បញ្ញជ តក្មូវថ្ន ជនជាប់រោទកនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត 

(អំណាច្ជាក់ខសតង) ឬ ត្តម្ៃូវច្ាប់ (រៅកនុងច្ាប)់ បង្វគ ប់ប គគេរ្សងរទៀតឲ្យក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា។ 

ទំនាក់ទំនងជា្ៃូវកា  វាងថ្នន ក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ មិនខមនជាេកេខណឌ តក្មូវរនាះរទ
2188

។ 

កា ទទួេខ សក្តូវអាច្រកើតមានរៅរពេជនជាប់រោទរច្ញបញ្ញជ  ឬ រ្ទ កា បញ្ញជ  ខដេ ួមទាងំ

ត្តម យៈអនត កា ី្ងខដ 
2189

។ ោម នេកេខណឌ ខដេថ្ន កា បញ្ញជ រនាះក្តូវខតរច្ញជាទក្មង់ពិរសស

                                                 
2186

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា បញ្ញជ ក្តូវបានខច្ងបញ្ចូេរៅ

កនុងេិខិត បក ណ៍អនត ជាតិនានា (អន សញ្ញា ទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៤៩, ច្ាបក់្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់ 

រេខ១០ មាក្ត្តII(2)(ខ)។ ត លាកា នាសម័យ Nuremberg បាន្តនាទ រទាសជនជាប់រោទច្ំរ ះកា បញ្ញជ រេើឧក្កិដា-

កមមស្ង្វគ ម និង ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ (សាេក្កម Nuremberg ទំព័  ២៨៩-២៩១, ៣១១-៣១៥។ 

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជ កា  ទំព័  ៥៦០-៥៦១, ៦៦៥, ៦៩៣។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ១០៦ 

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម ៌ទំព័  ១១១៩)។ 

2187
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  

 បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៤០៧   

(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា បញ្ញជ ក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣ និង ៨៥ នន

ក្កមក្ពហមទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 

2188
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ១០៦។  

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័  ៤៨៧-៤៨៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez   

កថ្នខណឌ  ២៨។    

2189
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជ កា  ទំព័  ៦១៦-

៦១៧ (អនកខដេបញ្ជូនបញ្ញជ អាច្ទទួេខ សក្តូវ ក្បសិនរបើបញ្ញជ រនាះរមើេរៅមានេកេណៈឧក្កិដា ឬ ក្បសិនរបើបញ្ញជ

រនាះអាច្ អន វតតកនុង របៀបជាឧក្កិដាកមម រហើយបញ្ញជ រនាះមិន្សពា្ ាយរដ្ឋយ ង់ោំកា ធានា ឬកា បញ្ញជ ក់បំភៃឺជា

ោបំាច្់)។  
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ណាមួយរនាះរទ រហើយអតាិភាពននកា បញ្ញជ អាច្នឹងបង្វា ញត្តម យៈភ័សតតុ្តងត្តមសាា នភាព្ង

ខដ 
2190

។ កា បញ្ញជ រនះក្តូវរធាើរឡើងម ន រហើយចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់មួយដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ  

បទឧក្កិដា
2191

។ ជនជាប់រោទក្តូវមានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធភាពខពស់ថ្ន កា អន វតតត្តមកា 

បញ្ញជ រនះទំនងនឹងបណាត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា
2192

។ 

១៣.៦  កា ជយួ នងិកា ជ ំ ញ 

703> ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិបានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ  ញ គឺជាទក្មង់ននកា 

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥
2193

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់

រឃើញថ្ន សំរៅជាភាសាបាោំងននមាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ននច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ក្បដូច្

 កយ “កា ជួយ និងកា ជំ  ញ” រៅនឹងសញ្ញា ណនន កយ “កា សមគំនិត”។ រទាះបីជាោៃ  “កា 

ជួយ និងកា ជំ  ញ” និង កយ “កា សមគំនិត” មានេកេណៈខៃះ ួមោន ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះបាន

កំណត់ ួច្រហើយថ្ន ោៃ  “កា ជួយ និងកា ជំ  ញ” ៃ្ះុបញ្ញច ងំកាន់ខតច្ាស់អំពីេកេណៈននកា 

ទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា ជួយ និងកា ជំ  ញរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ រហើយក្សបោន នឹង

                                                 
2190

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៧។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kamuhanda កថ្នខណឌ  

៧៦។  

2191
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៧។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជ កា  ទំព័  ៦៨៣ 

(ខដេពិោ ណារឃើញថ្ន ម្នតីរោធាខដេរធាើរសច្កតីក្ ងបញ្ញជ ខ្អករេើកា ខណនា ំ និងគំនិតជា ួម បស់រមបញ្ញជ កា 

អាច្ទទួេខ សក្តូវ ក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នមានគំនិត្តួច្រ្តើមខៃះ រដ្ឋយព ំខមន “ក្តឹមខតស រស ត្តម

បញ្ញជ រដើមប៉ា រណាណ ះរនាះរទ”)។ 

2192
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជ កា  ទំព័  ៥១១។ 

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៤១-៤២។ 

2193
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ កា ទទួេខ សក្តូវរេើបទសមគំនិត  ួមទាងំ កា 

ជួយ និងកា ជំ  ញ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជារោេកា ណ៍ច្ាប់អនត ជាតិ រហើយក្តូវបានខច្ងបញ្ចូេរៅកនុងេិខិត បក ណ៍ 

អនត ជាតិនានា រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ធមមន ញ្ា Nuremberg មាក្ត្ត ៦, ច្ាបក់្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់ រេខ ១០ 

មាក្ត្ត II(2) (ខ), រោេកា ណ៍ Nuremberg រោេកា ណ៍ VII, អន សញ្ញា បខនាមសតីពីទាសភាព មាក្ត្ត ៣, ៥-៦។ 

អន សញ្ញា សតីពីអាជាា យ កាេ មាក្ត្ត II,អន សញ្ញា សតីពីកា រ ីសរអើងត្តមក្បព័នធអាបា៉ា រងទ មាក្ត្ត III(ខ),អន សញ្ញា សតីពី

ច្ំណាប់ខ្ម ងំ មាក្ត្ត១(២)(ខ),៤(ក)។ អន សញ្ញា សតីពបី គគេខដេក្តូវបានកា    មាក្ត្ត២(១)(ង))។ ត លាកា   

Nuremberg បាន ្តនាទ រទាសពីបទកា ជួយ និងកា ជំ  ញរេើឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម និងឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

(សូមរមើេ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី ក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ១១១៨, សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ១០៣១, 

១០៣៩ ។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័  ៦៤៥-៦៤៦)។  
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សំរៅជាភាសាខខម  និងសរំៅជាភាសាអង់រគៃសននច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក
2194

។ រដ្ឋយ

សា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្នកា ជួយ និងកា ជំ  ញរនះ ក្តូវបានទទួេ

សាគ េ់ជាទក្មង់រ្សងៗននកា ទទួេខ សក្តូវ ទាងំរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ និងរៅកនុង

ច្ាប់កមពជុាក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ  ញ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទ

ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង
2195

។ 

704> អនកជួយ ឬ អនកជំ  ញ ក្តូវ្តេ់កា ជួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត ឬ កា ោកំ្ទខ្ងសាម  តី 

ខដេមានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាខដេពិតជាបានក្បក្ពឹតតរឡើង
2196

។ ភ័សតតុ្តង

ទាក់ទងនឹងខ្នកា  ឬ កា ក្ពមរក្ពៀង វាងអនកជួយ ឬ អនកជំ  ញ ជាមួយនឹងោ ី មិនតក្មូវឲ្យមាន

រនាះរទ
2197

។ រដើមបី ករឃើញពិ  ទធរេើកា ជួយ និងកា ជំ  ញ ជនជាប់រោទក្តូវខតបានដឹងថ្ន បទ-

ឧក្កិដាមួយអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រហើយអំរពើ បស់ខៃួនរនះបានជួយ ឬ សក្មួេដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដារនាះ
2198

។ បខនាមពីរនះរទៀត ជនជាប់រោទក្តូវដឹងអំពីធាត ្សសំំខ្ន់ៗនន      

                                                 
2194

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣២។ 

2195
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖  តួនាទី និងម ខង្វ 

 បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៤០៧   

(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា ជួយ និងកា ជំ  ញក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣ 

និង ៨៧ ននក្កមក្ពហមទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 
2196

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥២៨, ៥៣៣។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Flick ទំព័  

១២១៧ (“អនកខដេបានច្ូេ ួមច្ំខណករដ្ឋយរច្តនាត្តម យៈឥទធិពេ និងេ យ បស់ខៃួន រៅកនុងកា ោកំ្ទដូច្បាន

រេើករឡើងរៅកនុងទំព័ រនះ រោងត្តមរោេកា ណ៍ច្ាប់ជាធ មាន ក្តូវោត់ទ កថ្នជាអនកសមគំនិតរៅកនុងបទរេមើស

ខបបរនះ របើរទាះជាព ខំមនក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាោ ីករ៏ដ្ឋយ”។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយ តតិធម៌ ទំព័  ១១១៨, 

កា ជំន ំជក្មះរេើរ ឿងកតី Schonfeld ទំព័  ៦៤, ៧០ (ខដេបាន្តេ់ “ទំន កច្ិតតបខនាមរេើនដគូ បស់ខៃួន”)។ សាេដីកា

រៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៤៥-៤៦, ៤៨។ 

2197
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣៤។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២២៩។ 

2198
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣៤-៥៣៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen 

ទំព័  ៥៦៩ (“រៅកនុងកា ត្តម ក កា វាយតនមៃ និងកា ក្បគេ់បញ្ជ ីរ ម្ ះអនកម ខអនកកា ននបកសកមមយុនីសតជូនដេ់  

អងគនីតិក្បតិបតតនិនអងគកា  បស់ខៃួន រហើយខៃួនបានដឹងថ្ន មន សសរៅកនុងបញ្ជ ីរ ម្ ះរនាះនឹងក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ 

ក្បសិនរបើត្តម ករឃើញរនាះ”)។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៤៥-៥០។ 
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បទរេមើសខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយោ ី ប៉ា ខនតមិនោបំាច់្មានរច្តនាកនុងកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា

ដូច្ោ ីរទ  ួមទាងំរច្តនាជាក់លាក់កនុងកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដានានា ដូច្ជា អំរពើរធាើទ កេប ករមនញ
2199

។ 

705> ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងបញ្ញា ចំ្នួនបីចំ្ណ ច្ ក់ព័នធនឹងធាត ្សសំតាន ម័ត 

ននកា ជួយ និងកា ជំ  ញ៖ (១) ថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្ជួយ ឬ ជំ  ញ ត្តម យៈអំរពើអកមមបានខដ 

ឬរទ (២) ថ្នរតើអំរពើ បសជ់នជាប់រោទក្តូវខតមានរោេរៅោ៉ា ងជាក់លាក់រដើមបីសក្មួេដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដារដ្ឋយោ ីខដ  ឬ រទ និង (៣) ថ្នរតើកា ទទួេខ សក្តូវអាច្រកើតរច្ញពីកា ជួយ

រក្ជាមខក្ជង រក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាខដ  ឬ រទ។ 

 ១៣.៦.១  កា ជយួ នងិកា ជ ំ ញត្តម យៈអរំពើអកមម 

706> ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋា នថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ  ញ តក្មូវឲ្យមាន

អំរពើ វិជជមានមួយ រហើយបានជំទាស់ថ្ន កា អន វតតយ តតិសា្សតដ៏ច្ក្មូងច្ក្មាស់ បស់ត លាកា  

ICTY ខដេបានយេ់រឃើញថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ  ញ អាច្រធាើរឡើងត្តម យៈអំរពើអកមម នឹង

 ំរលាភរេើរោេកា ណន៍ីតាន កូេភាព
2200

។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ្ទយុនឹងកា 

រេើករឡើងរនះ យ តតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ជនជាប់រោទអាច្ក្តូវបាន

ដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះអំរពើអកមមខដេបានជួយ និងជំ  ញដេ់កា ក្បក្ពឹតតិបទ-

ឧក្កិដា
2201

។ ក ណីខដេថ្ន រតើអំរពើអកមមបាន ឬ មិនបានជួយ ឬ ជំ  ញឲ្យមានបទឧក្កិដារនាះ វា

ជាបញ្ញា ខដេក្តូវយកមកកំណត់រៅត្តមក ណីនីមួយៗ
2202

។ កា កំណត់រនះនឹងទំនងជាក្តូវ     

                                                 
2199

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić       

កថ្នខណឌ  ១២៧។ 

2200
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  

E163/5/9 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៥៩-៦១។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ 

[ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣២១។  

2201
 សូមរមើេ ឧ. សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័  ៥៧២។ កា ជំន ំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Essen 

Lynching ទំព័  ៩០។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ២៧៧។ 

2202
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៤៧។ 
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ពិនិតយរៅរេើតួនាទី និងអំណាច្ បស់ជនជាប់រោទ
2203

។ រហត ដូរច្នះ កា សននិដ្ឋា នខបបរនះក្តូវ

បានក្ោនរោេរោងត្តមរហត ្េរនះ។ 

 ១៣.៦.២  រោេរៅជាកល់ាក ់

707> ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋា នថ្ន កា ្តនាទ រទាសរេើកា ជួយ និងកា 
ជំ  ញ អាច្រធាើរឡើងខតកនុងក ណីខដេកា ជួយ ឬ កា ជំ  ញ បស់ជនជាប់រោទមាន “រោេរៅ

ជាក់លាក់” រដើមបីជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា (ខដេរៅជាទូរៅថ្ន “រោេរៅជាក់-

លាក”់)
2204

។ ក្កុមរមធាវីកា   កតីខ្អកកា សននិដ្ឋា នរនះរៅរេើសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Perišić 

ខដេវា្ទយុនឹងកា អន វតតរៅ អ.វ.ត.ក
2205

។ របើរទាះជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនមាន

កាតពាកិច្ចរោ ពត្តមយ តតិសា្សត បសត់ លាកា កំពូេ ICTY ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះអាច្ពឹង

ខ្អករេើយ តតិសា្សតរនះ រហើយកនៃងមក អងគជំន ំជក្មះធាៃ ប់បានពឹងខ្អក្ងខដ រៅរេើយ តតិសា្សត

 បស់ត លាកា អនត ជាតិរ្សងៗរទៀត រៅរពេកំណត់អំពីធាត ្ សរំ្សងៗននបទរេមើស
2206

។ 

708> រៅនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ ត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Perišić ត្តមសរមៃងភាគ

រក្ច្ើន បស់រៅក្កម បានសរក្មច្ថ្ន ធាត ្សសំតាន ម័ត ននកា ជួយ និងកា ជំ  ញ តក្មូវឲ្យបង្វា ញ

ភ័សតតុ្តងននរោេរៅជាក់លាក់
2207

។ រៅក្កមភាគរក្ច្ើនបានសរក្មច្បខនាមរទៀតថ្ន រក្កាយពី    

ពិនិតយអងគរហត បង្វា ញថ្ន “រោេរៅជាក់លាក់បរងកើតជាចំ្ណងទ ច្ច ិត វាងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង

                                                 
2203

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័  ៥៧២ (អំរពើអកមម បស់ប គគេណាមាន ក់ខដេមានតួនាទី

អំណាច្ខពស់អាច្រេើកទឹកច្ិតតឲ្យជនជាប់រោទក្បក្ពឹតតបទរេមើសបាន) ៥៧៥ (សរក្មច្ឲ្យជនជាប់រោទ ួច្ពីបទរោទ

រក្កាយពីពិោ ណារេើតួនាទីថ្នន កទ់ាប បស់ជនជាប់រោទ រហើយនឹងរក្កាយពីបានពិោ ណារឃើញថ្ន ជនជាប់រោទ

មិនសាិតរៅកនុង “សាា នភាពមួយអាច្ជំទាស់បាន”)។ កា ជំន ំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Essen Lynching ទំព័  ៩០។   

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ  ៤២។ 

2204
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ [រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣២១-៣២៣។ 

2205
 ោម នរៅក្កមនន អ.វ.ត.ក ឬ អងគជំន ំជក្មះណាមួយ បានទាមទា េកេខណឌ ននរោេរៅជាក់លាក់រនាះរទ (ដីកា

ដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៥០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៣៣។ កាងំ រហកកអា វ 

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១។ 

2206
 ខ្នកទី២៖ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ  ១៦។  

2207
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ  ៣៦។  
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ខដេ្តេ់រដ្ឋយជនជាប់រោទជាមួយនឹងបទឧក្កិដាខដេក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយោ ី” មា៉ាងរទៀតសំអាង

រហត រេើរោេរៅជាក់លាក់ ក្តូវបង្វា ញឲ្យបានច្ាស់លាសក់នុងក ណីខដេអំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

រៅឆ្ៃ យពីទីកខនៃងឧក្កិដាកមម របើគិតទាងំរពេរវលា និងទីត្តងំភូមិសា្សត
2208

។ ត លាកា កំពូេ

កនុងរ ឿងកតី Perišić បានោប់រ្តើមពិោ ណារេើបញ្ញា រនះរៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Tadić ច្ ះនងៃ

ទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន “អនកជួយ និងអនកជំ  ញ រធាើអំរពើរ្សងៗ កនុង

រោេរៅជាក់លាក ់ រដើមបីជួយរក្ជាមខក្ជង រេើកទឹកចិ្តត ឬ្តេ់កា ោកំ្ទខ្ងសាម  តីដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាជាក់លាកណ់ាមួយ...រហើយកា ោកំ្ទរនះ មានអាន ភាពធំរធងរៅរពេក្បក្ពឹតត

បទឧក្កិដា”
2209

។ បនាទ ប់មក ត លាកា កំពូេរនះបានពិនិតយរមើេរឡើងវិញរេើយ តតិសា្សត បស់

ត លាកា កំពូេននត លាកា មិនអចិ្ន្នតយ៍រ្សងរទៀតរេើចំ្ណ ច្រនះ  ួមទាងំកា រេើករឡើងហាក់ដូច្

ជាជាក់លាក់រៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin ខដេថ្ន “ត លាកា កំពូេ

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន “រោេរៅជាក់លាក់” មិនខមនជាធាត ្សសំំខ្ន់ននធាត សតាន ម័តននកា ជួយ និង

កា ជំ  ញរនាះរឡើយ”
2210

។ ស  បរសច្កតីមក កា ពិនិតយរមើេរឡើង វិញរនះ បាននាឲំ្យរៅក្កមភាគ

រក្ច្ើនននត លាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Perišić សននិដ្ឋា នថ្ន មកទេ់រពេបច្ចបុបនន ោម នសាេដីកាណា

មួយននត លាកា កំពូេបាន ករឃើញរហត ្េគួ ឲ្យរជឿជាក់ អាច្ឲ្យង្វករច្ញពីនិយមន័យននកា 

ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះកា ជួយ និងកា ជំ  ញ ដូច្បានកំណត់រៅកនុងសាេដីកាននរ ឿងកតី Tadić 

ខដេតក្មូវឲ្យបង្វា ញភ័សតតុ្តងននរោេរៅជាក់លាក់រនាះរទ។ 

709> រក្កាយពីមានសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić និងរសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាកា 

រដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន រៅកនុងរ ឿងកតីបច្ចបុបននរនះ អងគជំន ំជក្មះ

ត លាកា កំពូេ ICTY បានរច្ញសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović ខដេកនុងរនាះបានក្ោនរោេ

នូវ វិធីសា្សតខដេបានអន វតតរៅកនុងរ ឿងកតី Perišić រដ្ឋយរេើករឡើងពីច្ាប់ជាធ មានខដេខច្ង

ថ្ន “រោេរៅជាក់លាក់មិនខមនជា ធាត ្សសំតាន ម័ត សំខ្ន់មួយននកា ជួយ និងកា ជំ  ញរនាះ

                                                 
2208

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ  ៣៧-៤០។ ្ទយុមកវិញ រៅក្កមភាគរក្ច្ើនននត លាកា កំពូេបាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន កនុងក ណីជនជាប់រោទមានវតតមានរៅទីត្តំងបទរេមើស រោេរៅជាក់លាក់អាច្មានេកេណៈក្បរោេ

ត្តម យៈកា ពិភាការេើធាត ្សរំ្សងរទៀត ដូច្ជា កា ច្ូេ ួមច្ំខណកដ៏សំខ្ន់ជារដើម។ 

2209
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ  ២២៩ (គូសបញ្ញជ ក់បខនាម)។ 

2210
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ  ២៧-៣៦ ខដេរោងរេើ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង 

Šljivančanin កថ្នខណឌ  ១៥៩។ 
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រទ”
2211

។ រដ្ឋយរេើករឡើងពីកា ក្បឈ្មនឹងរសច្កតីសរក្មច្នារពេម ន បស់ខៃួនរៅកនុងសាេ

ដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić
2212

 អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović យេ់រឃើញ

ថ្នខៃួនក្តូវកំណត់ វិធីសា្សតឲ្យបានក្តឹមក្តូវ
2213

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរនះ

បានរធាើកា  វិភាគោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅរេើយ តតិសា្សត បស់ត លាកា មិនអចិ្ន្នតយ៍ នានា និងច្ាប់ទំរនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិ។ កា  វិភាគ បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović  ួមមាន

កា ពិនិតយស ីជរក្ រឡើង វិញរេើយ តតិសា្សតរក្កាយស្ង្វគ មរលាករេើកទី II ខដេ ៃ្ះុបញ្ញច ងំ

សក្មាបប់ ិបទ បស់ អ.វ.ត.ក។ យ តតិសា្សតទាងំរនះតក្មូវឲ្យកំណត់ថ្ន រតើរោេរៅជាក់លាក់គឺ

ជាខ្នកមួយននកា ជួយ និងកា ជំ  ញខដ  ឬ រទ រដ្ឋយសា េកេខណឌ តក្មូវរនះមានអតាិភាពរៅកនុង

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិរៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៩
2214

។ កនុងចំំ្រណាមចំ្ណ ច្

នានា សាេដីកា បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović បានកំណត់យកយ តតិ-

សា្សតពីត លាកា រោធាននច្ក្កភពអង់រគៃស ត លាកា រោធាននក្បរទសបាោំង កា ជំន ំជក្មះនានា

ខដេបានរធាើរឡើងរៅរក្កាមេកេខណឌ ននច្ាប់រេខ ១០  បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង និងសាេក្កម

ត លាកា  Nuremberg
2215

។ ខ្អកត្តមកា ពិនិតយរមើេរឡើងវិញ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរនះ

បានរធាើ “រសច្កតីសននិដ្ឋា នគួ ឲ្យរជឿជាក់” មួយថ្ន រោេរៅជាក់លាក់មិនខមនជាធាត ្សមំួយននកា 

ទទួេខ សក្តូវរេើកា ជួយ និងកា ជំ  ញរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិរនាះរទ រហើយ ធាត ្ស ំ

                                                 
2211

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៦៥០។ 

2212
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin និងសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić ។ 

2213
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៦២២។ 

2214
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović ក៏ ួមមានកា ពិនិតយេមអិតរឡើងវិញរេើច្ាប់ជាតិសតពីីកា ជួយ និងកា ជំ  ញ

្ងខដ ។ រទាះបីជាកា ពិនិតយរឡើងវិញរនះរផ្ទត តសំខ្នរ់េើច្ាប់ខដេក្តូវបានអន ម័តរក្កាយអំឡុងរពេខដេ អ.វ.ត.ក 

មានយ ត្តត ធិកា ក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ជាកា សំខ្ន់ក្តូវកត់សមាគ េ់រៅរេើរសច្កតីសននិដ្ឋា ន

 បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេរនះថ្ន “មិនមានរោេកា ណ៍ ួមជាក់លាក់មួយ” អាច្នឹងក្តូវបានទាញរច្ញពី

ក្បព័នធច្ាប់សំខ្ន់ៗរៅរេើពិភពរលាក” រហើយេកេខណឌ តក្មូវននរោេរៅជាក់លាក់សក្មាប់កា ទទួេខ សក្តូវរេើ

កា ជួយ និងកា ជំ  ញ ព ខំមនជាកា អន វតតទូរៅ ួមមួយរៅកនុងយ ត្តត ធិកា ជាតិរនាះរទ (សូមរមើេ កថ្នខណឌ  ១៦៤៤, 

១៦៤៦) ។ 

2215
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៦២៧-១៦៤២។ 
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សតាន ម័ត  ួមមាន “កា ជួយ កា រេើកទឹកចិ្តត ឬកា ោកំ្ទ្ៃូវច្ិតតជាក់ខសតងណាមួយ ខដេមាន

អាន ភាពធំរធងរៅរេើកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម”
2216

។ 

710>  ក្សរដៀងោន រនះខដ  សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Taylor  បស់ត លាកា ពិរសសសក្មាប់

ក្បរទសរសោ៉ា រឡអូន (SCSL) ខដេក្តូវបានរច្ញរក្កាយសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić បានរធាើ

កា ពិនិតយរឡើង វិញគួ ឲ្យរជឿជាក់រៅរេើយ តតិសា្សត និងេិខិត បក ណ៍អនត ជាតិ  ួមទាងំយ តតិ-

សា្សត និងេិខិត បក ណ៍អនត ជាតិទាងំឡាយខដេបានរធាើរឡើងរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥
2217

 រហើយបាន

សរក្មច្ថ្ន “បញ្ញា សំខ្ន់ ថ្នរតើអំរពើសកមម និងកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ជនជាប់រោទ អាច្និោយបានថ្ន 

មានអាន ភាពធំរធងរៅរេើកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ខដ  ឬ រទ”
2218

។ ខ្អក

ត្តមកា សិកាេមអិតរេើយ តតិសា្សត និងេិខិត បក ណ៍នានារៅកនុងសាេដីកាននរ ឿងកត ី Šainović 

និង Taylor អងគជំន ំជក្មះរនះយេ់រឃើញថ្ន ជំហ រេើករឡើងរនះគួ ឲ្យរជឿជាក់ និងជាកា ៃ្ះុ-

បញ្ញច ងំោ៉ា ងក្តឹមក្តូវននច្ាប់ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានរហត ្េ

គួ ឲ្យរជឿជាក់ណាមួយអាច្ឲ្យង្វករច្ញពីនិយមន័យពីម នននកា ជួយ និងកា ជំ  ញរនាះរទ។ 

អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះក្ោនរោេនូវរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី ក់ព័នធ

នឹងរោេរៅជាក់លាក់រនះ។ 

 ១៣.៦.៣  កា ជយួរក្ជាមខក្ជងរក្កាយពកីា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

711> ជាច្ ងរក្កាយ ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋា នថ្ន ទំនាក់ទំនងរហត  និង
្េ មិនមានអតាិភាពរៅច្រនាៃ ះរពេខដេឧក្កិដាកមមក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង

ខដេបាន្តេ់ឲ្យរក្កាយកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរនាះរទ។ រហត ដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា   កតីសននិដ្ឋា ន

ថ្ន ប គគេខដេជួយរក្ជាមខក្ជង រក្កាយកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមមិនអាច្ទទួេខ សក្តូវរេើកា ជួយ 

និងកា ជំ  ញបទឧក្កិដាបានរទ
2219

។ 

                                                 
2216

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៦៤៩។ 

2217
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ  ៣៦៨-៣៨៥។ 

2218
 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ  ៣៦៨។ 

2219
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  

E163/5/9 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦២-៦៥។ 
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712> ត លាកា កំពូេ ICTY បានសរក្មច្ោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន “ធាត ្សសំតាន ម័ត ននកា ជួយ និង

កា ជំ  ញបទឧក្កិដាមួយអាច្រកើតរឡើងរៅម ន រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬ រក្កាយ បទឧក្កិដាសំខ្ន់ក្តូវ

បានក្បក្ពឹតតរឡើង”
2220

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន វិធីសា្សត បស់ត លាកា  

ICTY ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីកា យេ់រឃើញមួយថ្ន កា ្តេ់កា សនាខដេរធាើរឡើងរៅម ន ឬ រៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាថ្ននឹងជួយរក្ជាមខក្ជងរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា អាច្ជក្មុញឲ្យ 

ឬ ្តេ់កា ោកំ្ទខ្ងសាម  តីដេ់ោ ី រហត ដូរច្នះរហើយ កា សនាថ្ននឹង្តេ់កា ជួយរក្ជាមខក្ជង

រនះ អាច្មានអាន ភាពធំរធងរេើកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដា
2221

។ វិធីសា្សតរនះក្តូវបានទទួេយក

រក្ច្ើនរៅកនុងយ តតិសា្សតមួយចំ្នួននាសម័យរក្កាយស្ង្វគ មរលាករេើកទី២ ្ងខដ 
2222

។ 

713> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌ តក្មូវសំខ្ន់បំ្ តគឺថ្ន កា ជួយរក្ជាមខក្ជង កា 
រេើកទឹកចិ្តត ឬកា ោកំ្ទខ្ងខ្នកសាម  តី ក្តូវខតមានអាន ភាពធំរធងរេើកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដាណា

មួយ
2223

។ រហត ដូរច្នះ រៅរពេមិនមានទក្មង់ននកា ជួយរក្ជាមខក្ជង កា រេើកទឹកចិ្តត ឬកា   

ោកំ្ទខ្ងខ្នកសាម  តីជាម នណាមួយ កា ជួយរក្ជាមខក្ជងខដេ្តេ់ឲ្យរក្កាយរពេក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា 

មិនអាច្បំរពញេកេខណឌ តក្មូវរនះបានរឡើយ។ ទំនាក់ទនំងរហត  និង្េមានអតាិភាពខតរៅរពេ

ខដេអាន ភាពននកា រេើកទឹកចិ្តត ឬកា ោកំ្ទខ្នកសាម  តីរកើតមានរឡើងខតប៉ា រណាណ ះ
2224

។ អងគជំន ំជក្មះ

មិនោបំាច់្កំណត់អតតសញ្ញា ណត្តមក្ទឹសតី ចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិទាងំអស់ខដេអាច្មានអាន ភាពោ៉ា ង

                                                 
2220

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៤៨ (គូសបញ្ញជ ក់បខនាម)។ 

2221
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Furundžija កថ្នខណឌ  ២៣០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Aleksovski កថ្នខណឌ  ៦២។ 

សូមរមើេ្ងខដ  សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ  ២២៧ (“កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោកំ្ទត្តម្ៃូវច្ិតត

អាច្បរងកើតជាកា  ួមច្ំខណកសំខ្ន់មួយច្ំរ ះបទរេមើសរៅរពេោ ីបានដឹងអំពីបទរេមើសរនះ”)។ អងគជំន ំជក្មះកត-់

សមាគ េ់រឃើញថ្ន សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević “តក្មូវឲ្យមានកា ជួយ និងកា ជំ  ញរៅរក្កាយកា ក្បក្ពឹតតិ

បទឧក្កិដា រដ្ឋយទាមទា េកេខណឌ ថ្ន រៅរពេមានកា រ ៀបច្ំខ្នកា  កា រក្តៀមរ ៀបច្ំ ឬ កា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើស កា 

ក្ពមរក្ពៀងជាម នមួយមានអតាិភាព  វាងោ ី និងអនកជួយ និងអនកជំ  ញ” (សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević នងិ 

Jokić កថ្នខណឌ  ៧៣១)។ មកទេ់រពេបច្ចបុបនន  វិធីសា្សតរនះព ំក្តូវបានទទួេសាគ េ់រដ្ឋយត លាកា កំពូេ ICTY 

រនាះរទ។ 

2222
 កា ជំន ំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Schonfeld ទំព័  ៧០។ កា ជំន ំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Rohde ទំព័  ៥៦។ 

2223
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧០៤ ។ 

2224
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧០៨-៧១០ ។ 
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ខ្ៃ ងំរេើកា ក្បក្ពឹតតិបទឧក្កិដារនាះរទ។ ប៉ា ខនត ចំ្ណ ច្រនះអាក្ស័យរៅរេើកា វាយតនមៃរេើភ័សតតុ្តង

រៅត្តមក ណីនីមួយៗខតប៉ា រណាណ ះ
2225

។ 

១៣.៧  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

714> កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើខដេអាច្យកមកអន វតតចំ្រ ះទាងំថ្នន ក់រេើកនុងជួ រោធា 

និងទាងំថ្នន ក់រេើកនុងជួ ស ីវេិ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥
2226

។ រដ្ឋយសា ខតតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្ន កា ទទួេខ ស

ក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ បអ់នត ជាតិក្តឹមឆ្ន ំ១៩៧៥ អងគជំន ំ-

ជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមួយរនះអាច្ឲ្យជនជាប់រោទ

ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង
2227

។ 

715> រដើមបីអាច្ឲ្យថ្នន ក់រេើមាន ក់ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះអំរពើឧក្កិដា បស់ថ្នន ក់រក្កាមបានរនាះ ទី

មួយ ោបំាច់្ក្តូវមានទំនាក់ទំនង វាងថ្នន ក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់  វាងជនជាប់រោទ នឹង

ប គគេខដេបានក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា។ ថ្នន ក់រេើោបំាច់្ក្តូវមានកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាពរេើោ  ី

                                                 
2225

 សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ  ៤៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ  

១៣៤។ 

2226
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៦-៤៧៧។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ 

នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១១ កថ្នខណឌ  ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ   

(អ.ប.ជ)ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤១៣-៤៦០។ សូមរមើេ្ងខដ  រ ឿងកតី 

Hadžihasanović និង Kubura រសច្កតីសរក្មច្រេើបណត ឹងសាទ កេបនាទ ន់បងេំខដេជំទាស់តវា៉ា បញ្ញា យ ត្តត ធិកា  ក់ព័នធ

នឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ (អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ) កថ្នខណឌ  ២៩។  

2227
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ)   

ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ២៣២។ សាេដីការេើបណត ងឹឧទធ ណ៍ បស់  

រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១    

កថ្នខណឌ ៤៦០។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖  តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ 

តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៦-៤០៧ (តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ 
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កនុងន័យថ្នថ្នន ក់រេើមានេទធភាពជាក់ខសតងរដើមបីទប់សាក ត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើបទឧក្កិដាបាន
2228

។ 

ចំ្ណ ច្ទីពី  ថ្នន ក់រេើក្តូវខតបានដឹង ឬ មានរហត ្េដឹងថ្ន បទឧក្កិដាបក្មុងនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬ 

ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ បស់ខៃួន
2229

។ ថ្នន ក់រេើក្តូវខតដឹងថ្ន អនករៅរក្កាម

បង្វគ ប់ បស់ខៃួនបានក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា មិនខមនក្ោន់ខតដឹងអំពីកា រកើតមានននបទឧក្កិដាប៉ា រណាណ ះ

រទ
2230

។ ថ្នន ក់រេើមានរហត ្េខដេអាច្ដឹងថ្ន បទឧក្កិដាបក្មុងនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬ ក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរៅរពេខដេោត់មានព័ត៌មានក្គប់ក្ោន់ខដេតក្មូវឲ្យរធើាកា រស ើបអរងកតខងមរទៀត
2231

។ 

716> ចំ្ណ ច្ច្ ងរក្កាយ   ថ្នន ក់រេើខកខ្នមិនបានោត់ វិធានកា ោបំាច់្   និងសមក្សបកនុងកា   

ទប់សាក ត់បទឧក្កិដា ឬ ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើោ ី
2232

។ វិធានកា ោបំាច់្ គឺជាវិធានកា សមក្សបទាងំ

ឡាយសក្មាប់ថ្នន ក់រេើកនុងកា អន វតតកាតពាកិច្ច បស់ខៃួន រដ្ឋយបង្វា ញពីកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងពិត

ក្បាកដកនុងកា ទប់សាក ត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌ កមម។ វិធានកា សមក្សប គឺជាវិធានកា ទាងំឡាយណាខដេ

                                                 
2228

 ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩(ងមី)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីកាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ ៥៤០-៥៤២។ 

ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៩១-

១៩២, ១៩៨, ២០៦, ២៥២។ 

2229
 ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩ (ងមី)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៣-

៥៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ  សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័  ១០៦។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជ កា  ទំព័  

៥៤៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ១២៣០, ១២៧១ (ថ្នន ក់រេើ “អាច្ទាមទា ឲ្យមាន បាយកា ណ៍

ក្គប់ក្ោន់អំពរីហត កា ណ៍ ទាងំអស់ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងវិសាេភាពននអំណាច្ បស់ខៃួន...ក្បសិនរបើខកខ្នមនិ

ទាមទា  និងក្បមូេព័ត៌មានឲ្យបានរពញរេញរទរនាះ កា រធាសក្បខហសច្ំរ ះកាតពាកិច្ច គឺធាៃ ក់រេើខៃួន រហើយថ្នន ក់

រេើមិនមានេទធភាពយកកា រធាសក្បខហសរនះមកសំអាងជាកា កា   ខៃួនបានរឡើយ”) ១២៨១ (“ថ្នន ក់រេើមិនអាច្

បិទខភនក បស់ខៃួនច្ំរ ះអាីខដេកំព ងរកើតរឡើងរៅជ ំវិញខៃួន រហើយទាមទា ឲ្យ ួច្្ តពីទណឌ កមមពីរក្ ះខតខៃួនមិនបាន

ដឹងអំពអីាីខដេខៃួនមានកាតពាកិច្ចក្តូវដឹងរនាះរទ”)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿកតី Toyoda ទំព័  ៥០០៦ (ថ្នន ករ់េើអាច្ទទួេ

ខ សក្តូវ ក្បសិនរបើ “បានដឹង ឬ គួ ខតបានដឹងត្តម យៈកា យកច្ិតតទ កដ្ឋក់ បស់ខៃួនឲ្យបានសមក្សប”)។ សាេដីកា

រៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ២២៨-២៤១។ 

2230
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៣។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ  ៥៧-

៥៩។ 

2231
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៤។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Hadžihasanović និង 

Kubura កថ្នខណឌ  ២៨។ 

2232
 ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៥-

៥៤៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័  ៤៨៥-៤៨៦។  
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សាិតរៅកនុងអំណាច្ជាក់ខសតង បស់ថ្នន ក់រេើ។ វិធានកា ោបំាច់្ និង វិធានកា សមក្សប ក្តូវយក

មកពិោ ណារៅត្តមក ណជីាក់ខសតងនីមួយៗ
2233

។ កា ខកខ្នកនុងកា ទប់សាក ត់ និងកា ខកខ្ន

កនុងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម រកើតមានរៅកនុងរពេខ សៗោន  គឺកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើកនុងកា 

ទប់-សាក ត់បទឧក្កិដារកើតរឡើងរៅម នរពេក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដារនាះ ចំ្ខណកកា ទទួេខ សក្តូវរេើកា 

ដ្ឋក់ទណឌ កមមចំ្រ ះោ ីវិញ រកើតរឡើងរក្កាយរពេក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា
2234

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

ក្ោនរោេរសច្កតីសននិដ្ឋា ន បស់ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន ខដេរេើករឡើងថ្ន ធាត ្ស ំ

សតាន ម័ត ននកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើក្តូវខតរកើតម នបទឧក្កិដា
2235

។ 

717> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា រេើកបញ្ញា ចំ្នួនបីចំ្ណ ច្ ក់ព័នធនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់

ថ្នន ក់រេើ៖ (១) ឋានៈននកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥ (២) ថ្នរតើថ្នន ក់រេើក្តូវខតមានកាតពាកិច្ចរៅកនុងកា ោត់វិធានកា ខដេក្តូវបានកំណត់ជា

ម នរៅកនុងច្ាប់ជាតិកនុងរពេ ក់ព័នធណាមួយខដ  ឬ រទ និង (៣) ថ្នរតើថ្នន ក់រេើក្តូវទទួេខ សក្តូវ

ខតចំ្រ ះអំរពើ បសអ់នករៅរក្កាមបង្វគ ប់ផ្ទទ េ់ខដ  ឬ រទ។ 

 ១៣.៧.១  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើរៅកនុងច្ាបទ់រំនៀមទមាៃ បអ់នត ជាត ិ

718> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា  កាជំហ ថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើមិនខមនជា
ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិរនាះរទ ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រដើមបីោកំ្ទដេ់កា សននិដ្ឋា នខបបរនះ ក្កុម

រមធាវីកា   កតីភាគរក្ច្ើន បានបញ្ចូេរដ្ឋយរេើករោងនូវទឡហីក ណ៍ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយ

ក្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង សា ី និងក្កុមរមធាវីកា   កតី រអៀង ធី ិទធ រៅកនុងបណត ឹងឧទធ ណ៍

                                                 
2233

 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Halilović កថ្នខណឌ  

៦៣។ 

2234
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Hadžihasanović និង 

Kubura កថ្នខណឌ  ៤០ (ទំនាក់ទំនងរហត  និង្េ វាងកា ខកខ្នកនុងកា ដ្ឋក់ទណឌ កមមជាមួយនឹងបទឧក្កិដា ព ំខមន

ជាេកេខណឌ  តក្មូវរឡើយ) ២៥៩-២៦០។ 

2235
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/9 

ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦៦-៦៧។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី 

សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតតបានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E163/5/10.2 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤១។ 
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ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ
2236

។ អងគប រ ជំន ំជក្មះបានរដ្ឋះក្សាយ និងក្ោនរោេរសច្កតី

សននិដ្ឋា នទាងំរនះ ួច្អស់រហើយ។ រក្កាយពីពិនិតយរមើេយ តតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg អងគ-   

ប រ ជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន ក្ទឹសតនីនកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើខដេអាច្អន វតតបាន 

ទាងំចំ្រ ះថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ រោធា និងទាងំថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ ស ីវិេ មានអតាិភាពរៅកនុងច្ាប់

ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៩  ួច្រៅរហើយ
2237

។ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងទទួេយកសំអាងរហត រនះ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងមិនពិនិតយរមើេ

រសច្កតីសននិដ្ឋា នទាងំរនះរឡើងវិញរឡើយ។ 

719> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា សននិដ្ឋា នបខនាមរទៀតថ្ន កា ខាះភាពច្ាស់លាស់រៅកនុងនិយម-

ន័យននកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ ៃ្ះុបញ្ញច ងំោ៉ា ងច្ាស់ត្តម យៈកា សរក្មច្រេើបទដ្ឋា ន

 ក់ព័នធសតីពី ធាត ្សអំតតរនាម័ត រៅកនុងយ តតិសា្សតននក្បរទសអារម ិក រៅកនុងរ ឿងកតី Yamashita 

និង Medina
2238

។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រដើមបីឲ្យវិធានមួយក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ កា អន វតតខដេជាេទធ្េននវិធានរនះ មិនោបំាច់្ក្តូវខត 

                                                 
2236

 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ពន័ធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៩ ខដេដកក្សង់ បណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  

D427/1/6 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ កថ្នខណឌ  ២៨៣-៣០២ និងបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់រមធាវីកា   កតី 

រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា  D427/2/1 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ៨១-

៩៤។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អន វតតបានរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E163/5/10.2 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៧-៤០។ 

2237
 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ)   

ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ 

រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១    

កថ្នខណឌ  ៤១៣-៤៦០។ 

2238
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤០ ខដេដកក្សង់ រ ឿងកតី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង ោ៉ា មា៉ា ស ីត្ត 327 US 1 (1946) (“រ ឿងកតី 

ោ៉ា មា៉ា ស ីត្ត”)និងរ ឿងកតី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង រម៉ាឌីនណា CM 427162 (ACMR 1971) (“រ ឿងកតី រម៉ាឌីនណា”) 

ដូច្បានោយកា ណ៍រៅកនុង FRIEDMAN ច្ាប់ស្ង្វគ ម៖ ក្បវតតិសា្សតខដេបានច្ងក្កងទ កជាឯកសា  (New 

York, Random House Vol II., 1972) ទំព័  ១៧៣២។  

01006974
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“រោ ពោ៉ា ងតឹង  ឹងដ្ឋច់្ខ្តត្តម វិធានរនាះរឡើយ”
2239

។ អាក្ស័យរហត រនះ របើរទាះជាមតិខ សោន

 វាងត លាកា កំពូេននសហ ដាអារម ិក (Yamashita) និងរៅក្កមរោធាននសាលាដំបូង 

(Medina) បង្វា ញអំពីភាពមិនច្ាស់លាស់រៅកនុងយ តតិសា្សតអារម ិក ក់ព័នធនឹងចំ្ណ ច្សំខ្ន់នន

េកេខណឌ តក្មូវននធាត រច្តនាក៏រដ្ឋយ
2240

 ក៏ភាពមិនស ីសង្វា ក់ោន  វាងរ ឿងកតីទាងំពី រៅកនុង ដាខត 

មួយរនះ អាច្ក្តូវបានយកមករធាើជាសមាអ ងថ្ន ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមិនខមនជាច្ាប់ទំរនៀម

ទមាៃ ប់អនត ជាតិរនាះបានរឡើយ
2241

។ រហត ដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា   កតីខកខ្នមិនបាន្តេ់រហត -

្េគួ ឲ្យរជឿជាក់រដើមបីក្ោនរោេសំអាងរហត  បស់អងគប រ ជំន ំជក្មះ និងអងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូងខដេបានយេ់រឃើញថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវ បសថ់្នន ក់រេើក្តូវបានកំណត់រឡើងរៅកនុងច្ាប់

ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥
2242

។ 

                                                 
2239

 សាេក្កម នីខ្ោ៉ាហាគ  ទេ់នឹង សហ ដាអារម ិក ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៨៦  បាយកា ណ៍ននត លាកា 

យ តតិធមអ៌នត ជាតិឆ្ន ំ ១៩៨៦ កថ្នខណឌ  ១៨៦។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកា

ដំរណាះក្សាយ  (អ.ប.ជ) ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤៥៨-៤៦០ 

(ខដេទទួេសាគ េ់ថ្ន “កា បញ្ញជ ក់ច្ាស់អំពីធាត ្សជំាមូេដ្ឋា នននក្ទឹសតីរនះ មិនខមនខតងខតច្ាស់លាស់ ឬ រពញ-

រេញរនាះរទ” ក៏ប៉ា ខនត អងគប រ ជនំ ំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើក្តូវបានកំណត់រឡើងរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិ ួច្ រៅរហើយរៅក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ។ 

2240
 ក្កុមរមធាវីកា   កតីអះអាងរដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្ន រ ឿងកតី Medina គឺរធាើរឡើងរៅច្ំរ ះម ខសាលាឧទធ ណ៍រោធា

ននសហ ដាអារម ិក (រសច្កតីសននដិ្ឋា នបឋម  បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា រេខ E163/5/11 ច្ ះ

នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤០)។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ពយសនកមមរៅកនុងរ ឿងកតី Medina បានរធាើឲ្យ

ជនជាប់រោទ ួច្្ តពីបទរោទទាំងអស់ រហើយព ខំដេមានសវនាកា រេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រនាះរទ (Michael Smidt, 

Yamashita, Medina និង Beyond: កា ទទួេខ សក្តូវ បស់រមបញ្ញជ កា រៅកនុងក្បតិបតតិកា រោធានាសម័យរនាះ   

ទសសនាវដតីច្ាប់រោធា Vol. 164 (ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០០) ទំព័  ១៩៩ (ខដេកត់សមាគ េ់ថ្ន កា ខណនា ំបស់រៅក្កម

ច្ំរ ះពយសនកមមរៅកនុងរ ឿងកតី Medina មានតនមៃជាយ តតិសា្សតតិច្តួច្បំ្ ត)។ 

2241
 សាេក្កម ច្ក្កភពអង់រគៃស ទេ់នឹង ក្បរទសន័ រវ៉ា ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៥១  បាយកា ណ៍ននត លាកា 

យ តតិធមអ៌នត ជាតិឆ្ន ំ ១៩៥១ ទំព័  ១៣៨ (“មិនោបំាច្់្តេ់សា ៈសំខ្ន់ខ្ៃ ងំរពកច្ំរ ះភាពព កំ្បាកដក្បជា ឬភាព្ទយុ

ោន មួយច្ំនួនរនាះរទ [រៅកនុងកា អន វតត បស់ ដា] កា ពិតក្បាកដ ឬជាក់ខសតង”)។ 

2242
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៦-៤៧៧។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ 

នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/2/15 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០១១ កថ្នខណឌ  ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ   

(អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤១៣-៤៦០។ 
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 ១៣.៧.២  កាតពាកចិ្ចកនងុកា ោត់វធិានកា  

720> ក្កុមរមធាវីកា   កតី នួន ជា ក៏បានសននិដ្ឋា នថ្ន ទាងំថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ រោធា និងទាងំ

ថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ ស ីវិេ ោោំច់្ក្តូវខតមានកាតពាកិច្ច្ៃូវច្ាប់ ោត់វិធានកា ខដេក្តូវបានទទួេ

សាគ េ់រៅកនុងច្ាប់កមពជុាកនុងរពេ ក់ព័នធណាមួយ
2243

។ ក្កុមរមធាវីកា   កតីបានអះអាងបខនាម

រទៀតថ្ន ថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ ស ីវិេ អាច្ដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវបានខតកនុងក ណីខដេកា ក្គប់ក្គងដ៏

មានក្បសិទធភាព បស់ខៃួនរេើអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ គឺមានភាពក្សរដៀងោន រៅនឹងកា ក្គប់ក្គងដ៏

មានក្បសិទធភាព បស់ថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ រោធាខតប៉ា រណាណ ះ
2244

។ អងគជំន ំជក្មះបានកំណត់ ួច្

រហើយថ្ន ត លាកា អាច្ខ្អករេើច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិបាន កនុងក ណីខដេច្ ិតេកេណៈនន

បទឧក្កិដាអនត ជាតិ ឬ ទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវមិនមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ជាតិ
2245

។ រៅកនុង

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃ ប់អនត ជាតិខដេមានអតាិភាពក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ មិនមានប រ េកេខណឌ តក្មូវឲ្យ 

ថ្នន ក់រេើមានកាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់ វិធានកា ខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងច្ាប់ជាតិរឡើយ
2246

។ 

រដ្ឋយមិនគិតថ្ន រតើជនជាប់រោទជាថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ ស ីវិេ ឬ ថ្នន ក់រេើរៅកនុងជួ រោធារនាះរទ 

កាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់វិធានកា រកើតរច្ញពីកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាព បស់ថ្នន ក់រេើមករេើអនក

រៅរក្កាមបង្វគ ប់ បស់ខៃួន និងេទធភាពជាក់ខសតងកនុងកា ទប់សាក ត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌ កមមចំ្រ ះកា 

ក្បក្ពឹតតិអំរពើឧក្កិដាណាមួយ
2247

។ កា សរក្មច្ថ្ន រតើថ្នន ក់រេើមានកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាព

                                                 
2243

 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣៩-៤៥។ សូមរមើេ្ងខដ  ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេ 

អាច្អន វតតបានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E163/5/10.2 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៤១។ 

2244
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម [ បស់ នួន ជា]  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤៦។ 

2245
 ខ្នកទី ២៖ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ  ១៨។ 

2246
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៧។ សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី 

ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤៥៩។ 

2247
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៤៧៧។ សាេក្កមបខនាមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ១១៧៦ 

(ជនជាប់រោទព ំមានអំណាច្្ៃូវច្ាប់រនាះរទ ប៉ា ខនត “បានបរងកើតឱកាស” សក្មាប់ខៃួនឯងរៅកនុងជួ ឋានាន ក្កម)។ 

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៩៦-១៩៧។ 
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ខដ  ឬ រទ រនាះគឺជាបញ្ញា ភ័សតតុ្តងខតប៉ា រណាណ ះ មិនខមនជាបញ្ញា ច្ាប់រឡើយ ដូរច្នះក្តូវវាយតនមៃរៅ

រេើបញ្ញា រនះរៅត្តមក ណីជាក់ខសតងនីមួយៗ
2248

។ 

 ១៣.៧.៣  ទនំាកទ់នំង បស់អនករៅរក្កាមបង្វគ ប ់

721> ចំ្ណ ច្ច្ ងរក្កាយ ក្កុមរមធា វីកា   កតី នួន ជា អះអាងថ្ន ថ្នន ក់រេើអាច្ដ្ឋក់ឲ្យទទួេ  

ខ សក្តូវបានចំ្រ ះខតកា ក្បក្ពឹតតិ បស់អនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ផ្ទទ េ់ខតប៉ា រណាណ ះ
2249

។ ្ទយុមកវិញ 

យ តតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg បានបង្វា ញថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ “មិនកក្មិត

ក្តឹមកា ក្គប់ក្គងរេើអងគភាពរៅរក្កាមកា បញ្ញជ ផ្ទទ េ់ បសថ់្នន ក់រេើរនាះរឡើយ”
2250

។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះតមកេ់សំអាងរហត ម នៗ បស់ខៃួនថ្ន “កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើអាច្រកើតរច្ញ

ពីមូេដ្ឋា នននទំនាក់ទំនងរដ្ឋយផ្ទទ េ់ និងរដ្ឋយក្បរោេ បសអ់នករៅរក្កាមបង្វគ ប”់
2251

។ 

 ១៤.  សហ្ឧក្រិដ្ឋរមម ួម 

722> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កនុងអំឡុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ (នងៃ ១៧ ខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩) បកសក មមយុនីសតកមពជុាមានរោេបំណង

 ួមរដើមបរីធាើបដិវតតន៍សងគមនិយមោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័សមួយត្តម យៈ “សនទះុមហារលាតរផ្ទៃ ះ” និងរដើមបី

កា   បកស ក្បឆំ្ងនឹងសក្តូវន្ទកនុង ក៏ដូច្ជាសក្តូវខ្ងរក្ៅ (ខ្នក ១៤.១)
2252

។ ដីកាដំរណាះ-

ក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន ប គគេជារក្ច្ើន ួមមាន សមាជិកននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ដូច្ជា នួន 

ជា និង រអៀង សា ី សមាជកិននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម ដូច្ជា រខៀវ សំ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាកំ្កសួងនន

បកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ រអៀង ធី ិទធ រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត និងរេខ្     

                                                 
2248

 សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆំ្ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា  D427/1/30 

ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ៤៥៩ ។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៦៩។ 

2249
 រសច្កតីសននិដ្ឋា នបឋម បស់ នួន ជា  ក់ព័នធនឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា  E163/5/11 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ៤៧-៤៩។ 

2250
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី ច្ំណាប់ខ្ម ងំ ទំព័  ១២៦០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជ កា  ទំព័  ៥៤៣។  

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័  ១០៥២-១០៥៣។  

2251
 សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៤២។ 

2252
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៦, ១៥៨, ១៥២៤, ១៥២៨។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

671 

 

កងពេរ្សងៗ បស់មជឈិមបកស
2253

 មានរោេបំណង ួម និងបានចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង

 ួមរនះ។   

723> ដូច្បានកំណត់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អនកចូ្េ

 ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម បានរ ៀបចំ្បរងកើត និងអន វតតរោេនរោបាយខ្ងរក្កាមកនុងចំ្រណាម

រោេនរោបាយរ្សងរទៀតកនុងអំឡុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ 

i. កា ផ្ទៃ ស់ទេីំរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសារច្ញពីទីក្បជ ជំនរៅកានទ់ីជនបទ និងពីទី

ជនបទមួយរៅកាន់ទជីនបទមយួរ្សងរទៀត (“រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទេីំរៅក្បជា-

ជន”) ដោបណារោេនរោបាយរនះ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទេីំរៅក្បជាជនដណំាក់កាេទ១ី 

និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេរំៅក្បជាជនដណំាក់កាេទ២ី (ខ្នក ១៤.២) និង 

ii. កា កណំត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម   មួទាងំ ម្នតោីជកា  

អតីតប គគេិករោធា ក្ពមទាងំក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ (“រោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់

រោេរៅ”) ដោបណារោេនរោបាយរនះ ក់ព័នធនឹងកា សមាៃ បអ់តីតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (ខ្នក ១៤.៣)
2254

។ 

១៤.១  រោេបណំង មួ 

724> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានពាោមសរក្មច្រោេបំណង ួមមួយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជុា និង

បរងកើត ដាសងគមនិយមកនុងបួនដំណាក់កាេ៖ ដំណាក់កាេកសាងបកស (ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦០- ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨)(ខ្នក ១៤.១.១) ដំណាក់កាេ្តួច្រ្តើមបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវ ធ (ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៦៨ - ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០)(ខ្នក ១៤.១.២) ដំណាក់កាេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ (ខខ មីនា 

                                                 
2253

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៩, ៨៩៥-៩០១, ៩៧៥-៩៧៧, ១១៥៣-១១៦២, ១១៩១-១១៩៣, ១៥២៩, 

១៥៣២-១៥៣៣, ១៥៣៦-១៥៣៧។  

2254
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៧-១៥៨, ១៥២៥, ១៥២៨។  ឧបសមពនធ៖ បញ្ជីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានានន

ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប 

បនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនា-

កា  (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូេទី

ត្តងំឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៖ រសច្កីតរ្តើម កថ្នខណឌ  ៩-១១។ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០២។  

01006978
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E313 
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ឆ្ន ំ ១៩៧០ - ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)(ខ្នក ១៤.១.៣) និងដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម (ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ - ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩)(ខ្នក ១៤.១.៤)
2255

។ 

725> កនុងចំ្រណាមដំណាក់កាេទាងំរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមានយ ត្តត ធិកា ខតរេើ

ដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយមខតប៉ា រណាណ ះ ខដេបានោប់រ្តើមរៅរពេខខម ក្កហមបានបញ្ចប់

ជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធជាមួយនឹង បបសាធា ណ ដាខខម រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបាន

បនតោ៉ា ងរហាច្ណាស ់ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក៏បាន

កំណត់យ ត្តត ធិកា រពេរវលា ក់ព័នធរនះ្ងខដ  រដ្ឋយកក្មិតក្តឹមច្រនាៃ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅត្តម វិសាេភាពននយ ត្តត ធិកា រពេរវលារេើឧក្កិដាកមមរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ រោេនរោបាយ និងខ្នកា ទាងំឡាយ

សក្មាប់អន វតតរោេបំណង ួមរៅកនុងអំឡុង យៈរពេរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើង រៅម នយ ត្តត ធិកា 

រពេរវលា បស់ត លាកា រនះរៅរទៀត។ រេើសពីរនះរទៀត អនកចូ្េ ួមសំខ្ន់ៗបំ្ តបានចូ្េ ួម

រៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ត្តងំពីម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មករមៃះ។ រហត ដូរច្នះ 

រដើមបីឲ្យយេ់កាន់ខតច្ាស់អំពីរោេគំនិតននសហឧក្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

រឃើញថ្ន វាជាកា ោបំាច់្ក្តូវរេើករឡើងអំពីកា  វិវតតននរោេនរោបាយ និងខ្នកា នានា ក្ពម

ទាងំដំណាក់កាេរ្សងៗខដេអនកចូ្េ ួមទាងំរនាះក្តូវបានរគសាគ េ់។ 

                                                 
2255

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើត

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-១០, ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 

00324812-00324819, 00324827-00324829 (កា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធបានោប់រ្តើមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨។ រក្កាយមក 

ោប់ពីខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០  ហូតដេ់ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កា តស ូរនះគឺជាកា តស ូ ួមោន កនុងច្ំរណាមក្គប់ក្កុមទាងំ

អស់រដើមបី ំរដ្ឋះជាតិពីពួកច្ក្កពតតអិារម ិក។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនះជា យៈរពេននកា តស ូរដើមបីកា   

ជាតិរៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម)។ កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា  E3/564 

ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (បកសក្តូវបានបរងកើតរឡើង

រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦០។ រក្កាយពីរពេរនះមក មាោ៌បកសក្តូវបានរ ៀបច្ ួំច្ជារក្សច្។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦៨ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧០ 

ស្ង្វគ មស ីវិេក្បដ្ឋប់អាវ ធបានោប់រ្តើមរឡើង។ រក្កាយមកពីខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មាន 

ស្ង្វគ ម ំរដ្ឋះក្បរទសពីពួកច្ក្កពតតិ។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនះជា យៈរពេបដិវតតន៍សងគមនិយម)។ 

01006979
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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 ១៤.១.១  ដណំាកក់ាេទ១ី៖ កា កសាងបកស 

726> រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៥៨ និងឆ្ន ំ ១៩៦០ ប៉ា េ ពត នួន ជា និងអនករ្សងរទៀត បានក្ ង        

េកេនតិកៈបកសជារេើកដំបូង និងបានោប់រ្តើមបរងកើតមាោ៌នរោបាយបកស  ួមទាងំ តក្មូវកា 

ោបំាច់្កនុងកា តស ូក្បដ្ឋបអ់ាវ ធ កា បរងកើត ដាសងគមនិយម “ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ”
2256

 និង

កា រផ្ទត តសំខ្ន់រេើសាម  តីខៃួនទីពឹងខៃួន
2257

។ កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ កនុងខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៦០ ទូ សាម ត (រេខ្) នួន ជា (អន រេខ្) ប៉ា េ ពត ស ន រសន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត រសា 

ភឹម និងអនករ្សងរទៀត
2258

 បានអន ម័តកមមវិធីនរោបាយបីចំ្ណ ច្ ខដេកនុងរនាះមាន កា ក្បយ ទធ

ក្បឆំ្ងនឹងច្ក្កពតតិនិយម កា  ំរដ្ឋះក្បរទស និងក្បជាជន និងកា រធាើបដិវតតន៍ឲ្យបានរជាគជ័យ
2259

។ 

រដើមបីសរក្មច្រោេបំណងទាងំរនះ បកសបានកំណត់ថ្ន បកសនឹងរក្បើយ ទធសា្សតរផ្ទត តរេើកមាៃ ំង

 បស់កសិក រៅត្តមមូេដ្ឋា នដ្ឋច់្ក្សោេ រដ្ឋយរធាើកា តស ូនរោបាយនិងតស ូក្បដ្ឋបអ់ាវ ធ ខៃួន  

ទីពឹងខៃួន និងកា តស វូណណ ៈ
2260

។ មហាសននិបាតបានសរក្មច្ជា្ៃូវកា ថ្ន ពួកច្ក្កពតតិប រទស 

                                                 
2256

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៦-៨៨។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៣-២២៨។  

2257
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៦-៨៨ ។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  

៣២៥។ សូមរមើេ្ងខដ  បទសមាភ សន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីរលាក រអៀង សា ី (សា ព័ត៌មាន The Call)   

ឯកសា  E3/652 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00710297-00710299   
(ជនបដិវតតន៍កមពជុាបានរជឿជាក់ថ្ន កា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធោបំាច្់ក្តូវរធាើរឡើងរដើមបីេ បបំបាត់សកតិភូមិនិយម និង    

មូេធននិយម និងបរងកើត ដាសងគមនិយម។ រដ្ឋយសា សូរវៀតបានជំទាស់រៅរពេជនបដិវតតន៍ កមពជុារសនើស ំេ យរដើមបី 

របាះព មពកាខសត ដូរច្នះពួករគដឹងថ្ន ពួករគក្តូវមាច ស់កា រេើខៃួនឯង)។ 

2258
 រៅច្រនាៃ ះនងៃទី ២៨ និងនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦០ មហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ បានអន ម័តេកេនតិកៈ បាន

ខតងត្តំង ទូ សាម ត ជារេខ្ នងិ នួន ជា ជាអន រេខ្ បានបរងកើតគណៈកមាម ធិកា មជឈិម រដ្ឋយសមាជិកមានទាងំ 

វន រវ៉ាត ជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា រនះ្ងខដ  រហើយបានខតងត្តងំ នួន ជា, ប៉ា េ ពត, ស ន រសន, រអៀង សា ី 

និង រសា ភឹម ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧។ ខ្នកទី ៥៖ 

 ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣)។ 

2259
 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនសីតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ    

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-00224459។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ     

ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078194-00078195។ ទូ រេខ

 បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090 ( ក់ព័នធនឹងកមមវិធីបីច្ំណ ច្ខដេក្តូវបានអន ម័តកនុង

រពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១)។ 

2260
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ២-៤។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកស  

កមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-

01006980
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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“ប ិវា ” ឬ អនកបរក្មើ បស់ពួករគ និង “សកតិភូមិ នាយទ ន និងក្បតិកិ ិោ” គឺជាខ្ម ងំវណណ ៈទាងំ

អស់
2261

។ រទាះបីជាបដិវតតន៍ក្តូវបានបនតរធាើរឡើងរៅត្តមរខតតក្កុងក៏រដ្ឋយ ក៏មហាសននិបាតបាន

សរក្មច្ថ្ន រខតត-ក្កុងមិនអាច្ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាមេូដ្ឋា នរនាះរទ រដ្ឋយសា  វិសាេភាពភូមិ-

សា្សតតូច្ រហើយខ្ម ងំរៅក្គប់ទីកខនៃងទាងំអស់
2262

។ ចំ្ណ ច្ច្ ងរក្កាយ បកសោំបាច់្ក្តូវ កាកា 

សមាៃ ត់រដើមបីក ំឲ្យរគ ករឃើញរមដឹកនា ំរហើយបដិវតតន៍រនះបានបញ្ចប់រដ្ឋយមិនទាន់ទាងំបានោប់រ្តើម

រៅរឡើយ
2263

។ កនុងខណៈរពេកំព ងបនតកា តស ូនរោបាយ
2264

 រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦១ បកសបានោប់

រ្តើមបរងកើតកងកា   សមាៃ ត់ និងអប់ សំមាជិកអំពីភាពោបំាច់្កនុងកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ
2265

។ 

                                                                                                                                            

00224459។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមយួ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00078194-00078195 (កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ បកសបានកំណត់ថ្ន បដិវតតន៍ខ្អករេើ

 កយរសាៃ ក តស ូយូ អខងាង េំបាករវទនា ខៃួនឧបតាមភខៃួន មាច ស់កា  ឯកោជយ។ កមាៃ ំងរដើមបីសរក្មច្បដិវតតន៍រនះគ ឺ   

សមព័នធភាពកមមក -កសិក )។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  

E3/1762 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090 (បកសក មមយុនីសត

កមពជុាបានរក្ជើសរ ីសយករោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់ និងហិងា ត្តំងពីរដើមដំបូង រដ្ឋយសា បកសបានដឹងថ្ន សភា

នឹងមិនយេ់ក្ពមត្តមរទ)។ បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យនន

កំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២៩-៣៥, ៣៨-៤១, ៤៣-

៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00442106-00442109, 00442111-00442112, 00442113-00442115 (ភា កិច្ចននបដិវតតន ៍

 ួមមាន កា តស ូក្បឆំ្ងនឹងច្ក្កពតតិនិយម និងកា តស ូក្បឆំ្ងវណណ ៈ)។ 

2261
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា), ទំព័ ៥៨-៦២។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(នួន ជា), ទំព័  ១៣-១៥។ សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដវិតតន៍កមពជុា (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/147 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00679796-

00679798។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ខខធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឯកសា  E3/25 ERN (ភាសាខខម ) 

00063023 (ក្តូវវាយ ំេំសកតិភូមិ នាយទ ន ក្បតិកិ ិោ)។ 

2262
 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៥៩-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00442122-

00442124។ 

2263
 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣២-៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442108-

00442109។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ    

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-00224459។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះ

បកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00224459-00224461។ 

01006981
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727> កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ កនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៦៣ ប៉ា េ ពត (ខដេរៅរពេ

រនាះ ជារេខ្បកស) នួន ជា (អន រេខ្) រអៀង សា ី វន រវ៉ាត  ស់ ញឹម ត្ត ម៉ា ក រសា ភឹម និង

ទំនងជាមាន ស ន រសន ក្ពមទាងំអនករ្សងរទៀត បានរេើករឡើងបញ្ញជ ក់អំពីមាោ៌បកសខដេក្តូវ

បានអន ម័តរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ រដ្ឋយមាោ៌ទាងំរនាះ  ួមទាងំបដិវតតន៍នរោបាយ 

និងបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវ ធ
2266

។ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦៣ និងឆ្ន ំ ១៩៦៧ មានកា ក្បជ ំរ្សងៗ បស់  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅកនុងនក្ពមា៉ា កគី
2267

 រដ្ឋយកា ក្បជ ំខៃះ

                                                                                                                                            
2264

 រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-00224461 (រក្កាយឆ្ន ំ ១៩៦០ បកសបានបនតកា ង្វ នរោបាយ

មួយច្ំនួនរៅកនុងសភា  ដ្ឋា ភិបាេ និងសា ព័ត៌មាន រដើមបីក្បមូេកមាៃ ំងក្បជាជន) ទំព័  ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00224479-00224481 (កា តស ូត្តម្ៃូវច្ាប់រៅកនុងរខតតក្កុង  ួមមានដូច្ជា កា ្សពា្ាយត្តមកាខសត កា រធាើ 

បាត កមម សភា និងកា អូសទាញអនកនរោបាយជារដើម)។ 

2265
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៥-៦ (កងកា   សមាៃ ត់មានរោេបំណងកា    និង 

អមដំរណើ កមាម ភិបាេខដេរធាើដំរណើ ពីភូមិមួយរៅភូមមិួយរទៀត)។ ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវា

ខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/209 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00649942-00649944 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦១ ពួករគបានោប់រ្តើមរ ៀបច្កំងកា   សមាៃ ត់។ ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៦៦ រៅ

កនុងកងកា   សមាៃ ត់នីមួយៗរៅត្តមមូេដ្ឋា នទូទាំងក្បរទស មានសមាជិកោ៉ា ងរហាច្ណាស់បីនាក់)។ បទសមាភ ស

ន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីរលាក រអៀង សា ី (សា ព័ត៌មាន The Call) ឯកសា  E3/652 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00710297-00710299 (ពួករគរៅមានកា ង្វ មរនាគមវិជាជ ក្តូវរធាើ  ួម

ទាងំ កា អប់ ំសមាជិកឲ្យយេ់ថ្ន កា តស ូរដើមបីកំខណទក្មង់មានសា ៈសំខ្ន់ ក៏ប៉ា ខនតមានខតកា ត សូក្បដ្ឋប់អាវ ធខត

ប៉ា រណាណ ះ ខដេអាច្្តេ់អំណាច្នរោបាយជូនបកសបាន)។ រសច្កតខីងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក 

ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-

00224461។ 

2266
 រេខ្បកស ទូ សាម ត ទំនងក្តូវបានោប់ខៃួនក្បខហេជាកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៦២ និងបានបាត់ខៃួន ខដេក ណីរនះ

ោបំាច្់ឲ្យមានកា រកាះក្បជ ំមហាសននិបាតបកសមួយរទៀតរដើមបីរក្ជើសត្តងំរេខ្ងមីមាន ក់។ សមាជិករពញសិទធិននគណៈ-

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ួមមាន ប៉ា េ ពត, រសា ភឹម, រអៀង សា ី, ត្ត ម៉ា ក, និង នួន ជា។ ប៉ា េ ពត ក្តូវបានរក្ជើសត្តងំជា

រេខ្បកស រហើយ នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសត្តងំជាអន រេខ្សាជាងមី (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត       កថ្នខណឌ  

៨៩។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣)។ 

2267
 ភាៃ មៗរក្កាយពីមហាសននិបាតបកសរេើកទី ២ រៅរពេក្បឈ្មនឹងកំរណើនសមាព ធពី ដ្ឋា ភិបាេ រមដឹកនាបំកសជា

រក្ច្ើននាក់បាន ត់ច្ូេនក្ពមា៉ា កគ ី (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៩។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ 

កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៩)។ 

01006982



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

676 

 

មានវតតមាន នួន ជា ចូ្េ ួម្ងខដ 
2268

។ រៅកនុងអំឡុងរពេ ននដំណាក់កាេបដិវតតន៍កសាងបកស

រនះ បកសមានអាទិភាពចំ្នួនបី គឺ កា បរងកើនច្េនា បស់ក្បជាជន កា កា   ហិងាបដិវតតន៍ និង

កា   តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងកា កសាងមូេដ្ឋា នបដិវតតន៏
2269

។ រក្កាយមករទៀត រអៀង សា ី បាន

ឲ្យនិយមន័យមូេដ្ឋា នថ្នជាទីត្តងំខដេក្បជាជនយេ់អំពីបដិវតតន៍ សអប់រខពើមខ្ម ងំ មាច ស់កា រេើខៃួន

ឯង និងមានកងកា   សមាៃ ត់
2270

។ 

 ១៤.១.២  ដណំាកក់ាេទ២ី៖ កា ្តចួ្រ្តើមបដវិតតនក៍្បដ្ឋប់អាវ ធ 

728> រក្កាយកា បះរបា  បស់កសិក  និងកា រធាើបាត កមម បស់មហាជន  ួមទាងំកា បះរបា រៅ

សំឡូតកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៧
2271

  ួច្មក  ដ្ឋា ភិបាេបានទមាៃ ក់កំហ សកា បះរបា រនះរៅរេើ រខៀវ សំ្ន 

ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន់។ អនកទាងំអស់រនះបាន ត់ចូ្េនក្ពមា៉ា កគីខដេរៅទីរនាះមានបកសជាអនក

កា   ពួករគ
2272

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រទាះបីជា ូបភាព និងសកមមភាព បស់ខខម 

                                                 
2268

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៦-៧, ៨-៩ (ននួ ជា បានជួបជាមួយ ប៉ា េ ពត នងិរមដឹកនាំ

រ្សងរទៀតក្បខហេជារ ៀងោេ់ ១ រៅ ២ ខខ មតង បនាទ ប់ពីពួករគបានរៅនក្ពមា៉ា កគ)ី។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៧ (ច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦៣ និងឆ្ន ំ ១៩៦៦ មានកិច្ចក្បជ ំមជឈិម ខដេកនុងរពេក្បជ ំខៃះ មាន

វតតមាន នួន ជា ច្ូេ ួម្ងខដ )។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័  ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00078196-00078197 (នួន ជា រធាើដំរណើ រៅវិញរៅមក វាងរខតតកំពង់ោម 

រក្កាយមក រខតត តនគិ ី ខដេជាទីសាន ក់ បស់ ប៉ា េ ពត សាិតរៅ និងទីក្កុងភនំរពញ)។ 

2269
 កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា  E3/564 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00333338-00333340។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកស  

កមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-

00224459។  បាយកា ណ៍ OTAN កមមវតា៖ុ ដំរណើ វិវតតន៍ងមីៗកនុងវិស័យនរោបាយរៅក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/493 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00693768-00693769។ 

2270
 កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា  E3/564 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00333338-00333340។ 

2271
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៦១។ 

2272
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៩, ៩២។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  

៣០៩។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦១។ សូមរមើេ ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦០ (“ខាុំកាៃ យជា បស់មួយខដេមានតនមៃ ខដេធាៃ ក់រៅរេើនដ បស់បកសក មមយុនីសត

កមពជុា។ កា ខដេខាុំក្តូវបងេំច្ិតត ត់រច្ញពភីនំរពញបានកាៃ យរៅជាឱកាសមួយ បស់រគ រដើមបីយកខាុំរៅមួយរគ”)។ 

01006983
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

677 

 

ក្កហមខបបរនះក៏រដ្ឋយ ោត់បានរក្ជើសរ ីសចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហម រដ្ឋយសា ខខម ក្កហម

វាយក្បយ ទធទាមទា ឯកោជយ និងអធិបរតយយសក្មាបក់្បរទសកមពជុា
2273

។ 

729> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៦៧ ឬ រដើមឆ្ន ំ ១៩៦៨ ប៉ា េ ពត នួន ជា និងអនករ្សងរទៀត បានកំណត់ថ្ន 

បដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវ ធគួ ក្តូវោប់រ្តើម
2274

។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ នួន ជា បានរកាះក្បជ ំ

                                                 
2273

 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នរបើកកា រោទក្បកាន់ បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៨-១០ 

(រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមច្ំខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ រដើមបីកា   ក្បរទសឲ្យមានឯកោជយ និងអធិបរតយយ)។    

ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២ (រខៀវ សំ្ន មានអា មមណ៍ថ្ន ោត់មិនអាច្ឲ្យក្បរទស

 បស់ោត់ធាៃ ក់កនុងកណាត ប់នដ បស់រវៀតណាមរនាះរទ ដូរច្នះ ោត់បានច្ូេបកសរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩)។ កា រ ៃ្ើយ ៃ្ង

ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3193 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 00704257-00704258 (រខៀវ សំ្ន បានរេើក

រឡើងសាជាងមីថ្ន ោត់មិនអាច្រគច្្ តពកីា រក្ជើសរ ីសយកខ្ងណាមាេ ងរនាះរទ រដ្ឋយមិនខាេ់ពសីាា នភាព បស់ពួក

រគ របើរទាះបីជាសកមមភាព បស់ពួករគមានទំនាស់នឹងោន ខ្ៃ ងំក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ពួករគកំព ងខតក្បយ ទធរដើមបីកា   

អធិបរតយយភាព បស់ក្បរទសជាតិរយើង)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3196  ោម ន

ច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00807451-00807452 (“ខាុំច្ូេនដជាមួយ ប៉ា េ ពត រដើមបីតស ូ 

រទាះបីជាខាុំព ំមានអំណាច្ ឬប ពាសិទធិក៏រដ្ឋយ រហើយខាុំក្តូវបានតរមៃើងកនុងម ខតំខណងខពស់”។ ខខម ក្កហម មាន     

រោេបំណងក្បឆំ្ងនឹងកា ៃ្ ន ន បស់ប រទសមករេើក្បរទសកមពជុា។ “រនះរៅថ្នរសនហាជាតិនិយម”)។  

ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3203  ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00802929-00802931 (“រខៀវ សំ្ន បានច្ូេបកសក មមយុនីសតកមពជុារៅរពេោត់ ត់ច្ូេនក្ព”)។ េិខិតពី រខៀវ សំ្ន 

រ្ាើជូនសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ឯកសា  E3/112 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសា

ខខម ) 00157636-00157638 (រដ្ឋយសា ក្ពឹតតិកា ណ៍នានា ោត់ក្តូវសក្មបត្តមក្ពឹតតិកា ណ៍ទាំងរនះ រហើយធាៃ ក់រៅ

រៅរក្កាមកិច្ចកា   ននច្េនាមួយខដេមិនសូវក្សបនឹងទមាៃ ប់ ស់រៅ បស់ោត់ ត្តមកា ខដេោត់បានទទួេកា 

អប់ ំរ ៀនសូក្ត)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ 

ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103824-00103873 (ោត់ ំរភើបច្ិតតខដេបានរឃើញកមាៃ ំង

ជាតិងមីមួយ រ េគឺកមាៃ ំងជាតិពិតក្បាកដ ្ សរច្ញពរីបះដូង បស់កសិក  ស់រៅត្តមទីជនបទ និងមានអា មមណ៍  

ធូ រសបើយកនុងច្ិតត)។ 

2274
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៦២-៦៣ (រៅនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ រេខ្

ទាងំអស់ និងរមដឹកនារំ្សងរទៀតបានជួប និងសរក្មច្្តួច្រ្តើមកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន 

ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00224461-00224462 (រៅកនុងរពេក្បជ ំកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើមកា តស ូអាវ ធ)។ 

កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៥-១៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00078197-00078198 (រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៦៧ នួន ជា, មា៉ា  ម៉ាង់, ត្ត ម៉ា ក, រសា ភឹម, និង វន រវ៉ាត បានជួបោន  និង

សរក្មច្ោប់រ្តើមកា តស ូអាវ ធ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ ជា ស ីម រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា  

01006984
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មួយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញជាមួយនឹងរមដឹកនាភូំមិភាគមួយចំ្នួន  ួមទាងំ រសា ភឹម  ស់ ញឹម និង      

ត្ត ម៉ា ក។ ពួករគបានពិភាកា ួមោន អំពីភាពោបំាច់្ក្តូវោប់រ្តើមកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បឆំ្ងនឹង

អនកកាន់អំណាច្ រ េគឺ ក្កុម េន់ នេ់ ខដេកំព ងក្គប់ក្គង ដ្ឋា ភិបាេនារពេរនាះ រៅត្តម

តំបន់ខដេពួករគយេ់រឃើញថ្ន ក្កុម េន់ នេ់ កំព ងរធាើ “សកមមភាពជិះជានស់ងកត់សងកិន” មករេើ

ពួករគកាន់ខតខ្ៃ ងំរឡើង
2275

។ មា៉ាង វិញរទៀត រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦៩ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំធំមួយនន  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍កនុងរខតត តនគិ ី ខដេមានវតតមាន នួន ជា ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី និង 

ក យ ធួន ចូ្េ ួម
2276

 អងគក្បជ ំបានសរក្មច្ថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុានឹងក្បមូេកមាៃ ំងទាងំអស់

រដើមបីនវ៉ាក្បឆំ្ងនឹង េន់ នេ់ និងក្កុមសាត នំិយមនន ដ្ឋា ភិបាេ េន់ នេ់
2277

។ 

                                                                                                                                            

E3/1568 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00713919-00713920 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨ 

បញ្ញជ រច្ញមកពីមជឈិមឲ្យកាន់អាវ ធរក្កាកឈ្ ក្បឆំ្ង)។ បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ 

ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ៦២-៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442124-00442125 (រក្កាយ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៦៧ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើម

កា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ ក្បសិនរបើមិនដូរច្នះរទ ខ្ម ងំក្បាកដណាស់នឹងបំផ្ទៃ ញបកស)។ 

ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦២-៦៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063151-

00063152 (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៦៧ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើមកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ)។ សូមរមើេ ្ងខដ  ខ្នក

ទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៤។  

2275
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៦២-៦៣; ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២     

(នួន ជា) ទំព័  ២៣-២៥ (ដកក្សង់កំណត់ក្ត្តរក្បើក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រៅកនុងរពេសវនាកា នានងៃទី 

០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា  E148 ខដេរោងរេើកិច្ចក្បជ ំនានងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ ជាមួយរេខ្ភូមិភាគ 

ខដេរៅរពេរនាះបានសរក្មច្្តួច្រ្តើមកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ)។ ក្បតិោ  ឹកនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) 

ទំព័  ៣១-៣២ (កា ត សូក្បដ្ឋប់អាវ ធបាន្តួច្រ្តើមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨ រដ្ឋយសា  “កា ជិះជាន់សងកត់សងកិនពីពួក ដាបាេ 

ដូច្ជា គូ   ន និង ពួក េន់ នេ់”)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក     

ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224471-00224473 (កនុងរពេក្បជ ំ

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសមួយ នាខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ បកសបានសរក្មច្ថ្ន ពួករគព ំអាច្បនតកា តស ូត្តម្ៃូវច្ាប់

រទៀតរទ រហើយក្តូវោប់រ្តើមឲ្យមានកា បះរបា )។ 

2276
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ២៤-២៦ (ដកក្សង់ បទសមាភ សន៍ជាមួយ នួន ជា 

រដ្ឋយ ខខម ង ន ឯកសា  E3/3 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00078199)។ កំណត់ក្ត្តរក្បើ

ក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រៅកនុងរពេសវនាកា នានងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកសា  E148 ច្ ះខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ ERN (ភាសាខខម ) 00757830-0075783 (កត់សមាគ េថ់្ន រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩ នួន ជា បានរៅ តនគិ ី)។ 

01006985
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730> រក្កាយមក បកសបានយកនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៦៨ ជានងៃក្បា ពធខួបកងទ័ពបដិវតតន៍
កមពជុា។ នងៃរនះរហើយខដេជានងៃកងកា   សមាៃ ត់ក្តូវបានរ ៀបចំ្សាជាងមីបរងកើតជាកងឧទាទ ម 
និងវាយក្បហា រៅបាយដំោ ំ

2278
។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៦៨ ដេ់ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ បដិវតតន៍

ក្បដ្ឋប់អាវ ធក្តូវបានោយកា ណថ៍្ន បានរធាើកា វាយក្បហា រៅកនុងរខតតចំ្នួន១៧ កនុងចំ្រណាមរខតត

ចំ្នួន ១៩
2279

។ រក្កាយមក ប៉ា េ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន រៅម ននងៃទី ១៨ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ បកសមានធនធានតិច្តួច្ រហើយកមាៃ ំងបកសរៅឯរកា
2280

។ 

                                                                                                                                            

ក្បតិ-ោ ឹកនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភនួ) ទំព័  ៦៤-៦៥ (នួន ជា បានមក តនគិ ីមតងរៅ

ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៦៩  យៈរពេពី បីនងៃ និងបានជួបជាមួយ ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី និង ក យ ធួន)។ 

2277
 ឯកសា របាះព មព្ ាយននសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម  ឯកសា  E3/23 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00289675 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានច្ងក្កងឯកសា មួយរេើករឡើងថ្ន 

បកសគួ វាយក្បហា ពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និងពួកកបត់ េន់ នេ់ មិនខមន សីហន  រនាះរទ រហើយគួ ក្បមូេកមាៃ ំងទាងំ

អស់ខដេអាច្ក្បមូេបានរដើមបីវាយខ្ម ងំឲ្យរៅឯរកា)។ ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00063332-00063334 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៩ “រយើងបានវាយពួកកបត់ េន់ នេ់”)។ 

2278
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៣។ 

2279
 ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (SWB) ឯកសា  E3/209 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00649942-00649944។ កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស នន

ក្បរទសន័ រវ ឯកសា  E3/564 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00333340-

00333342។ 

2280
 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦២-៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442124-

00442125។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី 

៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00752090។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុា

ងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៣៧-៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-

00103827 (រៅសំឡូត បកសក មមយុនីសតកមពជុាសាិតកនុងសភាពរក្ោះថ្នន កប់ំ្ ត រេើកខេងខតបកសរនះកាន់អាវ ធក្បឆំ្ង

នឹង េន់ នេ់ ប៉ា ខនត បកសោម នអាវ ធ) ទំព័  ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00103828 (កា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៦៨ និងឆ្ន ំ ១៩៦៩ មានសភាពេំបាករដ្ឋយសា មានអាវ ធ ក្ោប់ ំរសវ ឬ រសបៀងអាហា តិច្តួច្ រហើយកា 

េះបង់រនាះគឺរក្ច្ើនមហិមា)។ 

01006986
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

680 

 

 ១៤.១.៣  ដណំាកក់ាេទ៣ី៖ បដវិតតនក៍្បជាធបិរតយយ 

731> ប៉ា េ ពត បានពនយេ់ថ្ន កនុងចំ្រណាមភា កិច្ចចំ្នួនពី  បស់បកស ខដេជាកា តស ូក្បឆំ្ងនឹង

ច្ក្កពតតិនិយម និងកា តស វូណណ ៈ ភា កិច្ចតស ូក្បឆំ្ងនឹងច្ក្កពតតិនិយមក្តូវរធាើម ន
2281

។ រដើមបី ំរដ្ឋះ

ក្បរទសពីពួកច្ក្កពតតិ បកសោបំាច់្ក្តូវកសាង ណសិ សតស ូមួយរដើមបីរធាើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ 

ក្ច្បាច់្បញ្ចូេក្គប់ក្កុមទាងំអស់ក្បឆំ្ងនឹង បបសាធា ណ ដាខខម   ួមទាំង ពួកនាយទ ន ពួកសកតិភូមិ 

ក្ពះសងឃ និងអនក ដាកា ស ីវិេ
2282

។ បកសក្តូវបនត កាកា សមាៃ ត់រដ្ឋយសា បកសរៅមិនទាន់មាន

 ច្នាសម័ពនធក្តឹមក្តូវរៅរឡើយ   រហើយបកសភ័យខ្ៃ ច្មាន្េវិបាក  ក្បសិនរគសាគ េ់បកស  និង     

រមដឹកនាបំកសជាសាធា ណៈរនាះ
2283

។ រហត រនះ បកសក្តូវកា កា ជួយរក្ជាមខក្ជង បស់ប គគេ

នានា ដូច្ជាសរមតច្ នរោតតម សីហន  ខដេក្ទង់មានឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ និងក្តូវបាន

ទទួេសាគ េ់កនុងចំ្រណាមក្គប់ក្កុមទាងំអស់រៅកនុងក្បរទសកមពជុា រដើមបីឲ្យក្ទង់ដឹកនា ំណសិ ស

                                                 
2281

 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤៩-៥១ ERN (ភាសាខខម ) 00442117-

00442118។ 

2282
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៣-៤ (ពួកច្ក្កពតតិមនិអាច្កមាច ត់ភាៃ មៗរនាះរទ 

រដ្ឋយសា ពួករគរៅមានសា ៈសំខ្ន់រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតនក៍្បជាធិបរតយយ)។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន 

កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 ច្ ះនងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ទំព័  ១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00065898-00065899 (កា តស ូពាោមរដើមបីកសាងកមាៃ ំង បស់ពួករគរៅក្គប់វិ

ស័យទាងំអស់ រដើមបីអាច្ខៃួនទីពឹងខៃួនបាន)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា ន

កា ណ៍រៅក្បរទសកមពជុា៖ ទសសនកិច្ច្ៃូវកា  បស់រលាក ប៉ា េ ពត រៅច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  E3/484 ច្ ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧  ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00797658-00797659 (ប៉ា េ ពត បានក្បកាសថ្ន 

រក្កាយ        ដាក្បហា កនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ បកសបានសរក្មច្យកត្តមរោេនរោបាយជួ ម ខ រដ្ឋយខ្អករេើស

មព័នធភាព    កមមក -កសិក  ខដេ ក់ព័នធនឹងពួកនាយទ នរសនហាជាតិ និងក្ពះសងឃ)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ 

អំពីកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 

ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00072400-00072401 (កមាៃ ំងជួ ម ខ  ួមទាងំ 

និសសិត និងអនក ដាកា  ក្តូវបានក្បខមេក្បមូេរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍)។   បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុង

ឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៥៣-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00442119-00442121 (របើសិនមិនមានរោេនរោបាយ

សក្មាប់ជួ ម ខរទ ោម នវិធីណាខដេពួករគអាច្ឈ្ន ះបដិវតតនរ៍នាះរទ)។  

2283
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៥-១៦។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

681 

 

 ួប ួមមួយ
2284

។ កា ទមាៃ ក់សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ បាន្តេ់

ឱកាសរនះដេ់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស។ ត្តមពិតរៅ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានអះអាងថ្ន ពួករគ ំពឹង ង់ោំ

ក្ពឹតតិកា ណ៏រនះ រដ្ឋយបានរ ៀបចំ្រៅម នខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ រដើមបរីក្តៀមរធាើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ

ដឹកនា ំណសិ ស ួប ួមមួយ
2285

។   រក្កាយរពេ ប៉ា េ ពត សនាថ្ន ខខម ក្កហមនឹងោកំ្ទដេ់        

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុារនះ សរមតច្ នរោតតម សហីន  បានបរងកើតោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា

រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧០
2286

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកំណត់ ួច្រហើយថ្ន    ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា គឺក្ោន់ខតជាសមបកខ្ងរក្ៅមួយប៉ា រណាណ ះ។ 

                                                 
2284

 បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៦-៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00000898-00000899 (ខខម ក្កហមបានោកំ្ទ នរោតតម សីហន  រដ្ឋយសា ឥទធិពេ បស់ក្ទង់រៅរេើ

ពិភពរលាក)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/2699 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00498201-00498202 (ក្ពះអងគមាច ស់

ហាក់ដូច្ជាមានតួនាទីបក្ងួបបក្ងួមក្កុមក្បជាជនខដេមាននិនាន កា ខ សៗោន )។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៤៥-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00103830-00103831 (កមាៃ ំងខដេរដើ តួសំខ្ន់មានពី រៅកនុងកា សរ្ង្វគ ះក្បរទស៖ បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេ

មានកមាៃ ំងអាច្ក្បយ ទធបានរៅនឹងកខនៃង រហើយសរមតច្ នរោតតម សីហន  មានឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ)។ 

2285
 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ២២-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224478-00224479 (ខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងសាា នកា ណ៍។ ពួករគ

មានកងទ័ព និងអាវ ធខៃះ។ ដូរច្នះ ពួករគអាច្បរងកើត ណសិ ស ួប ួមមួយជាមួយនឹង នរោតតម សីហន  រដ្ឋយបនាយក្ទង់

មិនឲ្យមានអំណាច្អាីទាងំអស់ និងឲ្យខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងរេើអាីៗទាងំអស់ ទាំងរៅត្តមរខតតក្កុង និងទាងំរៅ

ត្តមទីជនបទ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយក្បជាជនបដវិតតកមពជុា (សា ព័ត៌មាន Le Monde) ឯកសា  E3/597 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ៣៧-៤០, ERN (ភាសាខខម ) 00744037-00744040 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន 

ពួករគបានទាយសាម នថ្ននឹងមាន ដាក្បហា ជាយូ មករហើយ ដូរច្នះ ម នរពេ ដាក្បហា រនះ បកសបានសរក្មច្បានកា 

ក្បមូេកមាៃ ំងមហាជនត្តម ូបភាពនរោបាយកនុងទសសនៈរដើមបីដឹកនាសំ្ង្វគ មតស ូ យៈរពេយូ )។ កំណត់រហត នន

កា សមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  E3/108 (មានកនុង 

ឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៦-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00347037-00347039 

ទំព័  ៦-៩ (រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ប៉ា េ ពត បានទាយសាម នជាម នថ្ន េន់ នេ់ នឹងរធាើ ដាក្បហា ក្បឆំ្ងនឹង     

សរមតច្ នរោតតម សីហន )។  

2286
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៨។ 

01006988
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

682 

 

ត្តមពិតរៅ ខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងរេើសកមមភាពបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ និង ដ្ឋា ភិបាេរៅ

ត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
2287

។ 

732> រៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ គណៈកមាម ធិកា មជឈិម  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត នួន ជា រអៀង 

សា ី ត្ត ម៉ា ក រសា ភឹម ក យ ធួន និងរេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀត បានពិភាកាអំពីខ្នកា  ំរដ្ឋះ

ក្បរទសកមពជុាពីពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និង បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយបានបញ្ញជ ក់អំពីរោេ

នរោបាយខៃួនទីពឹងខៃួន និងរោេនរោបាយឯកោជយ បសប់កស
2288

។ រក្កាយមក ោប់ពីខខ ត លា 

ឆ្ន ំ ១៩៧០  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ា េ ពត និងរមដឹកនាបំកសរ្សងរទៀតបាន

ជួបោន ជាក្បោំ រដើមបីពិភាកាអំពីកា បនតរធាើបដិវតតន៍ និងកា ក្គប់ក្គងរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
2289

។ រៅ

                                                 
2287

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០០។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣០។ 

2288
 ឯកសា របាះព មព្ ាយននសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម  ឯកសា  E3/23 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

ទំព័  ៤៧-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00289690-00289692 (កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ គណៈកមាម ធិកា មជឈិម បាន 

ពិោ ណារេើសាា នភាពរៅកនុងក្បរទសរដើមបីរធាើកា តស ូ ំរដ្ឋះជាតិ។ ពួករគបានឯកភាពរោ ពត្តមរោេជំហ           

ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន រដើមបីក្បខមក្បមូេកមាៃ ំងទាងំអស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃ ទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ៩-

១០ (ប៉ា េ ពត បានរកាះក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧០)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ២៦-២៧ (កនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ នួន ជា និងសមាជិកគណៈកមាម ធ-ិ

កា មជឈិមក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យក្គប់ក្គងភូមិភាគនីមួយៗ  ួមទាងំ ត្ត ម៉ា ក (និ តី) រសា ភឹម (បូ ៌) ក យ ធួន (ឧតត )។ 

2289
 កណំត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣-៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00156614-00156616 (រក្កាយ ដាក្បហា  រខៀវ សំ្ន បានជួបជាមួយ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា។ រក្កាយ

មក ោត់បានសាន ក់រៅជាមួយ ប៉ា េ ពត រហើយរេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀតបានមកជួបជាមួយ ប៉ា េ ពត)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦០-៦២។ (រខៀវ សំ្ន, ប៉ា េ ពត, និង នួន ជា រៅជាមួយោន កនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧២ រៅរពេ រខៀវ សំ្ន រ ៀបកា  ួច្រហើយរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) 

ទំព័  ២៥-២៧ (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧០ រអៀង សា ី, រខៀវ សំ្ន, ប៉ា េ ពត, និង នួន ជា បានជួបោន រៅរខតត

កំពង់ោម)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា  E3/33 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00231798-00231799។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ 

ភីភួន) ទំព័  ៣-៤ (រៅរពេ ប៉ា េ ពត មិនរៅ ស-៧១, រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រៅទីរនាះ) ទំព័  ៤-៦ (នួន ជា រៅ

ជួបជាមួយរមដឹកនាភំូមិភាគ ក្ពមទាងំ រធាើដំរណើ រៅជួបជាមួយ  ស់ ញឹម រៅភូមិភាគ យ័ពយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ្ង

ខដ ) ទំព័  ៨-៩ (មានកិច្ចក្បជ ំរទៀងទាត់រៅថ្នន ក់មជឈិម  ួមទាងំ ថ្នន ក់រមដឹកនាភំូមិភាគ្ងខដ ។ មានកិច្ចក្បជ ំធំៗ និង

វគគរ ៀនសូក្ត ជាពិរសសរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ និងឆ្ន ំ ១៩៧៤។ រៅកនុងក្គប់កិច្ចក្បជ ំទាងំអស់ នឹងមានព័ត៌មានងមីៗអំពី

សាា នកា ណ៍ទូរៅសតីកា ច្េនាតស ូ និងកា  វិវតតរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ រដ្ឋយមាន បាយកា ណ៍មកពីត្តមភូមិភាគ្ង

ខដ ) ទំព័  ១៤-១៩ (រក្កាយ ប-៥ ក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រមដឹកនារំ្សងរទៀតមានមនទី រៅជិតទីរនាះ  ួម

01006989



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

683 

 

ពីរក្កាយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា /ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាខដេមានខតសមបកខ្ងរក្ៅ
2290

 

បកសបានវាយក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំខដេពួករគកំណត់ថ្នជាពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និង “ប ិវា  បស់ពួក

រគ” និង “បនកបត់” រៅកនុង បប េន់ នេ់
2291

។ កនុងអំឡុងរពេស្ង្វគ ម បកសបានរធាើកា តស ូ

ទាងំខ្ងរោធា និង ខ្ងនរោបាយរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នយ ទធវិធីច្មបងចំ្នួនបួន៖ យកមន សសពី

ខ្ម ងំ ផ្ទត ច់្រសបៀងខ្ម ងំ កមាច ត់ខខសោ កមមរ្សងៗ បស់ខ្ម ងំ និងទាញក្កុមខ្ម ងំឲ្យមកច្ ះចូ្េ
2292

។  

                                                                                                                                            

ទាងំ វន រវ៉ាត, រច្ង អន, ស ន រសន និង ត្ត ម៉ា ក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័  ១៨-

១៩ (ប-៥ គឺជាមនទី ខដេក្តូវបាន បរងកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេវាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ ខដេ ប៉ា េ ពត រពេខៃះ នួន 

ជា និងរមដឹកនាភំូមិភាគ ជួបក្បជ ំ ោន រៅទីរនាះ)។ សូមរមើេ ្ងខដ  ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ   

កថ្នខណឌ  ២៧១។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ 

 បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៦។ 

2290
 រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-00224461 (ខ្ម ងំសាគ េ់រ ម្ ះរមដឹកនា ំណសិ ស ួប ួមជាត ិ        

កមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ប៉ា ខនតព ំសាគ េ់រ ម្ ះរមដឹកនាពំិតក្បាកដរនាះរទ ខដេអាច្ឲ្យរមដឹកនាំ

ទាងំរនះរធាើកា ង្វ បានោ៉ា ងមានស វតាិភាព) ទំព័  ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224462-00224464 (រក្កាយ ដាក្បហា  

បកសរៅខតបនតយកកា តស ូរដ្ឋយសមាៃ ត់មករធាើជាយ ទធ វិធីជាមូេដ្ឋា ន)។ 

2291
 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 ច្ ះនងៃទី ១៦ 

ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៥-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00065897-00065899 (រក្កាយ ដាក្បហា នងៃទី 

១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ សហ ដាអារម ិកមានកា រកាត បកាត ប់រោធារៅកនុងក្បរទសកមពជុា និង “បានរក្បើក្បាស់កងទ័ព

អាយ៉ាង បស់ ធីវ គី និង បស់បនកបត់ េន់ នេ់ ជាឧបក ណ៍ននកា ៃ្ ន ន បស់ពួកវា”)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ 

រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧២ ទំព័  ៣-៤ ERN  

(ភាសាខខម ) 00711425-0711426 (ពួករគកពំ ងវាយក្បឆំ្ងនឹង “ក្កុមកបត់ជាតិ” ខដេពឹងខ្អកទាងំក្សុងរេើជំនួយ 

អារម ិក)។ ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍

កមពជុា ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៧-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00324816-00324819 

ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324818 (ស្ង្វគ មស ីវិេច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦៨ និងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ គឺជា យៈរពេនន

កា តស ូរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិពពីួកច្ក្កពតត)ិ។ កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា  

E3/564 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (រអៀង សា ី បាន

ពនយេ់ថ្ន ោប់ពីខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានស្ង្វគ ម ំរដ្ឋះក្បរទសព ីច្ក្កពតតិអារម ិក)។  

2292
 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00442133។  

01006990



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

684 

 

វណណ ៈខដេបាន្តេ់នូវកងកមាៃ ំងដ៏សំខ្ន់សក្មាប់បដិវតតន៏រៅខតជាកសិក ។ ពួកនាយទ នគឺជា    

សមព័នធមិតតដ៏ោបំាច់្ ប៉ា ខនតមិនអាច្ទ កចិ្តតបានរទ ពីរក្ ះពួករគ “ត្តមខយេ់”
2293

។ 

733> រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧១ នួន ជា ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន (រៅ

រពេរនាះ ជាសមាជិករក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម) រអៀង សា ី ក យ ធួន ខក ពក រឌឿន  

រសា ភឹម វន រវ៉ាត ត្ត ម៉ា ក  ស់ ញឹម និងអនករ្សងរទៀត បានសរក្មច្បត ូរ ម្ ះបកសរៅជាបកស

ក មមយុនីសតកមពជុា រហើយបានបរងកើតភូមិភាគពិរសសមួយរៅខកប ទីក្កុងភនំរពញ ក្ពមទាងំបាន

បញ្ញជ ក់ជាងមីអំពីមាោ៌បកសត្តងំពីរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ និងរេើកទី២  ួមទាំងបានរបតជាា

តស ូវណណ ៈ្ងខដ 
2294

។ 

734> រក្កាយមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧១ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ និង ជាពិរសស 

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមមបានោប់រ្តើមអន វតតត្តម យៈក្កុមក្បវាស់នដ

ោន  និងរក្កាយមក ត្តម យៈសហក ណ ៍ រៅត្តមទីជនបទនានា
2295

។ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ រអៀង 

សា ី បានពនយេ់ថ្ន រោងត្តមកមមវិធីនរោបាយរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ កសិកមមមានសា ៈសំខ្ន់ោ៉ា ង

ខ្ៃ ងំ។ បកសបានោត់វិធានកា ក្បមូេកសិក  និង ំរដ្ឋះពួករគរច្ញពី ច្នាសមព័នធោស់ ជារហត រធាើ

ឲ្យ្េិត្េមានកា រកើនរឡើង និងរធាើឲ្យច្េនាសមូហភាពរបាះជំហានរៅម ខ
2296

។ “មាោ៌ខៃួន 

                                                 
2293

 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៥១-៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 00442118-

00442119។ រៅកនុងន័យរនះ រខៀវ សំ្ន បានកត់សមាគ េ់ថ្ន ពីដំបូង ប៉ា េ ពត ព ំក្ពមជួប នរោតតម សីហន  រនាះរទ 

រដ្ឋយសា បានគិតរឃើញអំពរីោេបំណងច្ ងរក្កាយ បស់បដិវតតន៍ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ  

សំ្ន) ទំព័  ៦០-៦២)។ 

2294
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥។ សូមរមើេ ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00103870 (រៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧១ មានកិច្ចក្បជ ំ វាងកមាម ភិ-បាេមកពមីូេដ្ឋា នរ្សងៗ ខដេ ប៉ា េ ពត បាន

ក្បកាសថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានធំធាត់មកពីបកសបាន ៃ្ងកាត់កា តស ូវណណ ៈ និងកា តស ូជាតិោ៉ា ងតឹងខតង និង

មកពបីកសខ្អករេើកមាៃ ំងកសិក )។  

2295
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត ១១៣។  

2296
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧២ ទំព័  ៦-៩ ERN  (ភាសាខខម ) 00711428-0711431 (ដី បស់ពួកកបត់ក្តូវបានខបងខច្ករៅជាសមបតតិ ួម ឬ 

ឲ្យរៅកសិក ខដេោម នដី។ កមមវិធីនរោបាយ ួមមាន៖ កា បំ្ សបំ្ តកា ង្វ រដើមបីជំ  ញកសិក ឲ្យច្ំរោេ-

01006991
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ទីពឹងខៃួន” តក្មូវឲ្យក្បជាជន្គត់្គង់តក្មូវកា ខៃួនឯងផ្ទទ េ់ និង្គត់្គង់ដេ់កា តស ូ
2297

។ រោង

ត្តម នួន ជា រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាពេំបាកេំបិន មាោ៌បកស ក់ព័នធនឹងកា តស ូវណណ ៈ 

និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅកនុងចិ្តតក្បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
2298

។ កនុងខណៈរពេវាយ

ក្បឆំ្ងពួកច្ក្កពតតិរក្កាម ូបភាពបិទបាងំ និងរក្កាមកា ជួយរក្ជាមខក្ជងពី ណសិ ស ួប ួមជាតិ 

កមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា បកសក៏បានោប់រ្តើមបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅត្តមតំបន់

 ំរដ្ឋះ ួច្ខដ 
2299

។ 

735> រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ សមាជិក និងសមាជកិរក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម  

ខដេមាន ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រសា ភឹម ក យ ធួន ត្ត ម៉ា ក វន រវ៉ាត  ស់  ញឹម និង ស ន 

រសន
2300

 ត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ

រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស និងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុងឲ្យរៅ ស់រៅត្តមទីជនបទនានា
2301

។ 

រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ប៉ា េ ពត នួន ជា រមបញ្ញជ កា កងទ័ព និង/ឬ រេខ្ភូមិភាគ បានជួបោន

រៅមនទី  ប-៥ ខ្ងេិច្ឧតតងុគ ជាពិរសស រៅកនុងខខ ក មភៈ និងរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបី

ក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន និង វិធានកា រ្សងៗរទៀត

ខដេក្តូវអន វតតរក្កាយរពេទទួេបានជ័យជមនះ
2302

។ 

                                                                                                                                            

នរោបាយកសិកមម និងរ ៀបច្កំសិក ទាងំអស់ ខដេទទួេយកកំខណទក្មង់ខ្ងវិស័យកសិកមម បស់រយើងរៅជា

សមាគមកសិក រសនហាជាតិ។ រយើងបានរេើកទឹកច្ិតតដេ់កា បរងកើតសហក ណ៍ និងកា ក្បវាស់នដោន )។  

2297
 កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា  E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧២ ទំព័  ៩-១១ ERN  (ភាសាខខម ) 00711431-0711433។ 

2298
 រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224462-00224464។ 

2299
 ដូច្ខ្ងរេើ។ 

2300
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៤២។ 

2301
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៤២។ 

2302
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៣-១៤៧។ សូមរមើេ ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 

00103838 (រៅច្ ងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ក្តូវបានអរញ្ជ ើញរៅកាន់ទីសាន ក់កា  ប៉ា េ ពត រៅខ្ងេិច្ឧតតងុគ រដើមបី

ត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ។ ជារ ៀងោេ់នងៃ ោត់បានត្តមដ្ឋនកា វិវតតរៅត្តមសម ភូមិត្តមវិទយុជាមួយនឹង

ម្នតីរោធាមួយច្ំនួនរ្សងរទៀត)។ 

01006992
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 ១៤.១.៤  ដណំាកក់ាេទ៤ី៖ បដវិតតនស៍ងគមនយិម 

736> រៅនងៃទ ី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន “ ំរដ្ឋះ” ក្បរទសបានរជាគជ័យ 

រហើយបកសបាន្នចូ្េដំណាក់កាេងមីមួយ គឺដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម
2303

។ រខៀវ សំ្ន 

បានរេើករឡើងថ្ន រជាគជ័យរនះគឺបានមករដ្ឋយសា បកសបានអន វតតត្តមមាោ៌បកសដ៏ក្តឹមក្តូវរៅ

កនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ម នៗ
2304

។ រហត ដូរច្នះរហើយ បកសបានខ្អករេើរោេនរោបាយ និង

រោេបំណងខដេពាោមសរក្មច្រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម រៅរេើបទពិរសាធន៍

 បស់ខៃួនរៅកនុងអំឡុងរពេស្ង្វគ ម និងរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
2305

។ 

                                                 
2303

 ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/209 ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ដំណាក់កាេងមីននបដិវតតន៍គកឺ្តូវ

កសាង និងកា   ក្បរទស)។ ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ 

សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើកទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៣៤, ៤៤, ៤៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00291025-00291026 កថ្នខណឌ  ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00079813 (ក្បជាជនកមពជុាកំព ង

តស ូរដើមបីកា    និងកសាងក្បរទសរៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ងមី បស់ពួករគ រ េគឺ តស ូរដើមបីកា   ្េ-

ច្ំរណញពបីដិវតតន៍។ សាា នភាពរនះបានទទួេរជាគជ័យត្តម យៈកា អប់ ំជាដោបរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា)។ 

កំណត់សមាគ េ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ា ស ីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា  E3/564 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនះជា យៈ

រពេននបដិវតតន៍សងគមនិយម និងកា កសាង)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌

នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ២-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072401-00072405 (ពីម ន បកសបានក្បមូេកមាៃ ំងវាយខ្ម ងំ និង ំរដ្ឋះ

ក្បរទស រហើយកនុងរពេបច្ចបុបននកំព ងក្បមូេកមាៃ ំងរដើមបីកា    និងកសាងក្បរទស)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦។  

2304
 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 ច្ ះនងៃទី ១៦ 

ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00065898។  

2305
 អាីៗខដេរយើងកំព ងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃ ប់អន វតតពីម នរឡើយ (ដកក្សង់ពីបទសមាភ សន៍ បស់ Der Spiegel)   

ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន 

រដ្ឋយសា ពួករគព ំបានខ្អករេើ  គំ ូណាមួយរនាះរហើយ រទើបពួករគរ ៀនពីបទពិរសាធន៍ វិញ)។ កណំត់រហត ននកិច្ច

សមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា  E3/573 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខមកោ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00640500-0064051 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយរពេឈ្ន ះស្ង្វគ ម ប៉ា េ ពត 

និង នួន ជា រជឿជាក់ថ្ន ពួករគរធាើមិនខ សរឡើយ រហើយអាីៗ បានខ្អករេើមាោ៌ពីច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។  

01006993
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

687 

 

737> ដូច្អនកខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងជរមាៃ ះរនះ  ួមទាងំ រមដឹកនាខំខម ក្កហមខៃួនឯង្ងខដ រនាះ 
បាន ំពឹងទ កថ្ន ក្បរទសក្តូវក្បឈ្មនឹងកងាះរសបៀងអាហា  និងធនធានរ្សងរទៀត ប៉ា ខនត ថ្នន ក់

ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានពិោ ណារឃើញថ្ន អាទិភាពដំបូងគឺោបំាច់្ក្តូវរធាើោ៉ា ងណាក ំឲ្យ

ក្បរទសកមពជុា ងកា គំោមកំខហងទាងំរៅកនុងក្បរទស និងទាងំពីរក្ៅក្បរទស
2306

។ ដូរច្នះ រដើមបី

សរ្ង្វគ ះក្បរទសឲ្យបាន និងរដើមបីឲ្យក្បរទសរបាះជំហានរៅម ខោ៉ា ងរេឿន ្នដេ់ដំណាក់

កាេបដិវតតន៍បនាទ ប់រទៀតរនាះ រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានពិោ ណាថ្ន រោេនរោបាយ

តឹង  ឹងគួ ក្តូវបានអន វតតជាក្បញាប់
2307

។ រេើសពីរនះរទៀត រដើមបីកសាងក្គឹះឲ្យបាន  ឹងមំាកនុង
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 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៨ (ព ំមានរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់ និងមានបញ្ញា សងគម 

រ្សងរទៀត)។ បទអនតោគមន៍ បសរ់លាក រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១  បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ 

ឯកសា  E3/607 នងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00816623-00886624 (ក្បរទស 

កមពជុាសាិតរៅកនុងសភាពក្កីក្ក ( ួមទាងំ រោងច្ក្ក ខក្ស និងសតាច្ិញ្ច ឹម) រៅរពេខខម ក្កហមកាន់កាប់អំណាច្)។ 

ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ    

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814 (រក្កាយ

ស្ង្វគ ម ពួករគក្តូវបានរគដកហូតរសបៀងអាហា  សមាភ  ៈ ឧបក ណ៍ និងរោបី)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនក

សា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00000901-00000902 (រៅ

រពេខខម ក្កហមកាន់កាប់អំណាច្ ពួករគក្បឈ្មនឹងជំងឺ កា ខាះខ្តអាហា  និងក្កុមអាក្កក់)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង

កា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភ សន៍សា ព័ត៌មាន ញូវវីកជាមួយ រអៀង សា ី (Newsweek)     

ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00635944-00635945 (រអៀង 

សា ី បានពនយេ់កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធថ្ន រៅកនុងក្បរទសកមពជុាមានបញ្ញា រក្ច្ើន

ណាស់បនាទ ប់កា បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញរដ្ឋយស្ង្វគ ម)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  

E3/4048 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00788401-00788402 (សូមបីរៅត្តមជនបទ ក្បជាជន

ពិបាកកនុងកា ច្ិញ្ច ឹមខៃួនឯង)។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00003768 (កត្តត េំបាកេំបិន ួមមាន កា ខាះខ្តរសបៀង
អាហា  រោក្កបី និងជំងឺជារក្ច្ើនរទៀត) ទំព័  ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃស)  00003287 (មានកា ខាះខ្តរសបៀង

អាហា  ថ្នន ំ សងកូវ និងទីជក្មក)។ 

2307
 កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមយួ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  

E3/108 (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00347039-00347040។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង 

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧៦-៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103846 (ពិពណ៌នាថ្ន 

បដិវតតន៍សងគមនិយម គឺជានរោបាយរេឿនក្ជុេហួស) ទំព័  ១២០-១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00103868 (ខខម 

ក្កហមមាននរោបាយក្ជុេហួសរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

01006994
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រោេបំណងទប់ទេ់នឹងកា វាយក្បហា  បសខ់្ម ងំខ្ងរក្ៅរនាះ បដិវតតន៍សងគមនិយមក្តូវរធាើឲ្យ

រេឿន
2308

។ ក្បជាជនក្គប់ ូប ទាងំរោធា ទាងំស ីវិេ ក្តូវក្បមូេយកមកឲ្យបានរេឿនសក្មាប់

យកមកកសាង និងកា   ក្បរទសកនុងរោេបំណងពាោមធានាឲ្យបាននូវសនតសិ ខសក្មាប់

រពេខ្ងម ខ និងធានាស ខ មាេភាព បស់ក្បជាជនត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ
2309

។ មាោ៌

                                                                                                                                            

េំរៅ(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៦, ៥៣០-៥៣៤ ( ក់ព័នធនឹងកា រោទក្បកាន់អំពីកា ភយ័ខ្ៃ ច្រេើខ្នកា 

 បស់គិញប រទស និងអតីតអនក ដាកា  បស់ េន់ នេ់ និងភាពោបំាច្់ក្តូវរជៀសវាងកា ៃ្ ន ន បស់ប រទស)។  

2308
 អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062452-0062453 (ោបំាច្់ក្តូវមានមូេដ្ឋា នក មមយុនីសតដ៏អសាច  យជាងរនះមួយរៅកនុងក្បរទស

កមពជុារដើមបីកា   មូេដ្ឋា នរនះពីកា គំោមកំខហងពខី្ងរក្ៅ ដូច្ជា រវៀតណាម។ រហត ដូរច្នះរហើយ រទើបបដិវតតន៍

រេឿន)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  

E3/659 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៥៤ ERN (ភាសាខខម ) 00741136 (រោេនរោបាយខដេបានអន វតត

រដ្ឋយសា កា ភ័យខ្ៃ ច្រវៀតណាម  ួមមាន សហក ណ៍ និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីរក្ ះពួករគបានដឹងថ្ន     

រវៀតណាមមានខ្នកា  ួច្ជារក្សច្រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងកា ទមាៃ ក់ពួករគ)។ បងទី២ មិនោអំាីៗខដេកនៃងរៅ 

(សា ព័ត៌មានភនំរពញប៉ា សតិ៍) ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១២-២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00526869-00526870 (បកសរជឿជាក់ថ្ន បកសក្តូវអភិវឌឍក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ របើមិនដូរច្នះរទ នឹងរៅច្ ងប៉ាូច្រគ

ដខដេ)។    ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌មាន កមពជុាក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា  E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00705172-00705173 (រដើមបី ធានាដេ់កា កា   ក្បរទស ពួករគ

ក្តូវកសាងក្បរទសឲ្យរេឿន)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3198 ោម នច្ ះ    

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00806471 (រវៀតណាមមានមហិច្តិ្តក្គប់ក្គងកមពជុា៖ “ដូរច្នះ រយើងក្តូវ ត់

ឲ្យបានរេឿន”)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4022 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាខខម ) 00784345 (ប៉ា េ ពត រៅខតនិោយដខដេៗថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាក្តូវខត ត់ឲ្យរេឿនរដើមបី  

ក ំឲ្យរវៀតណាមត្តមទាន់។ រក្កាយ ំរដ្ឋះ រដ្ឋយរមើេរឃើញកា អត់ោៃ ន និងកា គំោមកំខហងពីរវៀតណាម រយើងអត់

មានរពេរវលាក្តូវពនា បានយូ រនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4022 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00780960 (រពេរវលារច្ះខតបនតរៅម ខ បដិវតតនក៍្តូវខត ត់រៅម ខ

ឲ្យរេឿន៖ “ កយរសាៃ កមួយកនុងច្ំរណាម កយរសាៃ ក បស់រយើងគឺ រយើងោបំាច្់ ត់ឲ្យរេឿន”។ រក្កាយស្ង្វគ ម 

“រយើងក្តូវបនត ត់  ត់ឲ្យរេឿនជាងម ន”)។  

2309
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើក

ទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៤៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00079813 

(កងទ័ពទាងំអស់ក្តូវក្បមូេយកមកសក្មាប់កសាងក្បរទស និងសក្មាប់ឲ្យមានកា   ីកច្រក្មើនរេឿនរៅកនុងកក្មិត

ជីវិត បស់ក្បជាជន)។ ស នទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃ ច្ សាា គមន៍ ្តេ់កិតតិយសដេ់

សមមិតតសមាជិកមជឈិមបកសក មមយុនីសត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា 

01006995



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

689 

 

បកស ទាងំរៅកនុងក្បរទស និងរៅរក្ៅក្បរទស បានខ្អករេើរោេកា ណ៍ “ឯកោជយ អធិបរតយយ” 

សមូហភាវូបនីយកមមនិយម និងខៃួនទីពឹងខៃួន
2310

។ ដូច្រនះ កា ខបងខច្កវណណ ៈនឹងក្តូវបំបាត់

រោេ
2311

 ោម នជំនួយអនត ជាតិណាមួយនឹងក្តូវទទួេយក រេើកខេងខតជំនួយរនាះោម ន

                                                                                                                                            

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571-00801572 (រយើងង្វយនឹងក្បមូេកមាៃ ំងទាំងអស់)។ ស នទ កថ្ន

 បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ឯកសា  

E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00324828 (ោម នកមាៃ ំងណា ឬ ន ណា រៅ 

“អសកមម” កនុងកា កា    និងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿនរនាះរទ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ    

សា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២  ERN (ភាសាខខម ) 

00291036 (ក្បរទសកមពជុាដូច្ជារោងជាងធំមួយ។ ក្បជាជនរយើងទាំងអស់កំព ងរធាើកា ង្វ ទាំងនងៃទាងំយប់រដើមបី

កសាងក្បរទសរឡើង វិញ)។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00003767-00003768 (ប គគេក្គប់ោន ដ្ឋក់   

្េក្បរោជនជ៍ាតិ និងសមូហភាពរៅខ្ងរេើអាីៗរ្សងរទៀតទាំងអស់។ ោម នន ណាមាន ក់មិនសាតិរៅរក្កាមកា    

រកាត បកាត ប់រឡើយ)។  

2310
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើក

ទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៦១, ៦៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00079815 (ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរផ្ទត តរេើរោេកា ណ៍ឯកោជយ និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។ ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុង

អងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00324827-00324829 ។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា 

ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00003761-00003763 (បដិវតតន៍សងគមនិយមគឺរដើមបីករមទច្កមមសិទធិផ្ទទ េ់ខៃួន។ រដើមបីករមទច្កមមសិទធិផ្ទទ េ់ខៃួន បកសបាន
រោ ពត្តមរោេកា ណ៍ឯកោជយមាច ស់កា  និងខៃួនទីពឹងខៃួន) ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00003769 (រោេជំហ 

មូេដ្ឋា នកនុងកា អន វតតកា ង្វ កសាងជាតិ និងកា   ក្បរទស  ួមមាន ខៃួនទីពឹងខៃួន សមូហភាវូបនីយកមម និងកា តស ូ

ក្បយ ទធយូ អខងាង)។  

2311
 ស នទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃ ច្ សាា គមន៍ ្តេ់កិតតិយសដេ់សមមិតតសមាជិក

មជឈិមបកសក មមយុនីសត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571-00801572 (កមាៃ ំងក្បជាជនទទួេខ សក្តូវរេើកា រធាើឲ្យក្បរទសក្បរសើ រឡើង 

រដ្ឋយោម នវណណ ៈរកងក្បវ័ញ្ច និងវណណ ៈខដេក្តូវរគរកងក្បវ័ញ្ច)។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  ៨១-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00003840-

00003841 (រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ ក្តូវមានកា េះបង់ច្ំរ ះ ណសិ ស ច្ំខណករៅ

កនុងដំណាក់កាេសងគមនិយម វណណ ៈរ្សងរទៀតក្តូវខតេ បបំបាត់រោេ។ សូមរមើេ្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ 

សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៧៤-៧៥ ERN 

01006996
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េកេខណឌ
2312

 រហើយសាា នទូតទាងំអស់នឹងក្តូវបិទដំរណើ កា  ោ៉ា ងរហាច្ណាស់កនុង យៈរពេ   

បរណាត ះអាសនន
2313

។ រេើសពីរនះរទៀត បកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន បកសោបំាច់្ក្តូវបនត វិធ ី   

បិទបាងំ និង កាកា សមាៃ ត់
2314

 រដើមបីកា   ក ំឲ្យខ្ម ងំរក្ជៀតចូ្េ
2315

 និងរដើមបីកសាងមូេដ្ឋា ន 

                                                                                                                                            

(ភាសាខខម ) 00103845 (កា ជំ  ញឲ្យក្បរទសកមពជុា្នឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សដេ់សងគមក មមយុនីសត ទាមទា ឲ្យមាន

កា ខិតខំបំ្ សច្េនាមរនាគមន៍ វិជាជ មួយម ឹងមា៉ា ត់ បំ ក់ជំហ វណណ ៈឲ្យកសិក )។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៤។  

2312
 ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/659 

ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771129-00771131 (ពួករគបដិរសធជំនួយប រទសរដ្ឋយខ្អក

មូេដ្ឋា នរេើកា ្គត់្គង់ក្គប់ក្ោន់រដ្ឋយខៃួនឯងោ៉ា ងច្ាស់លាស់)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្ស ី

Elizabeth BECKER ឯកសា   E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892-00578893 

(ក្បរទសកមពជុាបដិរសធជំនួយអនត ជាតិរក្កាយជ័យជមនះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា រហត ្េជារក្ច្ើន កនុងរនាះ ួម

ទាងំ កា ភ័យខ្ៃ ច្កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បសអ់ារម ិក្ងខដ )។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង 

កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/2667 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00491782 (គឹម អ ីេស  ង បាន្តេ់ជំនួយក្ត្តក់ទ័  ១០.០០០ រក្គឿងដេ់ក្បរទសកមពជុា។ រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយតប

ថ្ន ត្តម យៈកា ខិតខំក្បឹងខក្បងបំរពញកា ង្វ ោ៉ា ងសក្សាក់សក្សា ំ ក្បជាជនកមពជុាមានេទធភាពទិញមា៉ា ស ីនខដេ

អាច្ឲ្យ្េិតក្ត្តក់ទ័  ១០.០០០ រក្គឿង ឬ រក្ច្ើនជាងរនះបានរដ្ឋយខៃួនឯង សក្មាប់តក្មូវកា រក្បើក្បាស់នារពេ

អនាគត)។  

2313
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ សា ន អាន ឯកអគគោជទូត

 បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/2720 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00523983-00523984។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រៅ រសង សមាជិកននកា ិោេ័យនរោបាយនន   

គណៈកមាម ធិកា កណាត េនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងជារក្បសិតពិរសស បស់ក្បម ខ ដាកមពជុាក្បោំទាីបអឺ ៉ា ប 

ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00517761-00517762។  

2314
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/229 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័    

២-៣  ERN (ភាសាខខម ) 00000715 (យកច្ិតតទ កដ្ឋក់រេើបញ្ញា  កាកា សមាៃ ត់ ក ំឲ្យបងបអូនរ ា្ច្ឆ្ា ច្។ ទាក់ទងោន ក៏

ក្តូវសាៃ ត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័  ១២, ១៣-១៤ (វគគរ ៀនសូក្តបាន

បរក្ងៀនរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់ជាមួយនឹង កយរសាៃ ក “ខបកកា ណ៍គឺសាៃ ប់ លាក់កា ណ៍សមាៃ ត់បាន គឺឈ្ន ះ 

៨០%”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វ ន) ទំព ័ ៥០-៥១ (វគគរ ៀនសូក្តនរោបាយរៅមនទី  ប-

២០ បានពិភាកាអំពី សា ៈសំខ្ន់ននជំហ  ឹងប ឹង និងកា  កាកា សមាៃ ត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៣-១៤ (កា  កាកា សមាៃ ត់គឺជារោេកា ណ៍ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

ច្ំរណះដឹងគឺសក្មាប់ខតអនកខដេក្តូវកា វាខតប៉ា រណាណ ះ)។  

01006997



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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និងរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ន្ទកនុងឲ្យបាន ួច្ោេ់ម នរពេសាា គមនប៍ រទស
2316

។ បកសមិនអត់ឱនចំ្រ ះ

កា ក្បឆំ្ងរដ្ឋយចំ្ហចំ្រ ះមាោ៌បកសរនាះរទ
2317

។ 

                                                                                                                                            
2315

 រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ១២-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224468-00224470 (រោេកា ណ៍សមាៃ ត់មានរៅកនុងក្គប់ទិដាភាពនន

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ( ួមទាងំ កា របាះរឆ្ន ត កខនៃងរមដឹកនា ំស់រៅ រពេរវលា និងទីកខនៃងក្បជ ំ) មាន      

សា ៈសំខ្ន់រដើមបីកា   ក្បរទសពរីក្ោះថ្នន ក់ននកា រក្ជៀតច្ូេ បស់ខ្ម ងំ)។  

2316
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៦-១៧ (រៅរពេបកសមាន ច្នាសមព័នធក្តឹមក្តូវជាមួយ

នឹងកា ោកំ្ទពមីហាជន និងប រទស ួច្រហើយរនាះ បកសនឹងក្បកាសអំពីអតាិភាព បស់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃង

ននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/659 ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ 

ERN (ភាសាខខម ) 00771129-00771134 (រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូង ពួករគក្តូវកសាងក្បរទស មានមូេដ្ឋា ន  ឹងមំា

ក្គប់ក្ោន់សិន ម នរពេអាច្របើកច្ំហក្បរទសបាន)។  

2317
 កា ពិភាកាជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា  E3/190 នងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៩៩ 

ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00172247 (ក្បសិនរបើោត់ជំទាស់ជាច្ំហជាមួយនឹងមាោ៌បកស ឬ ពាោមផ្ទត ច្់ខៃួន ពួក

រគទាងំអស់ក្តូវបានោប់ខៃួនទាងំអស់)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយបណាត ញទូ ទសសន៍ ABC ឯកសា  

E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224443-00224444 (រអៀង សា ី ព ំបាន

និោយក្បឆំ្ងនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ រដ្ឋយសា រហត ្េសាមគគីភាពជាមួយនឹងកា 

តស ូ)។ េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00442254-00442255 (បកសបានជំទាស់នឹងក្កុមក្បឆំ្ង និងអំរពើបងកជាបកសពួក) ទំព័  ១៩-២០ ERN (ភាសាខខម ) 

00442262-00442263 (អនកខដេជំទាស់នឹងបកស រហើយនឹងរធាើឲ្យរក្បះឆ្ នឹងក្តូវទទួេកា ទិរតៀន និងក្ពមាន កា 

ផ្ទៃ ស់បតូ ភា កិច្ច ឬ កា ដកភា កិច្ច ឬ ដករច្ញពបីកស)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  

E3/4028 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00782542 (រៅរពេប គគេក្គប់ោន រៅកនុងបកស (កមាម ភិបាេ 

និងថ្នន ក់ដឹកនា)ំ ឈ្ រេើមាោ៌ខតមយួ ោម នជរមាៃ ះនឹង្ទះុរឡើងរនាះរទ រ េគ ឺ រនះគឺជា វិធីខដេអាីៗក្តូវរដ្ឋះក្សាយ)។ 

កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/210 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00782542 (ប៉ា េ ពត និងបកសក មមយុនីសតកមពជុា មានអា មមណ៍ថ្នទទួេកា គំោមកំខហងពីរវៀតណាម៖ សាា នភាព

រនះមានន័យថ្ន ពួករគព ំអាច្រមើេរឃើញជាម ននូវកា ក្បឆំ្ងរនាះរទ)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន 

ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156616 (បកសបានខណនាមំិនឲ្យ

ន ណាមាន ក់បង្វា ញអា មមណ៍ ឬមតិរោបេ់ផ្ទទ េ់ខៃួន បស់ពួករគរនាះរទ រេើកខេងខតរៅកនុងរពេក្បជ ំខតប៉ា រណាណ ះ)។ 

រសៀវរៅកំណត់រហត  បសក់្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00003762 (បកសបានជំទាស់នឹងគំនិតប គគេនិយម)។ កណំត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/37 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156677-00156678 

(បកសព ំច្ង់ឲ្យសាធា ណជនដឹងថ្ន បកសមានកា ខខាងរោបេ់ោន រៅកនុងជួ បកសរនាះរទ)។  

01006998
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738> រៅកនុងអំឡុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅកនុងស នទ កថ្ន កិច្ចសមាភ សន៍ និងរសច្កតី
ខងៃងកា ណ៍នានា បស់រមដឹកនាបំកស  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧

2318
 និងកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៨
2319

 នួន ជា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧
2320

 និងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
2321

 រអៀង សា ី កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥
2322

 

                                                 
2318

 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់នាយក ដាម្នតីកមពជុារៅក្បរទសច្និ 

ឯកសា  E3/2725 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧  ទំព័  ២-៣  ERN (ភាសាខខម ) 00810739-00810740 (ប៉ា េ 

ពត បានខងៃងស នទ កថ្នមួយខដេបានគូសបញ្ញជ ក់អំពីកា ្គត់្គង់ខៃួនឯងកា  ួប ួម និងឯកភាពរៅកនុងក្បរទស)។   
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា 

ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442092-00442093 (ក្បជាជន

ក្តូវកសាង និងកា   ក្បរទស។  កយរសាៃ ក៖ មហារលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ)។  

2319
 ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា 

ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00324827-00324829 (ភា កិច្ច

ច្មបង បស់បកសគឺកា   កមពជុាក្បជាធិបរតយយ បនតរធាើបដិវតតន៍សងគមនិយម និងអប់ ំសងគមនិយម)។ ប៉ា េ ពត 

សមាភ សន៍ជាមួយតំណាងសា ព័ត៌មានទីក្កុងហ ងក ង ឯកសា  E3/5712 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ១៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00816538 (ភាៃ មៗរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ ពួករគបានោប់រ្តើមរធាើឲ្យរសដាកិច្ចក្បរសើ រឡើង កសាង

ក្បរទស រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា កា ្គត់្គង់រសបៀងអាហា  និងកា ក្បកាន់ខ្ជ ប់ឯកោជយភាព ខៃួនទីពឹងខៃួន)។  

2320
 ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/209 នងៃទី 

១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ដំណាក់កាេងមីននបដិវតតន៍គកឺ្តូវ

កសាង និងកា   ក្បរទស)។ 

2321
 រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00224464-00224465 (កា ង្វ ច្មបងគឺកា   ក្បរទស និងកសាងសងគម-

និយម)។ ស នទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌មាន កមពជុាក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា  E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ 

ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00705172-00705173 (បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងក្បជាជនមាន 

ភា កិច្ចច្ំនួន ៣៖ កា   ជាតិ រធាើបដិវតតន៍សងគមនិយម និងកសាងសងគមនិយម។ រដើមបីកា   ក្បរទស ពួករគក្តូវ    

កសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន)។  

2322
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រអៀង សា ី រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសនង       

ឯកសា  E3/3360 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00740796-00740797 (រអៀង 

សា ី បានក្បាប់អនកតំណាងនងមាន ក់ថ្ន ក្បរទសកមពជុានឹងពឹងរេើខៃួនឯង រហើយមិនទទួេយកជំនួយរនាះរទ)។ ទូ រេខ

ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ក្បសាសន៍ បស់នាយក ដាម្នតី Khukrit នាឱកាសដំរណើ ទសសនកិច្ច

 បស់ឧបនាយក ដាម្នតីននក្បរទសកមពជុារៅកាន់ក្បរទសនង ឯកសា  E3/3558 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00789299-00789300។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិកកមមវតា៖ុ 

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ឧបនាយក ដាមក្នីកមពជុា រអៀង សា ី រៅក្ពលានយនតរហាះ រខណិតឌី ឯកសា  E3/620 ច្ ះ

01006999
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នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00709534 (រអៀង សា ី បានមកដេ់ទីក្កុងញូវយ៉ាករដើមបី

ច្ូេ ួមក្បជ ំមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ រហើយបានក្បកាសថ្ន ក្បរទសកមពជុារបតជាា កសាងក្បរទសរឡើង

 វិញ និងជារោងជាងធំមួយ។ ោត់បានពនយេ់ ថ្ន ពួករគកំព ងសាងសង់ក្បព័នធធាោសា្សតធំមួយរដើមបីោកំ្ទកា ក្ច្ូត

កាត់ក្បមូេ្េពី ដងជាជាងមតង រហើយរៅក្តឹមច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពួករគសងឃឹមថ្ននឹងអាច្បំរពញតក្មូវកា រសបៀង

អាហា បាន)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភ សន៍សា ព័ត៌មាន ញូវវីក 

(Newsweek) ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី បានពនយេ់កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្េូបកសសមព័នធថ្ន 

ក្បរទសកមពជុា គឺ ដូច្ជារោងជាងដ៏មហាធំមួយខដេក្បជាជនទាងំអស់រធាើកា ទាងំយប់ទាំងនងៃ)។  

2323
 ស នទ កថ្ន បស់ឧបនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី ខងៃងកនុងពិធីរេៀងសាយរភាជន៍ជាកិតតិយសដេ់អងគទូតនានាក្បោំ

រៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/606 នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00504127-00504128 (ក្បជាជនបាន ួប ួមោន មួយឆ្ន ំម នរនះ រដើមបីក្បឹងខក្បងកសាងក្បរទសត្តម យៈកា ក្ច្ូតកាត ់

និងក្បព័នធធាោសា្សត)។ កា រផ្ទត តសំខ្ន់ គឺរេើឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ បទអនតោគមន៍ បស់រលាក 

រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១  បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  E3/607 នងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00816623-00886626 (មានច្េនាបដិវតតន៍មហាជនរដើមបីកា    និងកសាង

ក្បរទស។ មាោ៌នរោបាយគឺ ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹង ខៃួន)។  

2324
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើក

ទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៣៤, ៤៤, ៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00291025-00291026 កថ្នខណឌ  ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00079813 (ក្បជាជនកមពជុាកំព ងតស ូ រដើមបីកា    

និងកសាងក្បរទសរៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ងមី បស់ពួករគ រ េគឺ តស ូរដើមបីកា   ្េច្ំរណញពបីដិវតតន៍។ 

សាា នភាពរនះបានទទួេរជាគជ័យត្តម យៈកា អប់ ំជាដោប)។ គណៈក្បតិភូ ដ្ឋា ភិបាេភូមាកនុងក្បរទសកមពជុា 

(កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/1590 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៣  ERN (ភាសាខខម )       
S 00654818-00654820 (បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានរផ្ទត តរេើភា កិច្ចកា    និងកសាងក្បរទស រដ្ឋយរោ ពត្តម

ជំហ ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។  

2325
 សមមិតតឧបនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី បានរ ៀបច្ំពិធីជប់រេៀងរដើមបីជាកិច្ចសាា គមន៍ដេ់បណាត អគគ ដាទូតខដេ

បានបំរពញរបសកកមមរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ (ក្ពឹតតិប័ក្តព័ត៌មានកមពជុាក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា  E3/1396 ច្ ះនងៃ

ទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) S 00743389 (រអៀង សា ី បានក្បាប់អងគទូតថ្ន ពួករគនឹងរមើេ

រឃើញនូវកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ក្បជាជនកនុងកា កសាងក្បរទស និងរេើកកមពស់ជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន 

រដ្ឋយរោ ពត្តមជំហ   ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាទអងគកា 

សហក្បជាជាតិ សម័យក្បជ ំរេើកទី១០ ឯកសា  E3/547 នងៃទី ០៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១១-១៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00329501-00329503 ។ ស នទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃ ច្ សាា គមន៍ ្តេ់

01007000
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កិតតិយសដេ់សមមិតតសមាជិកមជឈិមបកសក មមយុនីសត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/211 នងៃទី 

២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571។ ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី កនុងឱកាសពិធី

ជប់រេៀងសាយរភាជនសាា គមន៍ក្កសួងកា ប រទសនង ឯកសា  E3/1587 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

២-៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00663754-00663757 (កមពជុាក្បជាធិបរតយយខតងខតមានកា របតជាា ខ្ៃ ងំកាៃ ច្ំរ ះ  

រោេកា ណ៍មិនរក្ជៀតខក្ជកក្បរទសដនទ ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងរោេកា ណ៍មិន ៃ្ ន នក្បរទសដនទ)។ 

ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/4605 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00813070 (រអៀង សា ី បានជំទាស់រៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អន គណៈកមមកា ក្បឆំ្ងនឹងវិធានកា រ ីសរអើង និង

កា   ជនភាគតិច្។ រសច្កតីសរក្មច្រថ្នក េរទាសកា  ំរលាភសិទធិមន សសរៅកនុងក្បរទសកមពជុា រហើយក្បកាសថ្ន 

រក្កាយ យៈរពេ ៣ ឆ្ន ំ កមពជុាក្បជាធិបរតយយបានទទួេរជាគជ័យរេើកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ជាមូេដ្ឋា ន មានរសបៀង

អាហា ្គត់្គង់ខៃួនឯង កសាង និងកា   ក្បរទស និងព ំខ្អករេើអាីទាងំអស់ពពីួកច្ក្កពតត)ិ។  

2326
 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/619 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-

២ ERN (ភាសាខខម ) 00635938-00635939 (កនុងខណៈរពេរៅទីក្កុងរប៉ាកាំង រខៀវ សំ្ន បានគូសបញ្ញជ ក់អំពកីិច្ច

ខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា កសាងក្បរទសរឡើងវិញ។ ោត់បានរេើករឡើងភា កិច្ចងមីៗ បស់ក្បរទសកមពជុា រដ្ឋយ ួម

បញ្ចូេភា កិច្ចកា   ក្បរទស ភា កិច្ចសាត  រសដាកិច្ច និងកសាងក្បរទសកនុងរេបឿនឲ្យបានរេឿន។ ោត់បាននិោយថ្ន 

ក្បរទសទាងំមូេបានកាៃ យជាកា ដ្ឋា នសាងសង់ធំមួយ)។ សា អបអ សាទ ជយ័ជមនះរធាើរឡើងនានងៃទី ២១ ខខ រមសា 

 បស់ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុទីក្កងុភនំរពញ ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥-៦  ERN 

(ភាសាខខម ) 00846162-00846163 (រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ កា េះបង់ បស់ក្បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ 

និងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា រធាើភៃឺ រេើកទំនប់ ជកីក្បឡាយ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៧-៨, ១២-១៤ (កនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានឧរទទសនាមបញ្ញា ជន 

ោប់ យនាក់ខដេបានវិេក្តឡប់មកក្បរទសវិញរៅ វិទាសាា នបរច្ចករទសខខម សូរវៀត រដ្ឋយបានពនយេ់កនុងរនាះថ្ន 

កា ជរមៃៀសរខតតក្កុងោំបាច្់រធាើរឡើងរដើមបីករមទច្ក្ទពយសមបតតិឯកជន)។  

2327
 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 ច្ ះនងៃ

ទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៣-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00065895-00065896 (កមពជុាក្បជាធិបរតយយ

បានរបតជាា រោ ពត្តមរោេកា ណ៍ខៃួនទីពឹងខៃួន ឯកោជយភាព និងអពាក្កឹតយភាព)។  

2328
 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814 (បាន

បនតរផ្ទត តរេើកា កសាង កា កា    និងកា ខង កា្េននបដិវតតន៍ និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ 

សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/267 នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00000898-00000899  (បកសក មមយុនីសតកមពជុាគឺជាបកសភៃឺសាា ងមួយ។ កងទ័ពកមពជុា និងក្បជាជនបានវាយច្ក្កពតតិ

អារម ិក និងប ិវា  បស់វាឲ្យបោជ័យរហើយ។ មូេដ្ឋា នោកំ្ទក្តូវបរងកើនកា បងកបរងកើន្េរដ្ឋយរោ ពឲ្យបានខ្ជ ប់ខជួន

រៅត្តមជំហ ឯកោជយ)។  

01007001
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មាោ៌បកសរដើមបីកា    និងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿនត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយខ្អក

រេើរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់ ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម។ 

 ១៤.១.៤.១  កា កានក់ាប ់នងិកា ក្គបក់្គងអណំាច្ជាបរណាត ះអាសនន បស់បកស

ក មមយុនសីតកមពជុារក្កាយរពេ រំដ្ឋះ 

739> ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោ៉ា ង

យូ បំ្ ត ខណៈរពេខដេកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីរខតត-ក្កុងកំព ងបនតរធាើរឡើង ទីក្កុងភនំរពញ

សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ បស់អងគភាពរោធា រក្កាមកា បញ្ញជ  បស់រេខ្ភូមិភាគ  ួម

ទាងំ រសា ភឹម ក យ ធួន ត្ត ម៉ា ក និង វន រវ៉ាត
2330

។ ក្សបត្តមនីតិវិធីខដេធាៃ ប់បានអន វតតកនុងអំឡុង

រពេយ ទធនាកា រោធារៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧០ និងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ទទួេ បាយកា ណ ៍

និងរច្ញកា ខណនារំៅដេ់រមដឹកនាភូំមិភាគខដេបញ្ញជ កងទ័ពរៅមូេដ្ឋា ន   ីឯរេខ្ភូមិភាគខដេ

បញ្ញជ អងគភាពរោធាក្គប់ក្គងទីក្កុងរក្កាយពី ំរដ្ឋះ បានរសនើស ំ និងទទួេកា ខណនាពីំ ប៉ា េ ពត 

នួន ជា ស ន រសន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ជាពិរសសសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
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 ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងទិវាប ណយខួបរេើកទី៣ ននកា បរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/169 នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) S00704516-00704518 (រៅកនុងកា ខងៃង

រៅកាន់សមាជិកបកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងអំឡុងកា ជួបជ ំជាសាធា ណៈមួយ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន សមាជិក

បកសក មមយុនីសតកមពជុារបតជាា ច្ិតតបំរពញោ៉ា ងសកមមនូវភា កិច្ចបដិវតតន៍ដ៏នងៃងនូ ខដេបកសបានក្បគេ់ឲ្យ និងបនតសរក្មច្

បានរជាគជ័យ មហារលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ) ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) S00704526 (“រយើងក្តូវរធាើកា កា   

ក្បរទស បដិវតតន ៍ អំណាច្ ក្បជាជន កងទ័ព បកស និងពូជសាសន៍កមពជុាជាដ្ឋច្់ខ្ត។ រយើងអាច្រធាើកា កា   

ក្បរទសរយើងបាន ខតកនុងេកេខណឌ ខដេរយើងអន វតតត្តមមាោ៌ បស់បកស ទាងំរៅកនុងកា កា   ក្បរទសពីខ្ងរក្ៅ 

និងពីខ្ងន្ទកនុងក្បរទស។ ោេ់អងគភាពទាងំអស់រៅទូទាំងក្បរទសក្តូវខតបនតបរងកើនកា ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍ខពស់ […] 

រយើងក្តូវបនតអន វតតឲ្យបានខ្ៃ ងំកាៃ  និងោ៉ា ងសកមម នូវភា កិច្ចកសាងជាតិទាងំរៅជនបទ ក៏ដូច្ជារៅត្តមរោងច្ក្ក 

ខ្នក និងអងគភាពនានា”) ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) S00704517  (“រយើងក្តូវរ ៃ្ៀតយកឱកាសដ៏ វិរសស វិសាេរនះ 

រដើមបីបំរពញនូវភា កិច្ចឆ្ន ំ ១៩៧៨  បស់បកសឲ្យកាន់ខតរកៃៀវកាៃ  រហើយដរណត ើមបាននូវជ័យជមនះរេើក្គប់វិស័យ មហា

រលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ”) ទំព័  ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) S00704518- S00704520 (ខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន មាោ៌បកស 

ខ្អករៅរេើកា កា   កមពជុា និងកា កសាងជាតិ)។ 

2330
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៨-១៥១។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ

ទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦០។  

01007002
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រៅមនទី  ប-៥
2331

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានក្គប់ក្គង

ផ្ទទ េ់រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា មួយខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅកនុង ខខ 

                                                 
2331

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៨-១៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney 

SCHANBERG) ទំព័  ៣៥-៣៦ (រមដឹកនារំោធាខខម ក្កហមមាន ក់រៅក្កសួងព័ត៌មានបានរេើករឡើងរៅនងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ថ្ន រជាគវាសនា  បស់អនក ដាកា ទាំងអស់ខដេបានក្បមូេ្តុំមកជួបជ ំោន រនាះ គឺអាក្ស័យរេើ ដ្ឋា ភិបាេ 

រហើយបានរេើករឡើងបខនាមថ្ន រមដឹកនាកំនុង ដ្ឋា ភិបាេ និងរមដឹកនានំរោបាយកំពូេៗខៃះមិនរៅឆ្ៃ យពីទីក្កុងរនាះ

រទ)។ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានរច្ញរសច្កតីខណនារំៅកនុងអំឡុងរពេវាយសក្មុករេើទីក្កុងភនំរពញ (សូម

រមើេឧទាហ ណ៍  ឯកសា  បស់ ខក ពក៖សា័យជវីក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្ន ំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា  E3/2782 ទំព័  

៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00095550-00095551 (គណៈកមាម ធកិា មជឈិមបានរកាះក្បជ ំមួយរៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ ខដេរៅរពេរនាះ ពួករគបានោត់ត្តំងោត់ឲ្យរៅរសៀមោបកា   អងគ ។ ោត់បានលាខេងពីម ខតខំណង

 បស់ោត់ជារសនាធិកា ភូមិភាគកនុងរោេបំណងកា   អងគ ។ ក យ ធួន បានទទួេបញ្ញជ ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើកទ័ព

 បស់ោត់ដឹកនាចំ្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៤  (ប៉ា េ ពត 
បានរៅ រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ទីសាន ក់កា រដើមបីច្ូេ ួមសាត ប់នូវអាីខដេោត់បានរធាើជាមួយនឹងកមាម ភិបាេរោធាមកពី

សម ភូមិនានា ខដេមកោយកា ណ៍ជូនោត់ និងសាត ប់ោត់អំពី របៀបខដេោត់រច្ញកា ខណនាកំ្តឡប់ឲ្យរៅកមាម ភិបាេ

ទាងំរនាះ វិញ រដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន អាច្យេ់អំពីសាា នកា ណ៍បដិវតតន៍ និងអាច្ោយកា ណ៍ជូន នរោតតម សីហន  វិញ)។ 

ជាទូរៅ រៅរពញមួយអំឡុងរពេបដិវតតន៍ ប៉ា េ ពត នួន ជា និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមក្គប់ក្គងត្តមដ្ឋនរេើយ ទធនា-

កា រោធា (សូមរមើេឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ  កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៣១-

៣២ (រៅកនុងអំឡុងរពេវាយក្បហា រេើទី ួមរខតតកំពង់ោម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ ដូច្ជា ប៉ា េ ពត នួន 

ជា រៅជិតមនទី  ស-៧១ រហើយ ស ន រសន រៅទីសាន ក់កា  បស់ោត់រៅប សខន ុ។ កងទ័ពបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា វាយ

ក្បហា គឺមកពមីជឈិម និង តំបន់ “៣០៤”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ  ង ខ ៉ាន) ទំព័  ២៩-៣០ 

(ខ្នកា រក្តៀមវាយក្បហា ឧតតងុគ គឺជាកា ទទួេខ សក្តូវទាងំក្សុង បស់រមបញ្ញជ កា  កងពេតូច្   រច្ង អន ។ ក៏

ប៉ា ខនត មានខ្នកា  ួមមួយសក្មាប់កងពេតូច្ រ េគឺ កងកមាៃ ំងនិ តីក្តូវវាយក្បហា ឧតតងុគ រហើយកងវ រសនាធកំ្តូវ

រក្តៀមវាយក្បហា ខ្ងតបូងឧតតងុគ) ទំព័  ៣០-៣១ (រក្កាយកាវាយក្បហា ឧតតងុគ ពួករគទទួេបានព័តម៌ានថ្ន មានកា 

រ ៀបច្ំពថី្នន ក់រេើឲ្យក្គប់ក្គងម ខក្ពួញននកងកមាៃ ំងនិ តី កងកមាៃ ំងភូមិភាគពិរសស រហើយ ស ន រសន បានមកដេ់) 

ទំព័  ៣១-៣២ (ទទួេភា កិច្ចពិរសស ដូច្ជា កា វាយសម ភូមិ ថ្នន ក់រេើមិនក្តឹមរកាះរៅកងពេតូច្រនាះរទ ខងម

ទាងំរកាះរៅវ រសនាធំ្ងខដ ឲ្យមកជួបជ ំោន  រហើយបានបញ្ជូនបញ្ញជ បនតរដើមបីរធាើកា វាយក្បហា បនតរទៀត)។      

ឯកសា  បស់ ខក ពក៖ សា័យជវីក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្ន ំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា  E3/2782 ទំព័  ៣-៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00095548-00095551 (កនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧២ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានបញ្ញជ ឲ្យោត់សហកា  

ជាមួយអងគភាពមជឈិម រ េគឺ អងគភាព ៣៩ ដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រធាើកា របាសសមាអ តខ្ម ងំរៅជ ំវិញកំពង់ធំ។ 

ពួករគបានរក្តៀមកងកមាៃ ំង និងវាយក្បហា កនុងរពេជាមួយោន ។ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ោត់បានរក្តៀម    

កងកមាៃ ំងវាយក្បហា ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ ។ ពួករគបានរបាសសមាអ តទីត្តំងទាំងរនាះ បានរដ្ឋយរជាគជ័យ។ បនាទ ប់

មក គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានក្បាប់ោត់ឲ្យរ ៀបច្កំងកមាៃ ំងរោធាភូមិភាគ រដើមបីោប់យកកំពង់ោមជាពី ក្កុម។ 
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មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេមាន ស ន រសន រធាើជាក្បធាន និង ួមទាងំ ក យ ធួន និងរមដឹកនាភូំមិភាគ

រ្សងរទៀត្ង
2332

។     

740> រដ្ឋយបានរធាើដំរណើ មកដេ់ទីក្កុងភនំរពញទាងំអស់ោន  ោ៉ា ងយូ បំ្ តក្តឹមនងៃទី ២៥ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ
2333

 ននួ ជា ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង ស ន រសន បាន

បរងកើតគណៈកមាម ធិកា ដឹកនា ំួមមួយ
2334

។ ពួករគបានជួបក្បជ ំជារទៀតទាត់ជាមួយរេខ្ភូមិភាគ 

                                                                                                                                            

ោត់ និង ក យ ធួន ដឹកនាមំាន ក់មួយក្កុម។ រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៣ មជឈិមបានរបតជាា វាយក្បហា ដរណត ើមយក

ក្បរទសទាំងមូេ និងបានរ ៀបច្ំខ្នកា ជារក្ច្ើន  ួមទាំងខ្នកា ថ្ន ភូមិភាគបូ ៌ក្តូវវាយក្បហា ពីត្តម្ៃូវជាតិរេខ 

១ ភូមិភាគនិ តីពតី្តម្ៃូវជាតិរេខ ២, ៣ និង ៤ រហើយភូមិភាគបសចឹមពចី្រនាៃ ះ្ៃូវជាតិរេខ ៤ និង ៥។ ទំព័  ៤-៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00095550-00095551 (រក្កាយកា ក្គប់ក្គងទីត្តងំរនះ បាន យៈរពេកនៃះខខ បងៗថ្នន ក់រេើៗ

បានសរក្មច្រធាើកា វាយសក្មុកឧតតងុគ)។  

2332
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ

ទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣១-៥៣៣។  

2333
 កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ១៥-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00775913-00775914  (ប៉ា េ ពត ក្តឡប់មកភនំរពញ វិញ រៅនងៃទី ២៤ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ កំណតរ់ហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156613-00156614 (រខៀវ សំ្ន ច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅក្បខហេ ៧ រៅ១០ 

នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00156615-00156616  (រខៀវ   សំ្ន 

នួន ជា និងប៉ា េ ពត ច្ូេមកជាមួយោន )។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  

E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (សាកសីបានច្ូេទីក្កុង

ភនំរពញជាមួយ ស ន រសន រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម 

ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៥០-៥២ (ក្តឹមនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមបញ្ញជ កា កងពេធរំៅត្តមសម ភូមិជ  ំវិញ

ទាងំអស់  ួមមាន ក យ ធួន រសា ភឹម វ៉ាន រវត រច្ង អន និងត្ត ម៉ា ក បានជបួក្បជ ំោន រៅសាា នីយ ងរភៃើង។ នួន ជា មក

រក្កាយ គឺក្បខហេជារៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា។ ប៉ា េ ពត និង រខៀវ សំ្ន មករក្កាយរពេរនះរទៀត)។ អតាបទ

សមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៧-៨, ERN (ភាសា

ខខម ) 00062458-0062459  (រអៀង សា ី ក្តឡប់មក វិញរៅអំឡុងនងៃ ២៣ រៅ ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ សូម

រមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៧។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ 

រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៣។ 

2334
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (ោប់ពនីងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក  ៉ាោម ត ន រៅ 

ភី ភួន រៅជាមួយប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា និង ស ន រសន ជាគណៈដឹកនា ួំម រៅសាា នីយ ងរភៃើង។ ពួករគរៅទី
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និងរេខ្តំបន់សាយ័តនានា និងអនករ្សងរទៀត រដើមបីពិភាកាអំពីរោេនរោបាយ និងខ្នកា 

នានា  រដើមបីកសាង   និងកា   ក្បរទសសងគមនិយម  ឯកោជយ  ខៃួនទីពឹងខៃួន  ក៏ដូច្ជាកា បរងកើត 

សហក ណ៍្ ងខដ 
2335

។ 

741> រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ និងរៅក្គប់រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ រេខ្
ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត ខដេក្តូវោយកា ណរ៍ដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅមជឈិមបកស ឬក៏ជាខ្នកមួយ

ននសាា ប័នមជឈិមបកស បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេពិភាកា និងសរក្មច្ពីរោេនរោបាយ និង

ខ្នកា បកស។ ច្រនាៃ ះពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ អនកទាងំរនាះ ួមមាន  ស់ 

ញឹម ( យ័ពយ) រសា ភឹម (បូ ៌) ត្ត ម៉ា ក (និ តី) ជូ រជត (បសចឹម) ក យ ធួន (ភូមិភាគកណាត េ 

(ឧតត ោស់)  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥) ខក ពក (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់) ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៥) 

ោន់ សំ (ភូមិភាគឧតត  ោបពី់រពេបរងកើតរឡើងរៅអំឡុងឆ្ន ំ ១៩៧៧) ខម៉ាន សាន (ឦសាន)
2336

    

ប ូ ផ្ទត (តំបន់ ១០៣  ហូតដេ់រពេតំបន់រនះក្តូវក្ច្បាច់្បញ្ចូេជាមួយភូមិភាគឧតត  កនុងអំឡុង

ឆ្ន ំ ១៩៧៧) យ៉ា ង ខយ៉ាម (តំបន់ ៥០៥  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៦) និង ប ន ណាន (តំបន់ ៥០៥ ោប់

ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦)
2337

។ 

                                                                                                                                            

រនះជិតមួយសបាត ហ៍។ រមបញ្ញជ កា រោធា ក្បធានភូមិភាគ បានមកជួបពួកោត់ រហើយរធាើកា ជាមួយោន ជារ ៀងោេ់

នងៃ។ បនាទ ប់មកពួករគបានមករៅអោ អតីតក្កសួងហិ ញ្ាវតាុោស់ អស់ យៈរពេជាងពសីបាត ហ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៥១-៥៣, ទំព័  ៥៥-៥៧។ 

2335
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកសា  E3/24 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (ពកួរគពភិាកាពសីភាពកា ណ៍កនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស 

ក្ពមទាងំកា អន វតតបដិវតតសងគមនិយម។ ប៉ា េ ពត ជាអនកឧរទទសនាមឯកសា  រហើយ នួន ជា ដឹកនាកំា ពិភាកា)។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ៣-៦ (រសច្កតីសរក្មច្ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុង

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសរក្មច្ថ្ន  ណសិ សខេងមានក្បរោជន៍តរៅរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ 

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៥៥-៥៧ (រអៀង សា ី រខៀវ សំ្ន នួន ជា ស ន រសន ប៉ា េ ពត 

ក យ ធួន វន រវ៉ាត ត្ត ម៉ា ក រសា ភឹម និងអនកដនទរទៀតបានជួបោន ជារទៀងទាត់) ទំព័  ៥៨-៦០ (កនុងច្ំរណាមក្បធានបទ

ដនទរទៀត ពួករគបានពិភាកាោន អំពបីដិវតតសងគមនិយម កា កសាង និងកា   ក្បរទស និងកា កសាងសហក ណ៍)។  

2336
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២០។ 

2337
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៧។ 
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742> ច្រនាៃ ះពីនងៃទី ២៥ ដេ់ ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ន

បានដឹកនាមំហាសននិបាតជាតិពិរសសមួយ
2338

 ខដេបានសរក្មច្ថ្ន ច្នាសមព័នធ ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុានឹងក្តូវ កាទ ករៅដខដេ រហើយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន មិន

អន ញ្ញា តឲ្យមានមូេដ្ឋា នកងទ័ពប រទសរៅកនុងក្បរទសកមពជុារឡើយ។ មហាសននិបាតក៏បាន

ក្បកាសពីកា របតជាា ចិ្តត បស់ ដ្ឋា ភិបាេងមី កនុងកា កសាងសងគមខដេោម នវណណ ៈ ោម នកា រកង

ក្បវ័ញ្ច រហើយជាសងគមមួយខដេក្បជាជនទាងំអស់ ួមោន កសាង និងកា   ក្បរទស
2339

។ 

រទាះបីជា  អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញថ្នមហាសននិបាតរនះពិតជាបាន

ក្បា ពធរឡើងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មាន បាយកា ណ៏សតីពីរសច្កតីសរក្មច្ខដេក្ស

រដៀងរៅនឹង ដាធមមន ញ្ា បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2340

 និងតំណាងឲ្យមាោ៌នរោបាយខដេបាន

សរក្មច្រដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

743> កនុង យៈរពេក្បមាណជាដបន់ងៃ កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប៉ា េ ពត នួន ជា និង រខៀវ 

សំ្ន ក្ពមទាងំអនកដនទរទៀតខដេ ួមមានទាងំតំណាងមកពីក្គប់ភូមិភាគ បានជួបក្បជ ំោន រៅ  

ក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត រដើមបសីាត ប់ទឡហីក ណចំ៍្រ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ក្ពមទាងំ

មានកា ្តេ់អាទិភាពរៅរេើតក្មូវកា កនុងកា កសាង និងកា   ក្បរទសោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស ត្តម យៈ

                                                 
2338

 អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងមិនរជឿជាក់ថ្ន មហាសននិបាតរនះពិតជាបានក្បា ពធរឡើងរនាះរឡើយ (ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី 

និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៧)។ 

2339
 កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00775902-007759004 (មហាសននិបាតជាតិពិរសសខដេបានក្បក្ពឹតតរៅ 

កាេពចី្ ងខខរមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កមមក  កសិក  បានច្ូេ ួមកនុងបដិវតត រហើយកក៏្តូវទទួេបាន្េពី

បដិវតត្ ងខដ ។ បំណងក្បាថ្នន  បស់រយើង គឺ កសាងសងគមមួយខដេមិនមានវណណ ៈ ោម នកា ជិះជាន់ រហើយជាសងគម

មួយខដេក្បជាជនទាងំអស់ ួមោន បងកបរងកើន្េ និងកា   ជាតិ)។ កមពជុារ ៀបច្ំ “មហាសននិបាតពិរសស”      

(សា ព័ត៌មាន The Guardian) ឯកសា  E3/3722 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៤, ERN (ភាសា

ខខម ) S 00656237-00656240 (អនកច្ូេ ួមមហាសននិបាតពិរសស បានអន ម័តជាឯកច្និទរេើរសច្កតីក្បកាសខដេ

សងកត់ធៃនរ់ៅរេើតួនាទីដ៏សំខ្ន់ បស់កសិក  និងកា េ បបំបាត់វណណ ៈ)។ 

2340
 ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា មួយឆ្ន ំបនាទ ប់មក ឯកសា  E3/2657 ច្ ះនងៃទី 

២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00538790 ( ដាធមមន ញ្ាងមី គដឺូច្ោន នឹងសច្កតីសរក្មច្ បស់

មហាសននិបាតពរិសសខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទស

កមពជុា (សក្មាប់កា ពិរក្ោះរោបេ់ វាងក្បរទសបាោំង និងសហភាពសូរវៀត) ឯកសា  E3/2668 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 00491785 ( ដាធមមន ញ្ា គកឺ្បហាក់ក្បខហេខ្ៃ ងំរៅនឹងកមមវិធី

នរោបាយខដេបានអន ម័តរដ្ឋយមហាសននិបាតពរិសសរៅកនុងខខ  រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។  

01007006
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កា បរងកើតសហក ណ៍ និងកា កសាងទំនប់ និងក្បឡាយ
2341

។ បនាទ ប់ពីរនាះ រៅកនុងអំឡុងរពេពី

នងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង ធី ិទធ ស ន រសន 

និងអនកដនទរទៀត បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំោ៉ា ងតិច្ក៏មួយខដ  ខដេក្បា ពធរឡើងរៅពហ កីឡាដ្ឋា ន

ជាតិអូឡាពិំក ឬក៏រៅ វិទាសាា នបរច្ចករទសខខម -សូរវៀត។ នួន ជា ប៉ា េ ពត និងអនករ្សងរទៀត 

បានបង្វគ បដ់េ់តំណាងទាងំអស់ខដេមកពីក្គបអ់ងគភាពទ័ព ក្ពមទាងំរេខ្ក្សុក តំបន់ ភូមិភាគ 

ឲ្យរ ៀបចំ្បរងកើតសហក ណ ៍េ បបំបាត់ក្ទពយសមបតតិឯកជន េ បបំបាត់ ូបិយប័ណណ  និងបិទទី្ា  

ក្ពមទាងំកសាងទំនប់ ក្បឡាយ
2342

។ 

                                                 
2341

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៥-១៦ (គណៈកមាម ធិកា មជឈិម បានជួបក្បជ ំ

កនុងខខ រមសា ឬ ឧសភា រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត។ ប៉ា េ ពត បានក្បកាសពកីា ោប់រ្តើមបដិវតតសងគមនិយម 

រហើយបានបញ្ញជ ក់ពកីា បញ្ចប់នន ណសិ ស ួប ួម។ ដីធៃីបានកាៃ យជាក្ទពយ ួម រហើយទំនប់ និងក្បឡាយក្តូវកសាងឲ្យ

បានរេឿន)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/27 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៧ 

ERN (ភាសាខខម ) 00156618 (កនុងអំឡុងរពេក្បជ ំរៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត មានកា ពនយេព់កីា ជរមៃៀសក្បជា

ជនរច្ញពទីីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៥៧-៥៩ (មាន   

 យៈរពេក្បខហេជាដប់នងៃរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត រមដឹកនាភំូមិភាគ បានច្ូេ ួម

វគគរ ៀន  សូក្ត។ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា ដឹកនាកំិច្ចក្បជ ំ ក្ពមទាងំសរងេបពសីាា នភាព និងគូសវាសពខី្នកា សក្មាប់

បដិវតតសងគមនិយមខដេ ួមមាន កា កសាង និងកា   ក្បរទស ក្ពមទាងំកា បរងកើតសហក ណ៍)។ 

2342
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ២០-២២, ២២-២៤, ២៥-៣០, ៣៦-៣៨, ៤៦-

៤៨, ៤៩-៥០ (សាកសីមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេមាន យៈរពេបីនងៃរៅភនំរពញ។ ោត់មិនោំច្ាសព់ីកាេ

ប ិរច្ទិរនាះរទ ប៉ា ខនតមិនខមនរក្កាយកា  ំរដ្ឋះភនំរពញយូ រនាះរទ គឺក្បខហេក្តឹមដប់នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ ោត់ក្តូវបានខ្ងតំបនប់ង្វគ ប់ឲ្យរៅច្ូេ ួម។ មានអនកច្ូេ ួមមកពកី្គប់កខនៃងកនុងក្បរទស តំណាងឲ្យខ្ង

តំបន់ និង រោធា។ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បរក្ងៀនថ្ន ក្បរទសក្តូវបាន ំរដ្ឋះ ក្តូវដឹកនាកំ្បជាជនរៅរធាើខក្ស រដើមបី
រជៀសវាងពភីាពអត់ោៃ ន។ ពួកោត់បានពិភាកាពបីញ្ញា នរោបាយ កា រ ៀបច្សំហក ណ៍ កា ហាមោត់រេើ ូបិយ- 

ប័ណណ  កា បិទទី្ា  ក្ទពយសមបតតិឯកជន កា កសាងក្បព័នធធាោសា្សត និងកា បិទទាា  វតតអាោម)។ កំណត់រហត នន

កា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា  ន ឯកសា  E3/367 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00251437 (នួន ជា និង ប៉ា េ ពត គឺជាអនកឧរទទសនាម របើកវគគកិច្ចក្បជ ំខដេរធាើរឡើងរៅសាលាមិតតភាពកមពជុា-សូរវៀត 

ខដេរធាើរឡើងរៅក្បខហេបួនរៅដប់នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ

សាកសី រៅ សា  ន ឯកសា  E3/384 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៩  ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00345906-

00345907 (បរងកើតសហក ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ខ្ ំផ្ទន់) ទំព័  ២៧-២៩ (កនុងខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានមិទទិញមួយខដេរធាើរឡើងរៅខ្ងរក្ៅសាត តអូឡាពំិច្ ខដេមានអនកច្ូេ ួមោប់ម ឺននាក់ មកពកី្គប់កខនៃង

កនុងក្បរទស)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ខ្ ំផ្ទន់) ទំព័  ៧២-៧៣ (ឪព ក បស់ ខ្ ំផ្ទន់ បានច្ូេ ួម
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744> ច្រនាៃ ះពីខខ មិង នា ដេ់ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនាទំាងំអសស់ាិតរៅកនុងទីក្កុង

ភនំរពញ បានរ ៀបចំ្ និងបរងកើតក្កសួង និងមនទី រ ៀងៗខៃួន
2343

។ មនទី  និងក្កសួងទាងំរនះដំរណើ 

កា រដ្ឋយសាិតរក្កាមកា ខណនាពីំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
2344

។ រៅរពេខដេក្កសួង មនទី 

សំខ្ន់ៗក្តូវបានបរងកើត ួច្រហើយ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានបរងកើនរេបឿនននកា ក្បឹងខក្បង បស់ខៃួនកនុង

កា កសាង និងកា   ក្បរទស និងជំ  ញកា តស ូវណណ ៈ
2345

។ 

                                                                                                                                            

កិច្ចក្បជ ំរៅរពេច្ូេឆ្ន ំខខម  និងរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កិច្ចសមាភ សនជ៍ាមួយ ជា ស ីម 

រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា  E3/1568 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១  ERN (ភាសាខខម ) 00713924-

00713928 (មានកិច្ចក្បជ ំថ្នន កជ់ាតិរៅទីក្កុងភនំរពញនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាមួយរេខ្ក្សុក រេខ្តំបន ់

និងរេខ្ភូមិភាគ។ កា ក្បជ ំរនះមាន យៈរពេក្បាំនងៃ។ នួន ជា រឡើងខងៃងរៅនងៃទីមួយ ប៉ា េ ពត រឡើងខងៃងរៅនងៃទីពី ។ 

 របៀបវា ៈននកិច្ចក្បជ រំនាះ ួមមានមាោ៌បកស និងរោេកា ណ៍កសាងសងគមនិយមរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ កនុង    

 យៈរពេ ១០ រៅ ១៥ឆ្ន ំ បកសមានខ្នកា រធាើទំរនើបកមម វិស័យកសិកមមត្តម យៈមរធាបាយ វិទាសា្សត រដ្ឋយកា 

រ ៀបច្កំ្បព័នធធាោសា្សត ទំនប់ ក្បឡាយ និងរធាើទំរនើបកមមឧសាហកមម។ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា បាននិោយអំពចី្ំណ ច្

ទាងំក្បាបំីខដេ ួមមាន កា បរងកើតសហក ណ៍ កា បិទទី្ា  និងកា េ បបំបាត់ ូបិយប័ណណ )។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ 

រហង សំ ិន រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា  E3/1568 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសាខខម ) 

00713947-00713949 (រៅនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានកិច្ចក្បជ ំមួយរៅសាត តអូឡាពំិករដើមបីទទួេខ្នកា 

ពមីជឈិម សក្មាប់អន វតតទូទាងំក្បរទស រហើយកិច្ចក្បជ ំរនះច្ូេ ួមរដ្ឋយកមាម ភិបាេ ទាងំរោធា និងស ីវិេ។ ខ្នកា 

រនាះគ ឺក់ព័នធនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជន និងកា មិនរក្បើក្បាស់ ូបិយប័ណណ )។  

2343
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា   E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892-00578893 (កនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កមមក  និងក្កសួងបានក្តឡប់មក

ភនំរពញ វិញ)។ អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462  (រអៀង សា ី មានតួនាទីបី៖ បរងកើតក្កសួងកា ប រទស រ ៀបច្ ំ

និងរបាសសមាអ ត្ទះអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស រដើមបីឲ្យអនកខដេក្តូវ ស់រៅភនំរពញមានទីកខនៃងសាន ក់រៅសម មយ និង 

 កាទំនាក់ទំនងឲ្យេអបំ្ តត្តមខដេអាច្រធាើបានជាមួយច្និ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដា-

អារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មានអពំីឧបនាយក ដាម្នតីងមីពី  ូប រៅកមពជុា ឯកសា  E3/3348 ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00635936 (រៅនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី ក្តូវបានក្បកាសថ្ន

ជាឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេបនទកុកា ប រទស និង ស ន រសន គឺជាឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេបនទកុកា   ជាតិ)។ 

2344
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៧។   

2345
 អតាបទសមាភ សន៍ សទីវ រហដ័  ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ១-៤ 

ERN (ភាសាខខម ) 00062452-00062455 (បដិវតតឆ្ប់ ហ័សគជឺាគំនិតមួយខដេមានត្តងំពដីំបូង ប៉ា ខនតរៅច្ ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រទើបថ្នន ក់ដឹកនាបំកសសរក្មច្អន វតត “ក មមយុនីសតភាវូបនីយកមមោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស” រដើមបីក ំឲ្យរវៀតណាមអាច្
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745> គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដេបានោបរ់្តើមរឡើងកនុងអំឡុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ

 ួមមានទាងំសមាជិករពញសិទធ ិគឺ នួន ជា ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី រសា ភឹម ត្ត ម៉ា ក វន រវ៉ាត (ជា

សមាជិករពញសិទធិ ឬ សមាជិករក្តៀម) និង ស ន រសន (ជាសមាជិករក្តៀម ឬ សមាជិកបំ  ង) 

្ងខដ រនាះ បានជួបក្បជ ំរ ៀងោេ់សបាត ហ៍ រហើយរៅកនុងរពេបនាទ ន់ កា ក្បជ ំរនះអាច្រេើសពី

មតងកនុងមួយសបាត ហ៍
2346

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រនះជា

រទៀងទាត់្ងខដ 
2347

។ រៅច្ ងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានច្ ះទសសនកិច្ច

រៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិសាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រដើមបីទទួេ និងវាយតនមៃ បាយកា ណ៍ពី

តំបន់នានា  ក់ព័នធនឹងសាា នភាពក្បជាជន ខ្ម ងំ រោធា កសិកមម និងឧសាហកមម
2348

។ បនាទ ប់ពី

រនាះ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានសរក្មច្បញ្ជូនមន សសក្បមាណពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ 

៥០០.០០០ នាក់ រៅកានរ់ខតតបាត់ដំបង និងរ ធិសាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)។ រដ្ឋយសរងកតរឃើញ

ថ្ន “សមាសភាពអាក្កក់” រៅមានកនុងចំ្រណាម “ក្បជាជនងមី” រនាះ រទើបគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

ពិោ ណារឃើញថ្នសហក ណម៍ានរោេរៅ “ក្សូប” “ក្បជាជនងមី” រហើយបានបង្វគ បឲ់្យបនត 

“សាម  តីក្បុងក្បយ័តន” ក្បឆំ្ង “សមាសភាពមិនេអ”។  

746>  បាយកា ណ៍ទាក់ទងនឹងដំរណើ ទសសនកិច្ច បសគ់ណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រៅកាន់   

ភូមិភាគ យ័ពយមិនបានបញ្ញជ ក់ថ្នអនកណាខៃះបានចូ្េ ួមកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរនាះរទ។ ោ៉ា ងណា

ក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងក្បរទសកមពជុារៅច្ ងខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងមានសិទធអិំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយបំ្ ត រហើយោត់គឺជា

សមាជិកគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ជាយូ មករហើយ និងបានបំរពញតួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់ និងជាបនត

បនាទ ប់រៅកនុងកា រធាើឲ្យរោេនរោបាយបកសមានកា  កីចំ្រ ីន
2349

។ រទាះបីជាមិនមានភ័សតតុ្តង

                                                                                                                                            

យកកមពជុាបាន)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ ស

ក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00072401-00072405។ 

2346
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣។ 

2347
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៦។ 

2348
  បាយកា ណ៍គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/216 ច្ ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ដេ ់

២ ERN (ភាសាខខម ) 00008485-00008486។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥។ 

2349
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង ម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៣-៣១៧, ៣៤៨។ 
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បញ្ញជ ក់ថ្ន នួន ជា បានរធាើដំរណើ  ួមោន ជាមួយនឹងសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

រៅកានភូ់មិភាគ យ័ពយ រៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ា ង

រហាច្ណាស់ ោត់បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្ និងសរក្មច្រៅរេើខ្នកា  និងរោេនរោបាយ

នានា ខដេក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកំណត់រហត អំពីទសសនកិច្ច បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

រក្កាយពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ ួច្មក។ 

747> មា៉ាងវិញរទៀត រខៀវ សំ្ន កំព ងខតរធាើដំរណើ រៅកានក់្បរទសចិ្ន និងក្បរទសកូរ ៉ាខ្ង

រជើង រៅច្ ងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខណៈរពេខដេគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ច

រៅកានភូ់មិភាគ យ័ពយ
2350

។ មិនមានភ័សតតុ្តងខដេបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅ

កនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ខដេ្នរៅដេ់កា សរក្មច្រសច្កតីខដេបានរធាើរឡើងរៅច្ ង ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ។ ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រក្កាយពីបានពិោ ណារៅរេើសិទធអិំណាច្ បស់ោត់ខ្ង

ខ្នករសដាកិច្ច  កា ចូ្េ ួមក្បជ ំជារទៀងទាត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និង

រៅកនុងសាា ប័នដនទរទៀត បសម់ជឈិមបកស និងកា ចូ្េ ួមជាបនតបនាទ ប់រៅកនុងកា រ ៀបចំ្រោេ

នរោបាយបកសរៅក្គប់រពេកនុងកា រធាើបដិវតតក្បជាធិបរតយយ និងសងគមនិយមរនាះ អងគជំន ំជក្មះ

រជឿជាក់ថ្ន រក្កាយពីោត់ក្តឡប់មកដេ់ក្បរទសកមពជុាវិញភាៃ មៗ ោត់បានទទួេកា ជូនដំណឹង

អំពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ កា កត់សមាគ េ់រ្សងៗខដេបានរេើករឡើង និងខ្នកា រ្សងៗខដេបាន

សរក្មច្រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រៅច្ ងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

748> ឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរេើករឡើងពីសា ៈសំខ្ន់កនុងកា ជំ  ញ

“ច្េនាមហាជនរៅកនុងកា អន វតតមាោ៌កសិកមម បស់បកស” និងបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កខនៃងខៃះ ខដេ

ក្បមូេកមាៃ ំងក្បជាជនបាន្ ស្ េ “ក្បជាជនបានសក្មុកបងកបរងកើន្េោ៉ា ងសកមម ទាងំយប់

ទាងំនងៃ មិនថ្នរភៃៀង ឬខយេ់រឡើយ”។ ឯកសា រនះក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន ក្បជាជន “ខំរធាើកា 

ណាស ់ ១ នងៃ រធាើកា  ១៥ រមា៉ា ង” រហើយថ្ន កា ក្បឹងខក្បងរធាើកា ខបបរនះ “នាឲំ្យប៉ាះ េ់ដេ់ 

ស ខភាពក្បជាជន”។ ឯកសា រនះបានកំណត់ និងបញ្ញជ ក់ ោ៉ា ងច្ាស់អំពីតក្មូវកា កនុងកា កសាង

ទំនប់ ភៃឺ និងក្បឡាយ រដ្ឋយ ួមទាងំ កា រធាើកា ជាក្កុមធំ និងរដ្ឋយនដ រដ្ឋយមិនរក្បើក្បាស់រក្គឿង

មា៉ា ស ីន ឬឧបក ណ៏អាីរឡើយ ក្ពមទាងំរោេរៅ្េិតឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត កា ោបំាច់្

កនុងកា នាកំ្សូវរច្ញរដើមបីបរងកើតមូេធន កា ខាះខ្តថ្នន ំរពទយ និងចំ្ណអីាហា  ខដេប៉ាះ េ់ ជា

                                                 
2350

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៨។ 
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ពិរសសដេ់ “ក្បជាជនងមី” កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅខដេបានរក្ោងរៅរខតតបាត់ដំបង និងរ ធិសាត់      

(ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្ពះ វិហា  (តំបន់១០៣) និងកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)) កា ចូ្េ ួម

 បស់គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនោបខ់សននាក់ និង

ភាពោបំាច់្កនុងកា គិតគូ ដេ់ “ក្បជាជនោស់” រដ្ឋយសា ខត “ក្បជាជនងមី” មិនអាច្ក្តូវបាន 

“ធានា”
2351

។ ឯកសា រនះមិនបានបញ្ញជ ក់រ ម្ ះអនកនិពនធ ឬអនកខដេទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះខ្នកា  

និងរោេនរោបាយខដេបានកំណត់រនាះរទ រហើយឯកសា រនះក៏មិនបានបង្វា ញថ្ន រតើខ្នកា  

និងរោេនរោបាយទាងំរនះ ក្តូវបានសរក្មច្រៅរពេណារនាះខដ ។ 

749> រទាះជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រោេបំណងជាក់លាក ់បស់ឯកសា រនះគឺរដើមបីពិនិតយរមើេកា 

អន វតតមាោ៌បកសកនុងកា កសាងក្បរទស។ ឯកសា រនះក៏បាន្តេ់ចំ្ណ ច្េមអិតបខនាម និងកា 

បង្វគ ប់ខណនាអំំពីកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន  ក្ពមទាងំេកេខណឌ រៅទីជនបទ
2352

។    រោងត្តម  

រខៀវ សំ្ន រោេបំណង ួម បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម គឺ រដើមបីរធាើកា  វិភាគ ក្ពមទាងំដ្ឋក់

រច្ញនូវរសច្កតីខណនាខំបបរនះ
2353

។ រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ

ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស កាេពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះក៏មានវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន 

ប៉ា េ ពត នួន ជា រសា ភឹម ស ន រសន ត្ត ម៉ា ក វ៉ាន រវត  ស់ ញឹម ក យ ធួន និងរមបញ្ញជ កា រោធា

                                                 
2351

 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ដេ់ ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00072367-

00072397 (សូមរមើេជាពិរសស  ERN (ភាសាខខម ) 00072369-00072370, 00072372-00072373, 00072376-

00072377, 00072395-00072397)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

កថ្នខណឌ  ៦០៤-៦០៩។ 
2352

 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយសាត  រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា  E3/781 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ដេ់ ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00072367-

00072397 (សូមរមើេជាពរិសស ERN (ភាសាខខម ) 00072369-00072370, 00072372-00072373, 00072376-

00072377, 00072395-00072397)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

កថ្នខណឌ  ៦០៤-៦០៩។ 

2353
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៤ (គណៈកមាម ធិកា មជឈិម បានជួបោន រដើមបី

ពិភាកាពកីា អន វតតរោេនរោបាយ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ រដើមបីរច្ញរសច្កតីខណនា ំ ខកតក្មូវ “កា 

 ំរលាភបំ ន” និងរដើមបីរេើកកមពស់សាា នភាពរៅកនុងទីជនបទ)។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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មួយចំ្នួនរទៀត ខដេពិភាកាអំពីបញ្ញា កា    កសិកមម “បញ្ញា ទឹក” និងឧសាហកមម
2354

។ អនក

ជំនាញ រលាក Philip SHORT ក៏បានស រស រ ៀបោបពី់កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិមកាេពី

 ក់កណាត េខខ កញ្ញា  ខដេពិភាកាពីបញ្ញា កសិកមម សងគមកិច្ច និងកា កា    របើរទាះបីជាក្បភព

ព័ត៌មាន បសោ់ត់សក្មាបចំ់្ណ ច្រនះមិនមានភាពច្ាសល់ាសក់តី
2355

។ រេើសពីរនះរទៀត ទង់បដិវតត

រច្ញ្ាយខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរេើករឡើងថ្ន “មហាសននិបាត បស់មជឈិមបកស” បាន

សរក្មច្ជាឯកច្និទរៅរេើរោេរៅ្េិតក្សូវឲ្យបានបីរត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តងំពីម នខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2356

 ខដេជារោេរៅ្េិតកមមខដេក្តូវបានបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងជាក់លាក់រៅកនុងឯកសា 

រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ជាច្ ងរក្កាយ អនកជំនាញរលាក David CHANDLER 

បានពនយេ់ថ្នខ្នកា រសដាកិច្ច ួមខដេបានរេច្រឡើងរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយនាឲំ្យមានកា ផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយ រៅកានទ់ីជនបទមួយរទៀត ជាពិរសសរៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះ គឺ

ជាេទធ្េននកា ដឹកនា ំួម បស់មជឈិម “ខដេរពេខៃះសាិតរៅចំ្ណ ច្សនូេ បសគ់ណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម”
2357

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន មានកិច្ចក្បជ ំថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមួយ

រៅរដើមខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ក់ព័នធរៅនឹងរោេនរោបាយរសដាកិច្ច រហើយខដេរក្កាយមកក្តូវ

បានពនយេ់រៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ពីតួនាទីកនុងកា 

សរក្មច្ចិ្តតថ្នន ក់មជឈិម បសោ់ត់រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្ពមទាងំសមាជិកភាព បស់

ោត់រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិមត្តងំពីយូ មករហើយរនាះ
2358

 

អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ។ 

                                                 
2354

 អតាបទសមាភ សន ៍បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ២ ដេ់ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00062453-00062456។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំព័  ៤៤-៤៥ (HEDER បញ្ញជ ក់ពភីាពក្តឹមក្តូវននអតាបទសមាភ សន ៍ឯកសា  E3/89)។ សូមរមើេ្ងខដ  

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤ រជើងទំព័  ១៨៧៥។  

2355
 រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖ ប៉ា េ ពត ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  

305-8 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396513-16។ 

2356
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៥-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00063245-00063250។ 

2357
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខកកកដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៥៦-៥៧, ៥៩-៦១។ 

2358
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៣-៣១៦, ៣៤៨។ 

01007012
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750>  ក់ព័នធរៅនឹងវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន ោត់

បានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុា វិញ ោ៉ា ងយូ ក្តឹមនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បនាទ ប់ពីបានរៅ

ទសសនកិច្ចក្បរទសចិ្ន និង កូរ ៉ាខ្ងរជើង
2359

។ រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមកនុង

កិច្ចក្បជ ំរនះ។ រដ្ឋយសា ខតមានកា ោយកា ណថ៍្ន រអៀង សា ី បានចូ្េ ួមពិធីបដិសណាា  កិច្ច

រៅទីក្កុងញូវយ៉ាក រៅលាៃ ច្នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូរច្នះ របើរទាះបីជាោត់បានោករច្ញ

មួយនងៃបនាទ បម់ករនាះ ក៏ោត់មិនអាច្ក្តឡប់មកដេ់ក្បរទសកមពជុារៅនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដ 
2360

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក៏បានកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន រអៀង សា ី ក្តូវបាន

ោយកា ណថ៍្នសាិតរៅកនុងទីក្កុងបា៉ា  ីស ោ៉ា ងយូ បំ្ តក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2361

។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កិច្ចក្បជ ំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេ 

ោ៉ា ងរេឿនបំ្ ត គឺ នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងោ៉ា ងយូ បំ្ ត ក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្រធាើកា សននិដ្ឋា នរដ្ឋយក្បាកដ

ក្បជាថ្ន កិច្ចក្បជ ំរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរៅរក្កាយរពេខដេ រខៀវ សំ្ន បានក្តឡប់មកដេ់

ក្បរទសកមពជុា វិញ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះរទ រហើយខដ ោត់មានឱកាសកនុងកា 

ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ។ 

751> ោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូម មៃឹកពីកា សរក្មច្ បសខ់ៃួនទាក់ទងរៅ

នឹងកា សិកា បទពិរសាធន៍កនុងវិស័យរសដាកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ក៏ដូច្ជាតួនាទីដ៏សខំ្ន់ បស់ោត់

កនុង វិស័យរសដាកិច្ចខដេោត់បានអន វតតកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2362

។ ជាកា ពិត រខៀវ     

សំ្ន បានពនយេ់ដេ់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងថ្ន ជាទូរៅ ោត់ក្តូវបានរគអរញ្ជើញឲ្យចូ្េ ួមកនុង

កិច្ច្ក្បជ ំ បស់មជឈិមបកស  ក់ព័នធរៅនឹងកា អភិវឌឍន៍ក្បរទស
2363

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

                                                 
2359

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៨។ 

2360
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ កិច្ចសាា គមន៍ បស់ឥណឌូ ច្ិន (សា ព័ត៌មាន The Guardian) ឯកសា  E3/3729 ច្ ះនងៃទី 

១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00810824 (រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមកនុងពិធីបដិសណាា  កិច្ច

រៅលាៃ ច្នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។  

2361
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ កា បញ្ចប់ទសសនកិច្ចឯកជន បស់ រអៀង សា ីរៅទីក្កុងបា៉ា  ីស (AFP) ឯកសា  

E3/3302 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00705323 (រអៀង សា ី រក្ោងនឹងោករច្ញ

ពទីីក្កុងបា៉ា  ីស រៅនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

2362
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥១-៣៥៥, ៤០០, ៤០៦-៤០៧។ 

2363
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៦៤-៦៥។ 

01007013
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បាន ករឃើញ ួច្រហើយថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំកាេពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេកនុងកិច្ច

ក្បជ ំរនះមានកា ពិភាកាពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង រហើយោត់ក៏បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ច

ក្បជ ំរៅច្ ងខខ រមសា និងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ បានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញា

រោេនរោបាយរសដាកិច្ចដនទរទៀត  ួមទាងំកា បរងកើតសហក ណ៍្ងខដ 
2364

។ រហត ដូរច្នះ អងគ-

ជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ខដេជាសមាជិករក្តៀម បស់គណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម កនុងខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពិតជាបានចូ្េ ួមកនុងកា បរងកើតខ្នកា រ្សងៗខដេក្តូវបាន

រេើករឡើងរៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

752> រៅនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានអន ម័ត និងកំណត់កា 

ទទួេខ សក្តូវសក្មាប់ រខៀវ សំ្ន (ខ្នក ណិជជកមម គណរនយយ និងកំណត់តនមៃ កា ទំនាក់ទំនង

ជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិ/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិ) សក្មាប ់នួន ជា (ខ្នកកា ង្វ បកស សងគមកិច្ច 

វបបធម៌ រោសនាកា  និងសិកាធិកា  រដ្ឋយ ួមទាងំវគគរ ៀនសូក្ត និងកា រក្ជើសត្តងំ) សក្មាប់ 

រអៀង សា ី (ខ្នកកិច្ចកា ប រទស) សក្មាប់ ប៉ា េ ពត (ទទួេខ សក្តូវ ួមរេើខ្នករោធា និង 

រសដាកិច្ច) សក្មាប់ ក យ ធួន ( ណិជជកមមកនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស) សក្មាប់ ស ន រសន 

(រសនាធិកា  និងសនតិស ខ) សក្មាប ់វន រវ៉ាត (ឧសាហកមម  ងរភៃើង និងរនសាទ) សក្មាប ់រអៀង ធី ិទធ 

(វបបធម៌ សងគមកិច្ច និងកិច្ចកា ប រទស) និងសក្មាប ់យ ន ោ៉ា ត (ខ្នករោសនាកា  និងអប ់ំ)
2365

។ 

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ក៏បានបញ្ញជ ក់្ងខដ ថ្ន មាោ៌ទូរៅគឺក្តូវកសាង និងកា   ក្បរទស 

ក្ពមទាងំរ ៀបចំ្កមាៃ ំងមហាជន
2366

។ 

753> ទសសនាវដតីទង់បដិវតត រច្ញ្ាយខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានោយកា ណ៍ថ្ន សននិបាត

រសដាកិច្ចទូទាងំក្បរទសរេើកទីមួយ ខដេក្តូវបានចូ្េ ួមរដ្ឋយកមាម ភិបាេខ្នករសដាកិច្ច បាន

កំណត់ថ្ន ទាងំអស់ោន ក្តូវក្បឹងខក្បងរធាើកា រដើមបីកសាង និងកា   ក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ រដើមបី

សរក្មច្ឲ្យបានរសដាកិច្ចខ្ងកសិកមមខបបទំរនើបកនុង យៈរពេ ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ រដ្ឋយបានបញ្ញជ ក់

                                                 
2364

 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤២, ១៤៥-១៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧៣៥, ៧៤០-៧៤១, ៧៤៣។ 

2365
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣២ ។ 

2366
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៦-១៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00019123-00019124។ សូមរមើេ្ងខដ   ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  

៦០៤។ 

01007014
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អំពីរោេរៅ្េិតកមម ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត សក្មាប់ឆ្ន ំ ១៩៧៦។  សននិបាតក៏បានសរក្មច្ថ្ន 

កា ក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងពួកច្ក្កពតតិនិយម និង “ប ិវា បសពួ់កវា” រៅខតជាកា ោំបាច់្ បានជំ  ញ

កា បរងកើនកា តស ូវណណ ៈ និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍ រហើយបានខណនាថំ្នក្តូវរ ៀបចំ្កមាៃ ំងទាងំអស់

សក្មាបគ់រក្មាងបនតបនាទ ប់រៅត្តម ដូវកាេ
2367

។ រទាះបីជាមិនមានភ័សតតុ្តងរ្សងរក្ៅខតពី     

ទសសនាវដតីទងប់ដិវតត ខដេបង្វា ញថ្នសននិបាតរនះក្តូវបានក្បា ពធរឡើងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន ទសសនាវដតីរនះបានពនយេ់ថ្ន ខ្នកា  និងរោេនរោបាយខដេ

ទាក់ទងរៅនឹងទិសរៅននកា បងកបរងកើន្េក្សូវឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត បានអន មត័រៅកនុង

សននិបាតខដេក្តូវបានសរក្មច្ និងយេ់ក្ពមរដ្ឋយ “សននិបាតមជឈិមបកស”
2368

។ អងគជំន ំជក្មះ     

សាលាដំបូងក៏បានពិោ ណារឃើញ្ងខដ ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ បស់សននិបាតរសដាកិច្ចទូទាងំ

ក្បរទសរេើកទីមួយរេើបញ្ញា រនះ បាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំដូច្ោន ពីខៃឹមសា ននឯកសា រោេនរោបាយ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា យេ់រឃើញខ្ងរេើ បស់ខៃួន ក់ព័នធរៅនឹងកិច្ច

ក្បជ ំនានាខដេោប់រ្តើមោ៉ា ងយូ បំ្ តក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយបនត ហូតដេ់ច្ ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រនាះ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ ខដេរក្កាយមកក្តូវបាន

្សពា្ាយ   ខដេជាេទធ្េននសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាំងក្បរទសរេើកទីមួយរនាះ  តំណាងឲ្យ 

រោេនរោបាយខដេបានអន ម័តរដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនាបំកស  ួមទាងំ រខៀវ សំ្ន ្ងខដ ។ 

 ១៤.១.៤.២  កា ច្ងក្កងបរងកើតមាោ៌បកស 

754> រៅនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានអះអាងថ្នបានដឹកនាសំននិបាតជាតិ 
រដ្ឋយោត់បានរធាើកា ពនយេ់អំពី ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយងមី។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន 

បានរផ្ទត តរៅរេើចំ្ណ ច្ជារក្ច្ើន កនុងរនាះ ួមមានចំ្ណ ច្ខដេថ្ន ក្បជាជនទាងំអស់អាច្រធាើកា ជា

                                                 
2367

 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១៥-៣៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00036245-00063256។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  

៦០៤។ 

2368
 ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត ឯកសា  E3/748 ខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ទំព័  ១៥-៣៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00036245-00063256 (បញ្ញជ ក់បខនាមថ្ន “មហាសននិបាត បស់មជឈិមបកស” បានសរក្មច្ជាឯកច្និទរេើខ្នកា បី

រត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តងំពមី នមហាសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាំងក្បរទសរេើកទីមួយ កនុងរដើមខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រហើយបញ្ញជ ក់ថ្ន រសច្កតសីរក្មច្ បស់មហាសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាងំក្បរទសរេើកទីមួយក្តូវបានអន ម័តរដ្ឋយ 

“មជឈិមបកស”)។  

01007015
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សមូហភាព ទាងំរៅកនុងរោងច្ក្ក ឬ រៅត្តមវាេខក្ស
2369

។    ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយខដេ 

មានេកេណៈដូច្រៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បសស់ននិបាតជាតិពិរសស ខដេក្តូវបានោយកា ណថ៍្ន

បានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ
2370

 បានបរងកើតមាោ៌បកស រដ្ឋយធានាឲ្យមាន

សងគមមួយខដេោម នវណណ ៈ រហើយជាសងគមខដេក្បជាជនទាងំអស់ក្បឹងខក្បងរដើមបីបរងកើន្េិតកមម

កសិកមម និងរក្កាយមករទៀត ឧសាហកមម រដើមបីកសាង និងកា   ក្បរទស។ រោេនរោបាយ

ទាងំអស់ខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍ខៃួនទីពឹងខៃួន ឯកោជយ និងសមហូភាវូបនីយកមម។  ដាធមមន ញ្ា បស់

កមពជុាក្បជាធិបរតយយក៏មានខច្ង្ងខដ ពីកា របាះរឆ្ន តសភាជាតិរដើមបីរក្ជើសត្តងំក្បម ខ ដា និង  

 ដ្ឋា ភិបាេ ខដេក្តូវជំនួសោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា
2371

។ 

                                                 
2369

 សននិបាតជាតិក្តូវបានក្បា ពធរឡើង រហើយ ដាធមមន ញ្ាងមីក្តូវបានអន ម័ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) 

ឯកសា  E3/1356 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00663892-00663894។    
 បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436។ 

2370
 ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា មួយឆ្ន ំបនាទ ប់មក ឯកសា  E3/2657 ច្ ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00538787, ទំព័  ៥ ដេ់៦, ERN (ភាសាខខម ) 00538790-

00538791។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា (សក្មាប់កា ពិរក្ោះ

រោបេ់ វាងក្បរទសបាោំង និងសហភាពសូរវៀត) ឯកសា  E3/2668 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00491785-00491786។ 

2371
  ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/259 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 00089844 

(ប ពាកថ្ន៖ មិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកោជយ អធិបរតយយកនុងបូ ណភាពខដនដី បស់ខៃួន រដ្ឋយោម នអនកមាន ោម នអនកក្ក 

ោម នវណណ ៈជិះជាន់រគ ោម នវណណ ៈក្តូវរគជិះជាន់។ ជាសងគមមួយខដេក្បជាជន ួមោន ក្បកបកា ង្វ   ពេកមម បងកបរងកើន

្េកសាងក្បរទស និងកា   ក្បរទស។ ជំពូក១ មាក្ត្ត ១៖ កមពជុាក្បជាធិបរតយយជា ដាឯកោជយ មិនច្ូេបកស    

សមព័នធ និងមានអធិបរតយយកនុងបូ ណភាពខដនដី បស់ខៃួន។ កមពជុាក្បជាធិបរតយយជា ដា បស់ក្បជាជន កមមក  កសិក  

និងពេក កមពជុា។ ជំពូក ២ មាក្ត្ត ២៖ មរធាបាយ្េិតកមមសំខ្ន់ៗ ជាទូរៅជាកមមសិទធិ ួម បស់ ដាក្បជាជន និង

ជាកមមសិទធិ ួម បស់ក្បជាជនសមូហភាព។) ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00089845 (ជំពូក ៣ មាក្ត្ត ៣៖ វបបធម៌

 បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ រដើមបីបរក្មើភា កិច្ចកា   ក្បរទស និងកសាងក្បរទស។ វបបធម៌រនះក្បឆំ្ងដ្ឋច្់ខ្ត     

វណណ ៈជិះជាន់ អាណានិគមនិយម នងិច្ក្កពតតនិិយម។ ជពំូក ៤ មាក្ត្ត ៤ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ អន វតត បបសមូហភាព 

កនុងកា ដឹកនា ំនិងកា រធាើកា ង្វ ) ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00089849 (ជំពូក ៩ មាក្ត្ត ១៤៖ ក្បជាជនកមពជុាក្គប់

 ូប មានក ណីយកិច្ច កា   ក្បរទស និងកសាងក្បរទស ទាំងអស់ោន  ត្តមសមតាភាព និងេទធភាព បស់ខៃួន។ ជំពកូ 

១២ មាក្ត្ត ១៧៖ សញ្ញា ជាតិ គឺមានក្បព័នធភៃឺខក្ស និងក្បឡាយទឹក ជានិមិតត ូបននកសិកមមរជឿនរេឿន មានរោងច្ក្ក 

ជានិមិតត ូបននឧសាហកមម), ទំព័  ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00089851 (ជំពូក ១៦ មាក្ត្ត ២១៖ រោេនរោបាយរក្ៅ

01007016
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755> រៅកនុងមហាសននិបាតបកសកមមយុនីសតកមពជុារេើកទីបួនកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦
2372

 ថ្នន ក់

ដឹកនាបំកសបានរក្ជើសត្តងំ រខៀវ សំ្ន ជាសមាជិករពញសិទធ ិបសគ់ណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2373

 

រហើយបានអន ម័ត រៅរេើេកេនតិកៈខដេក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបនតិច្បនតួច្។ េកេនតិកៈរនះបានខច្ង

ថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាគឺជាអងគកា កំពូេរៅកមពជុា ខដេបញ្ញជ រៅរេើក្គបក់ា ង្វ ទាងំអស់រៅ

កនុងកា រធាើបដិវតតសងគមនិយម
2374

។ បកេជន ឬថ្នន ក់បកសណាមួយខដេក្បឆំ្ងរៅនឹងរោេជំហ 

អងគកា បកស គឺ ំរលាភបំ នរៅរេើរោេកា ណ៍បកស រហើយក្តូវទទួេទណឌ កមម ខដេ ួមមាន កា 

ដករច្ញពីតួនាទី និងពីបកស
2375

។ េកេនតិកៈក៏បានបញ្ញជ ក់ពីតក្មូវកា ោបំាច់្កនុងកា តស វូណណ ៈ 

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ សាម  តីក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ និងកា ក្បកានខ់្ជ ប់នូវរោេកា ណខ៍ៃួនទីពឹង

ខៃួន
2376

។ មាោ៌បកសខដេបានច្ងក្កងរៅកនុង ដាធមមន ញ្ាកមពជុាក្បជាធិបរតយយនិងេកេនតិកៈបកស

                                                                                                                                            

ក្បរទស បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺ ខ្អករេើឯកោជយ អពាក្កតិ មិនច្ូេបកសសមព័នធ  សនតិភាព។ ក្បឆំ្ងដ្ឋច្់ខ្ត

នឹងកា រក្ជៀតខក្ជកក្គប់ខបបោ៉ា ងពខី្ងរក្ៅ មកកនុងកិច្ចកា ន្ទកនុងក្បរទសកមពជុា ក្ពមទាងំក្បឆំ្ងដ្ឋច្់ខ្តអំរពើ

 វិទធងសនា ៃ្ ន នក្គប់ខបបោ៉ា ងមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ)។ 

2372
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០០។ 

2373
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៦៣។ 

2374
 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00442253 

(រក្កាយពបីកសដឹកនា ំ សរក្មច្បដិវតតក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយបានទាងំក្សុង និងជាសាា ព  បកសបនតដឹកនាបំដិវតត

សងគមនិយម និងកសាងសងគមនិយមតរៅរទៀត រដ្ឋយផ្ទត ច្់ម ខ ដ្ឋច្់ខ្ត និងក្គប់ខ្នក។ បកសក មមយុនីសតកមពជុា គឺជា

អគគបញ្ញជ កា  ក្គប់ក្គង និងោត់ខច្ងកា ង្វ បដិវតតទាងំអស់), ទំព័  ៤៩ , ERN (ភាសាខខម ) 00442277 (មាក្ត្ត ២៣ 

ខច្ងថ្ន ភា កិច្ច បស់ គណៈកមាម ធិកា មជឈិម គឺ ខណនាកំ្គប់ភូមិភាគ និងតំបន់ រដើមបីរធាើសកមមភាពត្តមមាោ៌

នរោបាយបកស រោេជំហ  ត្តមភា កិច្ចកា   ក្បរទស)។ 

2375
 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00442262 

(មាក្ត្ត ៤ អំពី វិន័យបកស)។ 

2376
 េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/130 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00442254 

(បកសមានទសសនៈអធន រហើយក្បឆំ្ងបដិវតត បស់អន ធន នាយទ ន សកតិភូមិ ច្ក្កពតតិ និងពួកក្បតិកិ ិោទាងំអស់។ 

រដ្ឋយោត់ត្តងំរឡើងត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ បកសក្បឆំ្ងដ្ឋច្់ខ្តនឹងអំរពើបងកជាបកសពួក។ បកស

ក្តូវក្បុងក្បយ័តនបដិវតតខពស់ច្ំរ ះក្គប់សកមមភាព និងក្គប់កេេបិច្ បស់ខ្ម ងំ ជាផ្ទទ េ់ ឬជាក្បរោេ ជាច្ំហ ឬជា

សមាៃ ត់ ខដេប៉ាងក្បាថ្នន បំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញបកស), ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442255 (បកសក មមយុនសីតកមពជុាក្បកាន់

ខ្ជ ប់នូវរោេកា ណ៍    ឯកោជយ មាច ស់កា  ខៃួនទីពឹងខៃួន ខៃួនកាន់កាប់វាសនាបដិវតតខៃួន រដ្ឋយខៃួនឯងដ្ឋច្់ខ្ត) ទំព័  ៨ 

01007017
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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ក្តូវបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំបខនាមរៅកនុងេកេនតិកៈសមព័នធយ វជនក មមយុនីសតកមពជុា ខដេក្តូវបានអន ម័តរៅ

រដើមឆ្ន ំ១៩៧៦
2377

។ 

 ១៤.១.៤.៣  កា  លំាយោជ ដ្ឋា ភិបាេ បួ មួជាតកិមពជុា 

756> បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរៅម នរពេខដេ ដ្ឋា ភិបាេងមីអាច្ក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា រនាះ
2378

 ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក្តូវខតសរក្មច្ពីរជាគវាសនា បស់ម្នតីមួយចំ្នួននន  

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ជាពិរសស គឺ សរមតច្ នរោតតម សីហន  

ខប៉ាន ន ត និងអនកមួយចំ្នួនខដេរសាម ះសម័ក្គជាមួយពួករគ។ 

757> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានទទួេកា ក្ពមានពីអាជាា ធ ក្បរទសចិ្នថ្ន កា ខបកបាក់ណាមួយ វាង

សរមតច្ នរោតតម សីហន  និងខខម ក្កហម នឹងរបើក្ៃូវឲ្យមានកា ចូ្េអនតោគមន៍ពីប រទសរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា
2379

។ សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅខតមានក្បជាក្បិយភាពរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ ក៏

ដូច្ជាចំ្រ ះក្បជាជនកមពជុា្ងខដ 
2380

។ ក៏ប៉ា ខនត ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានពិោ ណាថ្ន ក្បសិនរបើ   

                                                                                                                                            

ERN (ភាសាខខម ) 00442257 (សមាជិកក្តូវមានវណណ ៈភាពេអ ជាវណណ ៈភាពរដើម រហើយមានក្បវតតិ ូបច្ាសល់ាស់), 

ទំព័  ២៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442266 (ថ្នន កដ់ឹកនាកំ្តូវខៃួនទីពឹងខៃួន មានវណណ ៈភាពេអ រហើយមានជំហ វណណ ៈកមមក )។  

2377
 េកេនតិកៈសមព័នធយ វជនក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/1607 ច្ ះខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ដេ់ទំព័  ៦, ERN 

(ភាសាខខម ) 00442362-00442364 (ឥឡូវរនះបដិវតតបានសរក្មច្ទាងំក្សុង និងជាសាា ព រហើយ បដិវតតសងគមនិយម

ក្តូវខតបនត និងកសាង ហូត្នដេ់ក មមយុនីសតនិយម។ សមព័នធយ វជនក មមយុនីសតកមពជុា ក្បឆំ្ងនឹងរលាកទសសនៈមិន

អធន  ួមមាន នាយទ ន សកតិភូមិ និងច្ក្កពតតិ។ សមព័នធយ វជនក មមយុនីសតកមពជុា អន វតតក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ និង

ក្បកាន់ខ្ជ ប់រោេជំហ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ 

2378
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៩-២៣០។ 

2379
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/2667 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00491781 (នាយក ដាម្នតីច្ិន រលាក ជូ រអនឡាយ បានក្ពមានដេ់ 

រខៀវ សំ្ន និង នរោតតម សីហន ថ្ន កា ខបកបាក់ោន  វាងពួកសីហន និយម និងពួកខខម ក្កហម នឹងរបើកទាា  ដេ់កា 

អនតោគមនព៍បី រទស)។ 

2380
 អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ឯកសា  E3/490 ច្ ះ

នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00522390 (ក្បជាជនរៅបនត ការោ ព នរោតតម     

សីហន  ោ៉ា ងខពង់ខពស់)។ េិខិត បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន អតីតឧតតម

រសនីយ៍ននកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធជាតិខខម E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 

00499668 (ជនរភៀសខៃួន ឧតតមរសនីយ៍ ស  ប  ន បានពនយេ់ថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើនរៅកនុងក្បរទសសងឃឹមថ្ន នរោតតម 

01007018
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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សរមតច្ នរោតតម សីហន  ខប៉ាន ន ត និងអនករសាម ះសម័ក្គមួយចំ្នួនរទៀតបនត សរ់ៅប រទស ពួករគមិន

អាច្សាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងបានរទ រហើយអាច្បងកជាកា គំោមកំខហងដេ់បដិវតតសងគម-

និយម
2381

។ រហត ដូរច្នះ រទើបរៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ   សំ្ន បានក្បកាសថ្ន អនកកា 

ទូតោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាខដេបានជួយដេ់កា តស ូរៅប រទស នឹងក្តូវរកាះរៅឲ្យមក

សាន ក់រៅទីជនបទ យៈរពេមួយឆ្ន ំ ម នរពេទទួេបានកា ខតងត្តងំងមី
2382

។ រៅនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា 

                                                                                                                                            

សីហន  និងក្តឡប់មក វិញ “រដើមបីកមាច តឧ់បក្ទពច្នក្ង”។ អន សា ណៈក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិននសហ ដាអារម ិក 

កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃឥណឌូ ច្ិន ឯកសា  E3/3471 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤, ERN (ភាសាខខម ) 

00723764 (រដើមបីយកជារដើមទ នពជីំហ  បស់ នរោតតម សីហន  កនុងក្បរទសតតីយរលាក និងក្បខហេជារដ្ឋយសា 

ខតភាពខ សោន ជាមួយរៅហាា យច្និ បស់ នរោតតម សីហន រនាះ ពួកខខម ក្កហមក្បខហេជាកំព ងរ ៀបច្ទំទួេយក    

តួនាទីមិនខមនក មមយុនីសតខដេក្ោន់ជានិមិតត ូបមួយ រៅកនុង ដ្ឋា ភិបាេ បស់ពកួរគ សក្មាបរ់ពេរវលាមិនកំណត់មួយ)។ 

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា រេច្ម ខរមដឹកនាឧំទាទ មខខម  រខៀវ សំ្ន រេើឆ្កអនត ជាតិ 

ឯកសា  E3/3310 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00740846 (កា ទមាៃ ក់ នរោតតម 

សីហន  នឹងរធាើឲ្យខខម ក្កហមបាត់បង់កា ោកំ្ទពអីនត ជាតិ ដូច្ជាពពីួកនិយមកណាត េទាីបអា្ហាិក ខដេរជឿជាក់ថ្ន 

នរោតតម សីហន  គជឺាអនកអពាក្កិត រសនហាជាតិ ខដេក្តូវបានទមាៃ ក់រដ្ឋយពួករោធាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០)។ ទូ រេខ
ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍ជាភាសាបាោំង ក់ព័នធនឹងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/3318 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00790019 (កា បញ្ញជ ក់ពឥី ិោបទផ្ទទ េ់

ខៃួនពិតក្បាកដមួយ ច្ំរ ះ រខៀវ សំ្ន ពសីំណាក់ក្បជាជនអាេ់រហស ី បង្វា ញថ្នពួករគច្ង់ កាតួនាទីរេខមួយ

សក្មាប់ នរោតតម សីហន )។ 

2381
 ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និងអន វតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាត ិ  

ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ , ERN (ភាសាខខម ) 

00072403។ 

2382
  ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ អំពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/2662 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00492861។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាត ប់ និងអន វតត

មាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃ ំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា  E3/99 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣ ដេ់៤,  ERN (ភាសាខខម ) 00072402-00072403 (បញ្ញា ជន និងអនកដនទរទៀតខដេបានក្តឡប់

មកពបី រទស ក្តូវរធាើកា ង្វ រដ្ឋយកមាៃ ំងកាយ រៅរពេខដេពួករគមកដេ់ភាៃ ម រដើមបីបណតុ ះបណាត េ និងអប់ ំខក

ខក្ប)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/2667 ច្ ះនងៃទី ២៨ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00491783 (រខៀវ សំ្នច្ំណាយរពេរវលាោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅទីក្កុង

រប៉ាកាងំ រដើមបីបំ កប់ំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ ដេ់ យ វជនខខម រៅទីរនាះ រហើយបានដ្ឋស់រតឿនថ្ន រៅរពេដំបូង ពួករគក្តូវ

រៅរធាើខក្សរៅជនបទ)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៦៨-៧៣ (អនកកា ទូតរៅ

ប រទស ក្តូវបានរកាះរៅមកភនំរពញ វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ៤០-
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ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយខដេចូ្េ ួមរដ្ឋយ ប៉ា េ ពត នួន ជា 

រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស ន រសន រឌឿន រខៀវ សំ្ន និងអនករ្សងរទៀត បានសរក្មច្ថ្ន នរោតតម    

ភូ ីសាោ ខដេជា ដាម្នតីមួយ ូប បសោ់ជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេក្តូវបានរគយេ់ថ្ន

រសាម ះសម័ក្គជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  មិនអាច្ទ កចិ្តតបានរទ ដូរច្នះរហើយ ោបំាច់្ក្តូវខតោត់

 វិធានកា ក្បឆំ្ងនឹងក្ទង់
2383

។ អតីត ដាម្នតីោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាខដេរសាម ះសម័ក្គនឹង

សរមតច្ នរោតតម សីហន  និង/ឬអនកខដេក្តូវបានរកាះរៅពីប រទស  ួមមានទាងំ នរោតតម        

ភូ ីសាោ ្ងរនាះ ខដេរក្កាយមក ក្តូវបានអប់ ំខកខក្បរៅបឹងក្តខបក រហើយអនកខៃះបានបាត់

ខៃួន
2384

។ រខៀវ សំ្ន បានដឹកនាវំគគបណតុ ះបណាត េខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ នរោបាយ ចំ្រ ះបញ្ញា ជន 

និងម្នតីខដេបានក្តឡបម់កក្សុក វិញ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅមនទី  ក-១៥។ កនុង

អំឡុងវគគទាងំរនះ រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់យ តតិកមមសក្មាប់កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង រដ្ឋយ

ោត់បានអះអាងថ្ន បានេ បបំបាត់ក្ទពយសមបតតិឯកជន និងទបស់ាក ត់កា អត់ោៃ ន រហើយោត់បាន

                                                                                                                                            

៤៣ (ថ្នន កដ់ឹកនាជំារក្ច្ើន ូប បានអំ វនាវដេ់សិសស និសសិត ក្ពមទាងំអនកដនទរទៀត ឲ្យក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុា

 វិញ)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន) ទំព័  ១៦-១៩ (បញ្ញា ជនក្តូវបានក្បាប់ឲ្យរក្តៀម

ខៃួនសក្មាប់ពេកមមធៃន់ រៅរពេខដេពួករគក្តឡប់មក វិញ)។  

2383
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/227 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១, 

ERN (ភាសាខខម ) 00019127  (ប៉ា េ ពត នួន ជា រអៀង សា ី វ៉ាន រវត ស ន រសន រឌឿន រខៀវ សំ្ន និងអនករ្សង

រទៀត មានវតតមាន), ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00019132 (ភូ ីសាោ៉ា  និងសមាសភាពមួយច្ំនួនរទៀតមិនធានារទ 

“រយើងក្តូវក្បយ័តនក្បខយងឲ្យខមនខទន”)។ 

2384
 រសច្កតីក្បកាស បស់ ស ីស វតាិ នអោ៉ាវា៉ា ឌ ីឯកសា  E3/5679 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៨៩ ទំព័  ១ ដេ់ ៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00322743-00322745 ( ួមមាន នរោតតម ភូ ីសាោ៉ា  សា ិន ឆ្ក (អតីត ដាម្នតីក្កសួងកា បរទស

ននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេមានមូេដ្ឋា នរៅរប៉ាកាងំ) និងអនកដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរគឿន), ទំព័  ៦៨-៧៣ (សាកសីបានដឹងរៅឆ្ន ំ ១៩៧៩ថ្ន អនកកា ទូតមួយច្ំនួនខដេក្តឡប់

មក វិញរនាះ ក្តូវបានបាត់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  ៨៩-៩០ (អនក

ខដេ     ក្តឡប់មក វិញមួយច្ំនួនបានបាត់ខៃួន រហើយរក្កាយមករទើបសាកសីបានដឹងថ្ន អនកទាងំរនាះក្តូវបានសមាៃ ប់)។      

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង), ទំព័  ៦៤-៦៨ (អនកខដេក្តឡប់មក វិញមួយច្ំនួនក្តូវ

បានបញ្ជូនរៅបឹងក្តខបក រហើយរៅទីរនាះពួកោត់ក្តូវរធាើកា  រហើយទទួេកា ទិរតៀន ខ្អកត្តមកា តស ូវណណ ៈ)។ 

01007020
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បរក្ងៀនថ្ន ចំ្រណះដឹងខដេទទួេបានពីកា អប ់ំ រដ្ឋយពួកអាណានិគមនិយម និងពួកច្ក្កពតតិនិយម 

ក្តូវខតេ បបំបាត់រោេ
2385

។ 

758> រៅ ក់កណាត េខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បតិភូខដេដឹកនារំដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រហើយ ួម

មាន រអៀង សា ី (ខដេរពេរនាះ គឺជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទកុកិច្ចកា ប រទស) និង រអៀង  

ធី ិទធ ្ងរនាះ បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសចិ្ន រហើយបនាទ ប់មក រៅក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើងរដើមបីច្ ោ

ោងសរមតច្ នរោតតម សីហន  ឲ្យក្តឡប់ចូ្េមកក្បរទស វិញ
2386

។ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានោងនិវតតមកទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយមាន រខៀវ សំ្ន អម

ដំរណើ ជាមួយ្ង
2387

។ 

                                                 
2385

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហឿង) ទំព័  ៨៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១២-១៤។  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី អ ង ង ង រហឿង ឯកសា   

E3/97 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ១៦-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00270695-7។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ 

Ben KIERNAN៖  បប ប៉ា េ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅកនុងក្បរទសកមពជុា រក្កាម

 បបខខម ក្កហម ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា  E3/1593 ទំព័  ២១៦-២១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00637571-

00637572 សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ 

2386
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក 

រអៀង សា ី រៅទីក្កុងរប៉ាកាងំ ឯកសា  E3/2717 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 

00820657។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក រអៀង សា ី 

រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសច្ិន ឯកសា  E3/2721 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 

00662227-00662228។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ 

សំ្ន រៅកាន់សាធា ណៈ ដាក្បជាមានិតច្ិន ឯកសា  E3/619 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១, ERN 

(ភាសាខខម ) 00635938។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រខៀវ សំ្ន រច្ញដំរណើ 

រៅកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  E3/3350 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00740886-00740887។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៩១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់

រខៀវ សំ្ន ៣៧៤។ 

2387
 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតាុ៖ នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  សា ព័ត៌មានសរងេប EA ឯកសា  

E3/3355 នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00740893។ 

01007021
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759> គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានោត់ត្តងំ រខៀវ សំ្ន ឲ្យបនតរធាើជាអនកទំនាក់ទំនង វាងបកស

ក មមយុនីសតកមពជុា នឹងសរមតច្ នរោតតម សីហន 
2388

។ រដើមបីបំរពញភា កិច្ចរនះឲ្យបានសរក្មច្ រខៀវ 

សំ្ន បានអមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅទសសនកិច្ចរៅទីជនបទរ្សងៗ
2389

។ 

រខៀវ សំ្ន រពញចិ្តតជាមួយនឹងគរក្មាងធាោសា្សត និងកសិកមម ខដេក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយបាត

នដទរទ បសក់្បជាជន រហើយោត់ពាោមបង្វា ញពី្េក្បរោជន៍ និងរជាគជ័យននកិច្ចខិតខំក្បឹង

ខក្បងទាងំរនះជូនរៅសរមតច្ នរោតតម សីហន  ខងមរទៀត
2390

។ ត្តមពិតរៅ រខៀវ សំ្ន មាន

បំណងជួយ បបរនះត្តមក្គប់ វិធខីដេោត់អាច្រធាើរៅបាន រហើយោត់ពាោមមិនរធាើអាីមួយខដេ

                                                 
2388

 ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3196 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៩, ERN 

(ភាសាខខម ) 00807450 (រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ខតងត្តងំឲ្យរធាើកា ទាក់ទងជាមួយ នរោតតម 

សីហន  កនុងនាមបកស)។ កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/182, ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥, ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00019108។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៦៥។ 

2389
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៨, ៣៨០។ 

2390
 កំណត់រហត កិច្ចសមាភ សន៍ រខៀវ សំ្ន, ឯកសា  E3/3196, ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ, ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 

00807449-00807450 (រខៀវ សំ្ន មានអា មមណ៍ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅម នរពេជរមៃៀស ប៉ា ខនតរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ     

រមសា គឺបនាទ ប់ពជីរមៃៀស ោត់បានរឃើញទំនប់ និងក្បឡាយ រទើបោត់មានអា មមណ៍រពញច្ិតត។ រៅរពេខដេ រខៀវ  

សំ្ន អមដំរណើ ក្ពះក  ណារៅទតទំនប់ក្បឡាយរៅត្តមជនបទរនាះ ោត់  ីកោយនឹងជក្មាបថ្នា យក្ពះក  ណាថ្ន 

ពួករគកសាងរដ្ឋយផ្ទទ េ់នដ។ រខៀវ សំ្ន រជឿជាក់ថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាឯកភាពោន ជាធៃងុមួយ រហើយោត់បាន

រឃើញទំនប់ធំៗ រេច្រឡើង និងវាេខក្សដ៏ោបរសមើ)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សនជ៍ាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន, ឯកសា  

E3/3198, ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ, ទំព័  ១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00807469 (រខៀវ សំ្ន បានច្ ះទសសនកិច្ចរៅតំបន ់

ជនបទជាមួយសរមតច្ នរោតតម សហីន  កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហើយបានរឃើញក្បជាជនកសាងទំនប់ ដូច្ជា

ទំនប់រៅកំពីងពួយ ខ្ងេិច្បាត់ដំបង។ រៅរពេខដេ រខៀវ សំ្ន បានរឃើញទំនប់ ក្បឡាយ និងវាេខក្ស ោត់មាន

អា មមណ៍ ំរភើប រហើយ  ីកោយខ្ៃ ងំ។ ោត់គិតថ្ន ក្បរទសកមពជុាខេងមានរ ម្ ះជាក្បរទសខដេមានកសិកមមអន់ងយ

រទៀតរហើយ កមពជុានឹងមានក្សូវអងក ក្គប់ក្ោន់។ ោត់រជឿជាក់ថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសពភីនំរពញក៏នឹងយេ់

រឃើញដូច្ជាោត់ខដ )។, ទំព័  ១៥ ដេ់ ១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00807469-00807470 (រៅរពេខដេ រខៀវ សំ្ន

អមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅបំរពញក្ពះោជទសសនកិច្ចរៅទំនប់ក្បឡាយរៅត្តមទីជនបទ រហើយ

បានរឃើញក្បជាជនរធាើកា រដ្ឋយនដ និងរជើងទ រទ ោត់ពាោមពនយេ់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ថ្ន អតាន័យនន

កា ង្វ រនះគឺធំរធងណាស់ រក្ ះពួករគកំព ងកសាង និងកា   ក្បរទស។ ោត់ច្ង់ឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន  យេ់

ថ្ន ទាងំរនះគឺជាកា ោបំាច្់រដើមបីអភិវឌឍនក៍្បរទស។ រខៀវ សំ្ន រឃើញទំនប់ធំៗជារក្ច្ើនបានរេច្ ូបោងរឡើងោ៉ា ង

ឆ្ប់ ហ័ស)។ 

01007022
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អាច្ោំងសទះដេ់ច្េនារនះរទ
2391

។ សរមតច្ នរោតតម សហីន  បានក្ោនរោេកា ពាោមទាក់ទាញ

 បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយបញ្ញជ ក់អំពីបំណង បសក់្ទង់ខដេបានបង្វា ញនារពេកនៃងមក គឺកា លាឈ្ប់

ពីម ខតំខណងជាក្បម ខ ដា
2392

។ 

760> រៅនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស ន 

រសន និង រឌឿន បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

បានសរក្មច្ទទួេយកកា លាឈ្ប់ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  រហត រនះរហើយ “សកតិភូមិ

និយម” ក្តូវបានបញ្ចប់រៅកនុងក្បរទសកមពជុារៅរពេរនាះ
2393

។ រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបានោកំ្ទ

រដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា មជឈិម រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
2394

។ 

761> រៅនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានដ្ឋក់េិខិតលាខេង

 បស់ោត់ជាសាធា ណៈ រហើយរៅនងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ េិខិតលាខេងរនះក្តូវបាន ដ្ឋា -

ភិបាេទទួេយក
2395

។ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសត្តម វិទយពីុកា ចូ្េនិវតត បសស់រមតច្ នរោតតម 

                                                 
2391

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់, ឯកសា  

E3/18, ទំព័  ១៣៣-១៣៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103874-00103875 (រខៀវ សំ្ន បានរឃើញសមិទធ្េមួយច្ំនួន

រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ជាពិរសស ក្បព័នធធាោសា្សតរៅត្តមទីជនបទ។ រដ្ឋយសា ខតអាងសតកុទឹករៅ

ក្ត ងំងម រៅភនំក្សុក និងរៅកំពីងពួយ កនុងរខតតបាត់ដំបង រទើបមានវាេខក្សដ្ឋច្់កនទយុខភនកខបបរនះ។ ទំន កច្ិតតខដេ

 បបរនះទទួេបានពជី័យជមនះ បស់ខៃួន បានជំ  ញឲ្យោត់ច្ង់ជួយត្តមអាីខដេោត់អាច្ជួយបាន រហើយោោំងោត់មិន

ឲ្យរធាើអាខីដេអាច្ោំងសទះដេ់កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ច្េនា)។ 

2392
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៣-

៤, ERN (ភាសាខខម ) 00000746-00000747។ 

2393
 កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៤-

៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000747-00000748។ 

2394
 រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធកិា មជឈិម អំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា  E3/12, ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00003141 (គណៈកមាម ធិកា មជឈិមសរក្មច្ឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន  ច្ូេនិវតត 

ត្តមសំណូមព  បស់ោត់ រដ្ឋយោត់មិនអាច្ដំរណើ រៅម ខរទៀតបានរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧។ [និយមន័យននកា ករមទច្]។ 

2395
 អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦), ឯកសា  E3/490, ច្ ះ

នងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00522403។ 
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សីហន 
2396

។ រៅនងៃទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខប៉ាន ន ត បានដ្ឋក់េិខិតស ំ ំលាយោជ ដ្ឋា ភិបាេ

 បស់ោត់ គឺោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា
2397

។ 

762> េកេខណឌ ននកា ចូ្េនិវតត បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្តូវបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ 
គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ កាេពីនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ បនាទ ប់ពីបានសាត បក់ា ោយ-

កា ណ ៍បស់ រខៀវ សំ្ន សតពីីកា សរក្មច្ បស់ សរមតច្ នរោតតម សីហន  កនុងកា លាខេងរនាះ  

ប៉ា េ ពត បានរធាើកា សរងេបេកេខណឌ ទាងំរនះ ខដេ ួមមាន សរមតច្ នរោតតម សីហន  មិនក្តូវបាន

អន ញ្ញា តឲ្យោករច្ញរៅរក្ៅក្បរទស ក្តូវបញ្ជូនទូ រេខរៅកូនៗ បស់ោត់ឲ្យក្តឡបម់កកមពជុា វិញ

ជាបនាទ ន ់រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ឲ្យបាន “សាអ ត” រហើយោេ់ជំនួបនានា វាង សរមតច្ នរោតតម សហីន  

នឹងម្នតីទូតប រទសក្តូវបញ្ឈបជ់ាបនាទ ន់
2398

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី ខប៉ាន ន ត និង សរមតច្ នរោតតម 

សីហន  រៅខតជាឧបក ណ៍ខដេមានក្បរោជន៍សក្មាបខ់ខម ក្កហម
2399

 រដ្ឋយក្តូវរៅទសសនកិច្ច

រៅទជីនបទ រដើមបីជំ  ញរេើកទឹកចិ្តតក្បជាជន និងបង្វា ញជាសាធា ណៈពីកា ោកំ្ទ បស់ពួកោត់

ចំ្រ ះ បបខខម ក្កហម
2400
។  

                                                 
2396

 រខៀវ សំ្ន អានសា រ ៃ្ើយតប បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេ (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស), ឯកសា  E3/275, 

ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ERN (ភាសាខខម ) 00896407។ 

2397
 អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦), ឯកសា  E3/490, 

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ២០, ERN (ភាសាខខម ) 00522404។  

2398
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៤ 

ដេ់ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00000747-00000748 (រ ៀបោប់ថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន  គជឺាខ្ៃ ខដេរគ្ាំង  ង់ោំ

ខតនងៃសាៃ ប់។ កនុងរពេជាមួយោន រនះ គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយស៍រក្មច្ កាទ កោត់ជាឥសស ជនមួយ ូប ខតនឹង

បញ្ចប ់  ឋានៈរនះ របើសិនោត់រៅបនតតស រូដើមបីខៃួនោត់)។ 
2399

 កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា  E3/197 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ 
ERN (ភាសាខខម ) 00000746 (គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ទទួេសាគ េ់ថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន  មានគ ណបំណាច្់ 

ជាពិរសសរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ)។ 

2400
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ អាីៗខដេរយើងកំព ងរធាើរៅរពេរនះ មិនធាៃ ប់អន វតតពមី នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា  

E3/1589, ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00796759-00796761 (សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅកាន់កាប់

ោជវាងំ បនាទ ប់ពលីាខេងពតីំខណង។ រអៀង សា ី ពនយេ់ថ្ន រធាើខបបរនះរដើមបីជាក្បរោជនដ៍េ់ សរមតច្ នរោតតម 

សីហន  និងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បនត ស់រៅកនុងក្បរទសកមពជុា)។ ទូ រេខក្កសួង

កា ប រទសបាោំង៖ ខួបននកា  ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជុា- សា  បស់ក្ពះអងគមាច ស់ សីហន  និង ខប៉ាន ន ត, ឯកសា  
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 ១៤.១.៤.៤  កមពជុាក្បជាធបិរតយយ 

763> រៅនងៃទី ០៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ហ ូ នឹម បានក្បកាសពីកា របាះរឆ្ន តសភាតំណាង

ក្បជាជនខដេក្តូវរធាើរឡើងរៅនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
2401

។ រៅនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ ន និង រឌឿន បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

ចំ្នួនពី   ក់ព័នធនឹងកា របាះរឆ្ន តរក្ជើសរ ីសសភាតំណាងក្បជាជន នារពេខ្ងម ខ។ ប៉ា េ ពត 

បានក្បកាសថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន “ោម នតនមៃ” រទ
2402

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី កា របាះរឆ្ន ត

                                                                                                                                            

E3/2733, ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨, ទំព័  ១, ERN (ភាសាខខម ) 00810741 (សរមតច្ នរោតតម សីហន  និង 

ខប៉ាន ន ត បានរ្ាើេិខិតពចី្ាប ់កនុងឱកាសខួបរេើកទីបី ននកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានបង្វា ញពកីា បនតកា ោកំ្ទ

ដេ់ បបបច្ចបុបនន)។ ក្ពះោជសា េិខិត បស់សរមតច្ នរោតតម សហីន  រ្ាើជូនគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសត

កមពជុា ឯកសា  E3/169 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ERN (ភាសាខខម ) S00854279-S00854282។     

អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦), ឯកសា  E3/490, ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00522390 (ោប់ពនីងៃទី ១៥ ដេ់នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម  សីហន  បានោងរៅបំរពញទសសនកិច្ចរៅត្តមទំនប់បរងាៀ  ខដេកំព ងសាងសង់ ក្ពមទាងំ

បំរពញទសសនកិច្ចរៅច្ំកា រៅស ូ និងរោងច្ក្ករៅរខតតភាគខ្ងរជើង។ រនះជាដំរណើ ក្ពះោជទសសនកិច្ចរេើកទីពី 

 បស់ក្ទង់ រដើមបីជួបជាមួយក្បជាជនខដេរៅខតរោ ពក្ទង់ោ៉ា ងខពង់ខពស់), ទំព័  ១២ ដេ់ ១៣  ERN (ភាសាខខម ) 

00522396-00522397 (រដ្ឋយក្បឈ្មជាមួយបណាត រហត កា ណ ំ៍រលាភបំ នសិទធិមន សសរនាះ កមពជុាក្បជាធិបរតយយពី

នងៃទី ២០ ខខ ក មភៈ  ហូតដេ់នងៃទី ០៥ ខខមីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានសាា គមន៍អនកកា ទូត ៧  ូប មកពកី្បរទសជាមិតត។    

សរមតច្ នរោតតម សីហន  និង ខប៉ាន  ន ត សាិតកនុងច្ំរណាមថ្នន ក់ដឹកនាខំដេទទួេបដិសណាា  កិច្ច), ទំព័  ២០ ដេ់ ២១, 

ERN (ភាសាខខម ) 00522404-00522405 (សរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្តូវបានក្បកាសជាកំពូេឥសស ជនរសនហាជាតិ 

និងទទួេបានក្បាក់រសាធននិវតតក្បោំឆ្ន ំ។ ខប៉ាន ន ត ទទួេបានតំខណងកិតតិយស និងក្តូវបានខតងត្តំងជាទីក្បឹកាជាន់-

ខពស់ននគណៈក្បធាន ដា)។ អន សស ណៈ OTAN, កមមវតា៖ុ ដំរណើ  វិវតតន៍ងមីៗកនុង វិស័យនរោបាយរៅក្បរទសកមពជុា, 

ឯកសា  E3/493, ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00693772-00693773    
(បកសបាន្សពា្ាយកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ ខប៉ាន ន ត កនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងបានអានេិខិតោកំ្ទដេ់          

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេស រស រដ្ឋយសរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅច្ ងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ 

2401
 អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦), ឯកសា  E3/490, ច្ ះ

នងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00522392។ 

2402
 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា  E3/232, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៣, 

ERN (ភាសាខខម ) 00017118 (“របើមានរគសួ  រយើងក្តូវពនយេ់ ក ំក្ច្រងងក្ច្ង្វង ក ំឲ្យរឃើញថ្ន រយើងច្ង់ប្ង្វក ប។ 

ទនទឹមរនះ ក៏ក នំិោយរេងពសីភារៅម ខក្បជាជន ឲ្យរគរឃើញថ្នរយើងច្ង់បនៃឹមបនៃំ រហើយសភារយើងោម នតនមៃអី”)។ 

01007025



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

719 

 

សភាក្តូវោត់ទ កថ្ន ជាកា ោបំាច់្។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានយេ់ថ្ន រក តិ៍រ ម្ ះក្បរទសរៅ

រេើឆ្កអនត ជាតិ នឹងមានភាពក្បរសើ រឡើង បនាទ ប់ពីពិភពរលាកទទួេបានឱកាសកនុងកា ពិនិតយ

រមើេរៅរេើ ដាធមមន ញ្ា និងកា របាះរឆ្ន ត បស់កមពជុា
2403

។ 

764> បនាទ ប់ពីកា របាះរឆ្ន តនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ សភាតំណាងក្បជាជន ក្តូវបានរបាះ

រឆ្ន តរក្ជើសរ ីសសក្មាប់អាណតតិក្បាឆំ្ន ំមតង រហើយទទួេភា កិច្ចខតងត្តងំគណៈក្បធាន ដា         

 ដ្ឋា ភិបាេ និងត លាកា កនុងសម័យក្បជ ំរេើកទីមួយ បសខ់ៃួន
2404
។ រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ រៅម នសម័យក្បជ ំរេើកទីមួយ បស់សភាតំណាងក្បជាជន គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបាន

ក្បកាសថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេជាអងគកា មួយខដេសាិតរៅរក្កាមបកស រហើយបកសខតងត្តងំសមាជិក      

 ដ្ឋា ភិបាេងមីមួយចំ្នួន
2405
។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមក៏ជាអនកសរក្មច្ថ្ន សាា ប័នភូមភិាគ និង

មជឈិមណាខៃះខដេមានសិទធ ិ “ករមទច្” ទាំងកនុងជួ  និងរក្ៅជួ បកស បរងកើតក្បព័នធោយកា ណក៍្បោំ

សបាត ហរ៍ៅមនទី  ៨៧០ អំពីបញ្ញា នានា ក់ព័នធនឹងទិសរៅសរក្មច្ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត។      

គណៈកមាម ធិកា រនះបានសរក្មច្ថ្ន រោេរៅបដិវតតគឺក្តូវ្តេ់អំណាច្រៅដេ់កសិក  ក្ពមទាងំ

បានក្បកាសថ្ន ក្សុកគំ ូខដេបរងកើន្េបាន ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត រដ្ឋយបានរ ៀបចំ្កមាៃ ំងពេកមម

រដ្ឋយខៃួនឯងបាន “េអនិងសមក្សប” នឹងក្តូវជូនទង់ “មហារលាតរផ្ទៃ ះ”
2406

។  គណៈកមាម ធិកា 

មជឈិមកំណត់នងៃឈ្ប់សក្មាក្ៃូវកា  និងកា ក្បា ពធពិធីនានា ខដេ ួមមាន កា ក្បា ពធនងៃប ណយ 

ឯកោជយ (នងៃទី ១៥ ដេ់ ១៧ ខខ រមសា) ខដេមានរច្តនាវាយក្បហា ពួកច្ក្កពតតិ លាតក្តដ្ឋងពី

                                                                                                                                            

សូមរមើេ្ងខដ  កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/231, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦, ទំព័  ១-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00017124-00017126។ 

2403
 រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម អំពីបញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា  E3/12, ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00003141។ 

2404
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៩-

៣២០។  

2405
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៣-២៣៦។ 

2406
 រសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមមធកិា មជឈិម អំពបីញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១-៣, ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00003136-00003138, 00003139-00003140។ សូមរមើេ្ងខដ  

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧។  

01007026
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

720 

 

ពេិកមមខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយក្បជាជន រកាតស រសើ ដេ់កងទ័ពបដិវតត និង “បំ្ សកា របតជាា ចិ្តត 

កសាង និងកា   ក្បរទសឲ្យបានមហារលាតរផ្ទៃ ះ មហាអសាច  យ”
2407

។ 

765> រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ា េ ពត រអៀង ធី ិទធ និងថ្នន ក់ដឹកនាដំនទរទៀត បានចូ្េ ួមកនុងសម័យ
ក្បជ ំរេើកទីមួយ បស់សភាតំណាងក្បជាជន ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងពីនងៃទី ១១ ដេ់នងៃទី ១៣ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងស នទ កថ្នរបើករៅនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រដ្ឋយអះអាងថ្នកា របាះរឆ្ន តរដ្ឋយយ តតិធម៌ និងរសាម ះក្តង់ក្តូវបានរធាើរឡើង រហើយបានអន ម័ត

រោេនរោបាយ  ក់ព័នធនឹងកា ដ្ឋា ន សហក ណ៍ និងកា តស ូវណណ ៈខដេកំព ងមាន
2408

។ អងគ-

ជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន កា របាះរឆ្ន តរនះ គឺក្ោន់ខតជាកា រធាើរឡើងខត

សំបករក្ៅប៉ា រណាណ ះ ខដេដូច្ោន នឹងសភាខដេពួករគបានរក្ជើសរ ីសរនាះខដ 
2409
។ 

766> បនាទ ប់មក សភាតំណាងក្បជាជនបានរក្ជើសត្តងំ ដ្ឋា ភិបាេងមីជា្ៃូវកា  ខដេ រខៀវ សំ្ន 

គឺជាក្បធាន ដា រហើយ រសា ភឹម និង  ស់ ញឹម ក្តូវបានខតងត្តងំជាអន ក្បធាន ដាននគណៈក្បធាន

 ដា
2410

។ រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ោត់ទទួេយកតួនាទីជាក្បធានរនះរដ្ឋយសា ខត

ជាភា កិច្ចរសនហាជាតិ រហើយោត់មិនច្ង់ឲ្យច្េនាមួយរនះច្ ះអន់រខាយរនាះរទ
2411

។ ប៉ា េ ពត 

ក្តូវបានខតងត្តងំជានាយក ដាម្នតី នួន ជា ជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននសភាតំណាង

                                                 
2407

 រសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម អំពបីញ្ញា រ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00003139។ 

2408
 ឯកសា សតីពីអងគក្បជ ំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជុា, ឯកសា  E3/165, ច្ ះនងៃទី ១១ ដេ់ ១៣ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៩-២១, ERN (ភាសាខខម ) 00053610-00053617។ 

2409
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  

៣២០។ 

2410
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៨១។ 

2411
 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់, ឯកសា  

E3/18, ទំព័  ៧៦-៧៧, ERN (ភាសាខខម ) 00103846 (ោត់គិតថ្ន ក្បសិនរបើោត់បដិរសធតួនាទីក្បម ខ ដា ោត់នឹង

មិនបានបំរពញតួនាទីជាអនករសនហាជាតិ បស់ខៃួន។ ោត់មិនច្ង់រឃើញកមាៃ ំង ួប ួមជាតិខដេខខម ក្កហមជាតំណាង 

ធាៃ ក់ច្ ះរខាយរនាះរឡើយ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននដិ្ឋា នបញ្ចប់កា 

ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៥៣-៥៤ (ោត់ច្ង់ឲ្យបកសក មមយុនីសតកមពជុា ទទួេរជាគជ័យកនុង   

“ភា កិច្ចដ៏រ ន្ើម”  បស់បកស រហើយោត់មានជំរនឿ និងទំន កច្ិតតរៅរេើខ្នកា បដិវតត បស់ពួករគ)។  

01007027



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

721 

 

ក្បជាជន រអៀង សា ី ជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទកុកិច្ចកា ប រទស ស ន រសន ជាឧបនាយក

 ដាម្នតីទទួេបនទកុកិច្ចកា កា   ជាតិ វន រវ៉ាត ជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទកុខ្នករសដាកិច្ច   

ហ ូ នឹម ជា ដាម្នតីក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន ជួន រជឿន ជា ដាម្នតីក្កសួងស ខ្ភិបាេ 

រអៀង ធី ិទធ ជា ដាម្នតីក្កសួងសងគមកិច្ច តូច្ រភឿន ជា ដាម្នតីក្កសួងសាធា ណកា  យ ន ោ៉ា ត ជា

 ដាម្នតីក្កសួងវបបធម៌ បណតុ ះបណាត េ និងអប់ ំ
2412

។ គណៈកមាម ធិកា ក៏ក្តូវបានកំណត់ឲ្យជួយ

ោកំ្ទដេ់ខ ទទកាេ័យឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទកុខ្នករសដាកិច្ច រដ្ឋយ ួមទាងំគណៈកមាម ធិកា 

ខ្នកកសិកមម ឧសាហកមម  ណិជជកមម ទំនាក់ទំនង និងចំ្កា រៅស ូ្ងខដ 
2413

។ គណៈកមាម ធិកា   

អចិ្ន្នតយ៍ បានខតងត្តងំសមាជិកសក្មាបគ់ណៈកមាម ធិកា ទាងំរនះអំឡុងរពេកិច្ចក្បជ ំខដេក្តូវ

បានរធាើរឡើងពីនងៃទី ១៩ ដេ់នងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ម ី ក្បាង គឺ ជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា 

ខ្នកទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូន រដ្ឋយក្តូវក្តួតពិនិតយរមើេរេើអងគភាព ងរភៃើង
2414

។ គណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍ក៏បានសរក្មច្្ងខដ ថ្ន ខៃួនក្តូវខតច្ ះរៅរមើេត្តមមូេដ្ឋា ន កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រដើមបី “ជំ  ញ” កា ដ្ឋដំ ះក្សូវរដើម ដូវ ជាពិរសសរៅភូមិភាគ យ័ពយ ភូមភិាគកណាត េ (ឧតត ោស់) 

ភូមិភាគនិ តី និងរៅរសៀមោប (តំបន់ ១០៦)
2415

។ 

767> រៅកនុងពិធី មៃឹកខួបជ័យជមនះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសពីកា 

របតជាា ចិ្តត បស់ ដ្ឋា ភិបាេងមី កនុងកា កា   ឯកោជយភាពក្បរទស និងរផ្ទត តរៅរេើកា កសាងជាតិ

រឡើង វិញ
2416

។ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈ ដាម្នតីដំបូង រៅនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា េ ពត 

                                                 
2412

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៨-

៣២០។ 

2413
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៣។  

2414
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

2415
 ស  បរសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/235, ច្ ះនងៃទី ១៩ ដេ់ ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦, ទំព័  ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00019147-00019148។ 

2416
 អន សស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុា (ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦), ឯកសា  E3/490, 

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00522407។ កា ក្បា ពធពិធីខបួជ័យជមនះ នងៃទី 

១៧ ខខ រមសា កា ខងៃងសនទ កថ្ន  បស់ រខៀវ សំ្ន  (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/275 នងៃ

ទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896389-00896404។ អតាបទននសនទ កថ្នរលាក រអៀង សា ី កនុង

ពិធីបដិសណាា  កិច្ច នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/275 នងៃទី ១៨ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700133-00700138។ ហ ូ នឹម រច្ញរសច្កតីក្បកាសព័ត៌មានអពំីសភាតំណាង  

01007028
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

722 

 

បានបញ្ញជ ក់អំពីកាតពាកិច្ច បស ់ដ្ឋា ភិបាេកនុងកា រោ ពត្តមមាោ៌បកស
2417

។ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ     

គណៈ ដាម្នតីរេើកទពីី  រៅនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា េ ពត បានរកាតស រសើ ចំ្រ ះ

សមិទធ្េ បសប់ដិវតតសងគមនិយម ខដេ ួមមាន កា បរងកើត និងពក្ងីកសហក ណ៍ និងកា ក្បមូេ

្តុំកមាៃ ំងោប ់នន់ាក់រៅត្តមកា ដ្ឋា នសាងសង់ក្បព័នធធាោសា្សតខដេមាន
2418

។  ប៉ា េ ពត ក៏បាន

រេើករឡើងពីចំ្ណ ច្រខាយ ខដេ ួមមាន កងាះមាបូអាហា  ជំងដឺង្វក ត់ ក្ពមទាងំ   ជំ កមិនក្គប់

ក្ោន់ ជាពិរសសសក្មាប់ “កងច្េ័តយ វជន”
2419

 រហើយក៏បានរេើករឡើងថ្ន “ខ្នក ងរភៃើង” បាន

រ ៀបចំ្ច្េនា រដ្ឋយសហកា ជាមួយនឹងមូេដ្ឋា ន រដើមបីរក្បើក្បាស់ធនធានឲ្យមានក្បសទិធភាព
2420

។ 

រក្កាយមក ម ី ក្បាង បានោយកាណ៍ពីកា ដឹកជញ្ជូនត្តម ងរភៃើង រដ្ឋយរេើករឡើងអំពីបទពិរសាធន៍

កនុងកា ដឹកជញ្ជូន “ទំនិញ” កនុងប ិមាណរក្ច្ើន
2421

។ 

768> កនុងរពេជាមួយោន រនះខដ  គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បនតកិច្ចក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា អន វតត

មាោ៌នរោបាយបកស និង ដាបាេសក្មាប់ក្បរទស។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំខដេក្តូវបានរធាើរឡើងពី

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦
2422

 ខដេបង្វា ញពីវតតមាន បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស

ជារក្ច្ើន ក្តូវបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង។ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ រហើយ

ជាញឹកញាប់ ថ្នន ក់ដឹកនាជំានខ់ពស់រ្សងៗរទៀតខដេមិនក្តូវបានបញ្ញជ ក់ថ្នជាសមាជកិ បស់គណៈ-

កមាម ធិកា រនះ  ួមទាងំ រខៀវ សំ្ន រអៀង ធី ិទធ និងរេខ្ភូមិភាគ និងតំបនស់ា័យតជារក្ច្ើន បាន

                                                                                                                                            

ក្បជាជន (កក្មង្សពា្ាយព័តម៌ានរៅប រទស) ឯកសា  E3/275 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00700123-00700129។  

2417
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៧។ 

2418
 កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា  E3/794, ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១២-១៤, 

ERN (ភាសាខខម ) 00000788-00000790។ 

2419
 កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា  E3/794, ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១៣-១៥, 

ERN (ភាសាខខម ) 00000789-00000791។ 

2420
 កំណតរ់ហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា  E3/794, ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១៦-១៧, 

ERN (ភាសាខខម ) 00000792-00000793។ 

2421
 កំណត់រហត ននអងគក្បជ ំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា  E3/794, ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ២៤-២៧, 

ERN (ភាសាខខម ) 00000800-00000803។ 

2422
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៦។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៨៦។ 

01007029
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

723 

 

ពិោ ណា និងសរក្មច្រៅរេើបញ្ញា នានា ក់ព័នធនឹងរោសនាកា  និងកិច្ចកា ប រទស
2423

 

 ណិជជកមម និងជំនួញ
2424

 កិច្ចកា កា   ជាតិ
2425

 និងបញ្ញា រសដាកិច្ចនានា ដូច្ជា ្េិតកមម

កសិកមម និងឧសាហកមម ក្ពមទាងំខ្នកសងគមកិច្ច្ ងខដ 
2426

។ 

                                                 
2423

 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា  E3/219, ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  

១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000768-00000769 (ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត និង ទូច្ បាន

ច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  កព់័នធនឹងរោេនរោបាយប រទស និងពិភាកាពសីននិសីទអនត ជាតិ

រៅក្បរទសអាេ់រហស  ី)។ កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/225, ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-១០, ERN (ភាសាខខម ) 00000837-00000846 (ប៉ា េ ពត នួន ជា និង ហ ូ នីម បានច្ូេ ួមកនុង

កា ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងរោសនាកា  និងកា រក្បើក្បាស់ខខស ភាពយនត  ូបងត ទូ ព មភ សិេបៈ

សំខដង និងសាា នីយ វិទយុ)។  

2424
 កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា  E3/233, E3/234, ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, 

ទំព័ ១ ដេ់ ២, ERN (ភាសាខខម ) 00000749-00000750 (រខៀវ សំ្ន នួន ជា និង រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច

ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹង ណិជជកមម និងកា បរងកើតគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម និងធនាោ ។ 

សមាជិកភាព បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងគណៈកមាម ធិកា បញ្ញជ ទិញ និងជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា ធនាោ ក្តូវបាន

សរក្មច្)។ កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/220, ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៦, 

ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000827-00000828 (ប៉ា េ ពត ននួ ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី រឌឿន និង ទូច្ បាន

ច្ូេ ួមក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងទំនាក់ទំនង ណិជជកមម និងធនាោ ជាមួយច្ិន)។  

2425
 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា  E3/227, ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ១ 

ដេ់ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00019127-00019135 (រខៀវ សំ្ន ននួ ជា ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី វន វ៉ាត ស ន រសន 

ក យ ធួន រឌឿន និង ខយ៉ាម បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ក្ពំខដន និងកា ្េិត

អំបិេ)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/229, ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  

១-៨ , ERN (ភាសាខខម ) 00000713-00000716 (ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា វន រវ៉ាត រឌឿន ស ន រសន និង ក យ 

ធួន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័័នធនឹងបញ្ញា រោធា និងកា   ជាតិ)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំ    

គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/232, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ៤-៨, ERN (ភាសាខខម ) 

00017119-00017123 (ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតពីី

បញ្ញា ខ្ម ងំរេច្រធាៃ នានារៅរខតតក្ពះ វិហា  (តំបន់ ១០៣) និងរសៀមោប (តំបន់ ១០៦)។  កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈ- 

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/217, ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00000736-

00000739 (ប៉ា េ ពត ននួ ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស ន រសន ក យ ធួន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមក្បជ ំ      

គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ក់ព័នធនឹងបញ្ញា រៅសម ភូមិម ខខប៉ាកបូ ៌)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍

, ឯកសា  E3/218, ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00000751-00000757 (រខៀវ 

សំ្ន នួន ជា ស ន រសន ោ នងិ រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសក មមយុនសីតកមពជុា ខដេ 
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នួន ជា គឺជាក្បធានននកិច្ចក្បជ ំ រដ្ឋយរផ្ទត តរេើកា វាយក្បយ ទធ និងកា ច្ ោជាមួយរវៀតណាម)។ កំណត់រហត កិច្ច

ក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/221, ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-១៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00000810-00000826 (ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី ស ន រសន វន រវ៉ាត និង រមដឹកនាភំូមភិាគ 

បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ៍  កព់័នធនឹងបញ្ញា កា ប៉ាះទងគិច្រដ្ឋយអាវ ធរៅត្តមក្ពំខដនជាមួយរវៀត

ណាម)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/222, ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, 

ទំព័  ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000770-00000771 (រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ា េ ពត ស ន រសន និង  រឌឿន បានច្ូេ

 ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ អំពបីញ្ញា កា   ជាតិ  ួមមានកា បរងកើតកា រ ៀបច្រំោងច្ក្ក និងអាកាសោន

ដ្ឋា ន។ កំណតរ់ហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/223, ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  

១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00000829-00000836 (ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី និងរមដឹកនាភំូមិភាគបាន

ច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតីពកីិច្ចកា ប រទស)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ,៍ 

ឯកសា  E3/224, ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000776 (ប៉ា េ 

ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន ស ន រសន និង វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ ទាក់ទងនឹងតួនាទី

 បស់កងទ័ពកនុង្េិតកមមកសិកមម)។  

2426
 កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា  E3/227, ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥, ទំព័  ១ 

ដេ់ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00019127-00019135។ (រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស ន រសន 

ក យ ធួន រឌឿន និង ខយ៉ាម បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងបញ្ញា ក្ពំខដន និងកា ្េិត

អំបិេ)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/230, ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  

១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000711-00000712 (ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស ន រសន ក យ 

ធួន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា រសដាកិច្ច ដូច្ជាកា ផ្ទៃ ស់ទីយ វជនពី

មូេដ្ឋា នរៅឧសាហកមម និងកា ជំ  ញរៅម ខទំនប់គី ី មយ និងកា ខបងខច្ងរសបៀង)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈ-  

កមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/232, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00017116-

00017123 (ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតីពកីា ង្វ       

មូេដ្ឋា ន រដ្ឋយសាត ប់ បាយកា ណ៍សតីពកីងាះរសបៀងអាហា  និងជំងឺនានា រៅកនុងតំបន់ ១០៣ និង ១០៦។ គណៈកមាម -

ធិកា អច្ិន្នតយប៍ានសរក្មច្រេើរោេរៅនាកំ្សូវរច្ញសក្មាប់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្ពមទាងំបញ្ញជ ក់ថ្ន តំបនក់្តូវខបងខច្ក

កមាៃ ំងពេកមមក្បកបរដ្ឋយយ ទធសា្សត រោងត្តមរោេរៅ បស់បកស។ តំបន់ និងភូមិភាគ ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យោយ-

កា ណ៍ក្បោំសបាត ហ៍រៅគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  

E3/224, ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000776 (ប៉ា េ ពត នួន 

ជា រខៀវ សំ្ន ស ន រសន និង វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងតួនាទី បស់កងទ័ព 

កនុង្េិត្េកសិកមម)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា  E3/226, ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00017147-00017160 (ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង

អនកដនទរទៀត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  កព់័នធនឹងច្ំណ ច្រខាយ បស់ក្កសួងស ខ្ភិបាេ និង
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769> រអៀង សា ី ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានជួបក្បជ ំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រហើយ

បានសរក្មច្រេើកា បំខបកក្បជាជនពីោន រៅត្តមវណណ ៈ បស់ពួករគ
2427

 រដ្ឋយចំ្ណ ច្រនះគឺជា

រោេនរោបាយមួយ ខដេក្តូវបានបនតអន វតត ហូតកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១ រនះ
2428

។ រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៨ ប៉ា េ ពត និង រខៀវ សំ្ន ស ទធខតបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ថ្នន ក់

ដឹកនាបំកសរៅខតោត់ទ កជនខដេមានក្បភពរច្ញពីវណណ ៈរ្សង រក្ៅពីវណណ ៈកសិក  ថ្នជាជន

សងស័យ
2429

។ 

770> រៅកនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសបានរបើកសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាងំក្បរទសរេើកទីពី 
 បស់ខៃួន។ បនាទ ប់ពីបាន វិភាគរៅរេើរជាគជ័យ និងបោជ័យរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦  ួច្មក តំណាង 

“អងគកា បកស” បានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេ ួមមាន ទិសរៅ្េិត្េ ៣ រត្តន កនុង 

១ ហិកត្ត និង ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត សក្មាបតំ់បនណ់ាខដេអាច្្េិតបានទាងំក្សូវក្បាងំ និង

ក្សូវវសា។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានបំណងថ្ន កមាៃ ំងមន សសក្តូវបានបញ្ជូនជាម នរៅកានតំ់បន់ខដេ

មានទឹកក្គប់ក្ោន់ និងដីមានជីជាតិ រហើយរៅរពេណាខដេកមាៃ ំងមន សសទំរន  ក្តូវោត់ខច្ងឲ្យ

                                                                                                                                            

ក្កសួងសងគមកិច្ច កា ទទួេខ សក្តូវរេើ្េិតកមម កា ខបងខច្កឱសង និងកា កា   ជំងឺ កា ខបងខច្កពេកមម កងាះ

ឱសង និងអាហា  ក្ពមទាងំកា រក្បើក្បាស់ពេកមមក មា )។ 

2427
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER,ឯកសា  E3/94, ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៨១,  ទំព័  ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00578899-00578900  (រសច្កតីសរក្មច្ បស់ រសា ភឹម និង  ស់ ញឹម រដើមបី

បំខបកមន សសរៅកនុងភូមិភាគ បស់ពួករគត្តមវណណ ៈរនាះ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ជាសមូហភាព រដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនាកំនុងកិច្ច

ក្បជ ំមួយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាកក់ាេទី២) កថ្នខណឌ  

៦១៣។ 

2428
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៥-៦២៣, ៦៥៣។ 

2429
 ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា 

ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00324816 (វណណ ៈកសិក ថ្នន ក់ទាប

ស ទធសាធ និងវណណ ៈកណាត េថ្នន ករ់ក្កាម គឺជាក្បភពដ៏ក្បរសើ សក្មាប់កងទ័ព វណណ ៈអធន និងវណណ ៈ ក់កណាត េអធន។ 

កា រក្ជើសរ ីសយ ទធជនពកី្បភពដនទរទៀតនឹងរធាើឲ្យខូច្ខ្តដេ់កងទ័ព)។ ភនំរពញក្បមូេ្តុំអបអ សាទ ខួប ១៧ រមសា 

(SWB) (សក្មង់ស នទ កថ្ន ខងៃងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ក្បធានននគណៈក្បធាន ដា), ឯកសា  E3/562, ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ទំព័  ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00249992-00249993 (កំហឹងវណណ ៈបានរកើនរឡើង)។  
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រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ។ ក្បជាជនក្តូវខបងខច្ករៅត្តមវណណ ៈ បសខ់ៃួន រដើមបីធានាថ្ន   

“ក្បជាជនងមី” ខដេមិនអាច្ទ កចិ្តតបាន ក្តូវបានោត់ត្តងំឲ្យបំរពញកា ង្វ បនាទ ប់បនស ំ
2430

។ 

771> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន “អងគកា បកស” ខដេបានសរក្មច្រៅរេើខ្នកា 

រនះ គឺជាសមាជិក បសម់ជឈិមបកស ខដេ ួមទាងំ សមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និង  

គណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2431

។ ខ្នកា រនះ រធាើកា  វិភាគពីរជាគជ័យ និងបោជ័យ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រហើយ្តេ់កា ខណនារំដើមបីខកតក្មូវរេើកំហ ស្គង និងរធាើឲ្យសាា នភាពេអក្បរសើ រឡើងរៅត្តមទី 

ជនបទ។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន កា  វិភាគ និងកា ខណនាខំបបរនះ ជាទូរៅ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ       

គណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2432

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ទទួេខ សក្តូវ បសពួ់ករគ ជាពិរសស 

ទាក់ទងរៅនឹងខ្នករសដាកិច្ច
2433

 ក្ពមទាងំកា ចូ្េ ួម បស់ពួករគរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍ និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ ខដេកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះបាន

រធាើកា សរក្មច្ និងបញ្ញជ ក់អំពីខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្ពមទាងំបានបរងកើតសមាសធាត រ្សងៗនន

ខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាះ
2434

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បាន

ចូ្េ ួមកនុងកា រ ៀបចំ្បរងកើតខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេក្តូវបាន្សពា្ ាយរដ្ឋយតំណាង បស ់

“អងគកា បកស” កនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ។ 

                                                 
2430

 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត, ឯកសា  E3/139, ច្ ះខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័  ១-៥២, ERN (ភាសាខខម ) 00064960-

00064989។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២១។ 

2431
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័  ៥៦-៥៧, ៥៩-៦០ (រោងរៅរេើ

ខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ប៉ា ខនតបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ជាទូរៅ ខ្នកា រសដាកិច្ចបកស គឺជាេទធ្េននថ្នន ក់ដឹកនាមំជឈិមសមូហភាព, 

“ខដេជាសនូេននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅរពេខៃះ”)។  

2432
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៤។ 

2433
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៤។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៤០០-៤០៧។  

2434
 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៩, ៧៤៣, ៧៤៥, ៧៥២។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័  ៦៧ ដេ់ ៦៩ (ោត់ក្តូវបានរសនើឲ្យច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ  ំ         

គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍  ក់ព័នធនឹងកា អភិវឌឍន៍ក្បរទស)។ កំណត់រហត កិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍    

ឯកសា  E3/232, ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00017116-00017123 (ប៉ា េ ពត 

នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេបានសរក្មច្រេើរោេរៅ 

នារំច្ញក្សូវអងក សក្មាប់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្ពមទាងំបញ្ញជ ក់ថ្ន តំបនក់្តូវខបងខច្កពេកមមក្បកបរដ្ឋយយ ទធសា្សត រោង

ត្តមរោេរៅបកស)។  
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772> រក្ៅពីកា ចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់មជឈិម កមាម ភិបាេ និងរេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់

សាយ័ត ដូច្ជា  ស់ ញឹម ក៏បានមកទីក្កុងភនំរពញោ៉ា ងរទៀងទាត់ រដើមបីជួបក្បជ ំជាមួយរមដឹកនាំ

បកស កនុងរនាះ  ួមទាងំ ជាមួយ នួន ជា ្ងខដ 
2435

។ រមដឹកនាបំកស  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន 

និង នួន ជា បានដឹកនាវំគគរ ៀនសូក្តកនុងទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយបានោប់រ្តើមវគគរ ៀនសូក្តទាងំរនាះ 

ភាៃ មៗ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានបនតក្គប់រពេកនុងអំឡុងសម័យកមពជុា 

ក្បជាធិបរតយយ។ ពួករគបានរធាើបទឧរទទសនាមចំ្រ ះកមាម ភិបាេភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្ពម

ទាងំ កមាម ភិបាេធមមត្ត អំពីកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងកា កមាច ត់ខ្ម ងំ កា បនតរធាើកា តស ូក្បដ្ឋប់

អាវ ធ កា បរងកើតសហក ណ៍ កា រេើកភៃឺខក្ស ជីកក្បឡាយ និងកា បំរពញកា ង្វ  និងបងកបរងកើន

្េត្តមខ្នកា កំណត់
2436

។ 

773> រមដឹកនាបំកស  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រអៀង ធី ិទធ ក៏បានរធាើដំរណើ រៅ

ត្តមភូមិភាគនានារដើមបីសរងកតរមើេដំរណើ កា បដិវតតន៍សងគមនិយម និងរដើមបីជួបក្បជ ំជាមួយនឹង

កមាម ភិបាេ និងរមដឹកនាភូំមិភាគ្ងខដ 
2437

។ រោងត្តមសាកសី សូក្ត រទឿង នួន ជា រធាើដំរណើ 

                                                 
2435

 សូមរមើេឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៦៣ ( ស់ ញឹម បានមក 

ទីក្កុងភនំរពញ “ោ៉ា ងរទៀងទាត់” ជារ ឿយៗកនុងអំឡុងរពេភជុំបិណយ និងសាន ក់រៅ ក-១  យៈរពេ ១០ រៅ ១៥នងៃ)។ 

2436
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័  ៦៧-៧៤, ៧៤-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣ ខខ    

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័  ៣៤-៣៩, ៥៣, ៦៦-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២      

(ជា សាយ), ទំំព័  ២៨-៣៤, ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន), ទំព័  

៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន) ទំព័  ៧៥-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហាីេីព សសត) ទំព័  ៥៧-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ     

ជឹម) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ២០-២១។ សូមរមើេ

្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៨។ 

2437
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៧។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៧៤។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧, ៦០៥។ សូមរមើេ 

្ងខដ  រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេ-

ជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ១៥៥-១៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00103885-00103886 (ខាុំក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរៅទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគនិ តី ក្ពមទាងំឲ្យអម 

ក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅភូមិភាគកណាត េ និងភូមិភាគ យ័ពយ។ ដូរច្នះ ោត់បានរឃើញកា ក្បឹង

ខក្បង រ ៀបច្ំ បស់អងគកា រៅត្តមទីជនបទ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ សរមតច្ នរោតតម សីហន ៖ ស្ង្វគ ម និងរសច្កតី

សងឃឹម ឯកសា  E3/1819 ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763545 ( ួមទាងំ  ូបងត សរមតច្ នរោតតម សីហន  រខៀវ សំ្ន 

01007034



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រៅរខតតបាត់ដំបងរដើមបីជួបក្បជ ំជាមួយនឹង  ស់ ញឹម រ ៀងោេ់ ៣ រៅ ៤ ខខមតង
2438

។ រេើសពី

រនះរទៀត ទូ រេខមួយចំ្នួនខដេរៅរសសសេ់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ បង្វា ញថ្ន កមាម ភិបាេ 

និងរេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា  ស់ ញឹម និង រសា ភឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា  ឬ ថ្នន ក់ដឹកនា ំ

រដ្ឋយបានច្មៃងជូន ប៉ា េ ពត ស ន រសន វន រវ៉ាត នួន ជា និង/ឬ មនទី  ៨៧០ អំពីអតីតអនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងសាា នកា ណខ៍្ម ងំរ្សងរទៀត និងអំពីកា វាយក្បយ ទធរៅត្តមក្ពំខដន

ជាមួយនឹងរវៀតណាម។ ពួករគក៏បានរសនើស ំកា ខណនារំ្សងៗ្ងខដ 
2439

។ 

                                                                                                                                            

និងអនករ្សងរទៀតរៅកនុងរខតតរសៀមោបកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៦-១៧ (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់បានរឃើញក្បឡាយ និងទំនប់នានា  ួមទាំងរៅទំនប់ក្ត ងំងម 

និងទំនប់មួយរទៀតរៅខ្ងេិច្រខតតបាត់ដំបង។ រដ្ឋយសា មានទំនប់ទាងំអស់រនះរហើយ រទើបដីខក្សសៃួតខបកក្កខហង

បានខក្បកាៃ យរៅជាដីខក្សដូច្ក្កឡាច្ក្តងគ លាតសនធឹងដេ់រជើងរមឃ “ជារហត រធាើឲ្យខាុំ ំរភើបច្ិតត”)។ 

2438
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័  ៥៨, ៦២-៦៣។ 

2439
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១២, ៣៣៧, ៣៣៨។ ទូ រេខននកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/889 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (្ ន បានោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃង

ជូនអនករ្សងរទៀត កនុងរនាះ ួមមាន នួន ជា រដ្ឋយរសនើកមាៃ ំង បស់អងគកា ជួយបនាទ ន់)។ ទូ រេខននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/908 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ភួង បានោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃងជូនអនករ្សងរទៀត កនុង

រនាះ  ួមមាន នួន ជា អំពីសាា នកា ណ៍រេើបញ្ញា បោជ័យ និងសាា នកា ណ៍រេើបញ្ញា យួន។ “រយើងខាុំផ្ទទ េ់ខៃួនរសនើស ំឲ្យ 

អងគកា ជួយរធាើអនតោគមនឲ៍្យឆ្ប់” រសនើកមាៃ ំង បស់អងគកា ជួយបនាទ ន់ រសនើអងគកា អន ញ្ញា តឲ្យពួករគោត់ត្តំងកមាៃ ំង 

និងរសនើឲ្យអងគកា ្តេ់អាវ ធ។ ទូ រេខរនះបានស  បថ្ន ពួករគសូមអងគកា មានមតិខណនា ំ និងសរក្មច្ត្តម     

សភាពកា ណ៍)។ ទូ រេខនន  កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/918 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (ខស បាន

ោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃងជូន នួន ជា និង ប៉ា េ ពត អំពីកា វាយក្បយ ទធោន ជាមួយខ្ម ងំ)។  បាយកា ណ៍ 

ម៥៦០ ឯកសា  E3/179 (ខដេអាច្រមើេ E3/180) ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ម-៥៦០ បានោយកា ណ៍ជូន

អងគកា អំពីសភាពកា ណ៍ខ្ម ងំ)។  បាយកា ណ៍ ម៥៦០ ឯកសា  E3/1179 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00214271-00214272 (ម-៥៦០ បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា អំពសីភាពកា ណ៍ខ្ម ងំ និងបានសននិដ្ឋា នថ្ន 

ខ្ម ងំខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ ួច្រហើយរនាះ ក្តូវបានោប់ខៃួន និងករមទច្ជាបនតបនាទ ប់)។  បាយកាណ៍ននកមពជុា-     

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/950 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00021043 (ញឹម បាន 

ោយកា ណ៍ជូនអងគកា ថ្ន ពួករគបានករមទច្ខ្ម ងំខ្ងកនុងខដេបានវាយរយើងរៅនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា  ួច្អស់រហើយ) 

ERN (ភាសាខខម ) 00021043-00021044 (បានោយកា ណ៍អំពីវិធានកា រដ្ឋះក្សាយ។ ោត់បានកត់សមាគ េថ់្ន 

“កា   ឲ្យបានម ឹងមា៉ា ត់ខងមរទៀត ក្បុងក្បយ័តនឲ្យខពស់ខងម វាយករមទច្ខ្ម ងំ ៃ្ ន ន េួច្រនះេួច្រនាះឲ្យអស់”)។ 

 បាយកាណ៍ននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1183 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (តំបន់ ៣ បានោយកា ណ៍

ជូន ម-៥៦០ ថ្ន ខ្ម ងំវណណ ៈខដេលាក់ខៃួនកនុងក្សុក សហក ណ៍ និងកនុងច្ំរណាមក្បជាជនរៅខតបនតបងកឲ្យមានរហត -

កា ណ៍ក្បឆំ្ងបដិវតតន៍ រហើយបានរ ៀបោប់រហត កា ណ៍ទាងំរនាះ)។ ទូ រេខននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

729 

 

774> រទាះបីជារៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសក មមយុនីសតកមពជុាក្បឈ្មម ខកាន់ខត

ខ្ៃ ងំរឡើងជាមួយនឹង បាយកា ណអ៍នត ជាតិសតីអំពីកា  ំរលាភសិទធិមន សសក៏រដ្ឋយ ក៏អាជាា ធ នន

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយបានរធាើទំនាក់ទំនងកា ទូតជាមួយនឹងក្បរទសក មមយុនីសត ក្បរទសជិត

ខ្ង និងក្បរទសមិនចូ្េបកសសមព័នធ ក្ពមទាងំអងគកា នានា្ងខដ 
2440
។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះ      ក៏

                                                                                                                                            

E3/1120 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (សាន (ម-៥៦០) បានោយកា ណ៍ជូន ញឹម និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាម

រនាះ នួន ជា អពំ ីវិធានកា ណ៍រដ្ឋះក្សាយ បស់តំបន់ ក់ព័នធនឹងខ្ម ងំ រ េគឺ បានកំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំ រោសនា 

និងអប ំ់ក្បជាជនអំពបីដិវតតនស៍ងគមនិយម មូេដ្ឋា ន និងរោធាក្តូវសហកា ោន ជិតសនិទធរដើមបីករមទច្ខ្ម ងំក្គប់ខបប

ោ៉ា ង)។ ទូ រេខននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/243 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (រសា ភឹម (្ ន) បាន

ោយកា ណ៍ជូនបង ប៉ា និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាមរនាះ អ ំ នួន)។ ទូ រេខននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/910 

ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ញឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា  ៨៧០ រសនើស ំមតិរោបេ់អពំកីា វាយទីត្តងំខដេ

រឃើញមានខ្ម ងំច្ូេនដរជើងជាមួយមហាកបត់ អ ិន ត្តំ)។  បាយកាណ៍ននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/860 ច្ ះ

នងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (ញឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា អំពី វិធីរដ្ឋះក្សាយ កនុងរនាះ ច្ំរ ះទាហានមកពី

 បបម នៗ និងអំពសីាា នភាពស ខភាព បស់ោត់)។  

2440
 អន សា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុាក្បោខំខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ឯកសា  E3/490 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00522396 (រដ្ឋយមាន

រេច្ឮព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកា បងេំក្បជាជនឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់ ទ  ភិកស ឬ កា សមាៃ ប់រដ្ឋយោម នកា ជំន ជំក្មះជាម ន  ួច្

មក ខខម ក្កហមទំនងដូច្ជាសរក្មច្ច្ិតតបរងាើបទាា  ទីក្កុងភនំរពញ។ ទសសនកិច្ច បស់រភាៀវទាងំរនាះ ឆ្ៃ ស់រវនជាបនត

បនាទ ប់ោន កនុង យៈរពេ ១៥ នងៃមតង)។ អន សា ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិ កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍ

រៅឥណឌូ ច្ិនោប់ត្តំងពីរក្កាយរពេបញ្ចប់ស្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៧-៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00742974-00742975   (ក្បរទសកមពជុាបានភាជ ប់ទំនាក់ទំនងកា ទូតរឡើងវិញជាមួយនឹងក្បរទស 
រវៀតណាម ច្ិន កូរ ៉ាខ្ងរជើង អាេ់បានី យូរហាគ សាៃ វី គ យបា ឡាវ និងនង។ ក្បរទសកមពជុាក៏ភាជ ប់ច្ំណងមិតតភាព

ជាមួយក្បជាជាតិអាស ីអារគនយ៍្ងខដ )។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ   

ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ២០ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003256 (រដើមបីច្ូេ ួមច្ំខណក 

ក្កសួងកា ប រទសនឹងពក្ងីកមិតតភាព ជាពិរសស ជាមួយនឹងបណាត ក្បរទសបដិវតតន៍ បណាត ក្បរទសរៅអាស ីអារគនយ៍ 

កមាៃ ំងច្រក្មើនរៅត្តមបណាត ក្បជាជាតិមិនច្ូេបកសសមព័នធ និងក្បរទសតតីយរលាក)។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់

ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៥២ ERN 

(ភាសាអង់រគៃស) 00003288 (មតិតជិតសនិទធជាមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ួមមាន ក្បរទសច្ិន ក្បរទសកូរ ៉ា និង

ក្បរទសអាេ់បានី។ ក្បរទសយូរហាគ សាៃ វី និងបណាត ក្បរទសមិនច្េូបកសសមព័នធក៏ជាក្បរទសជាមិតត្ ងខដ )។ ទូ រេខ

ពីក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ បទសមាភ សន៍សា ព័ត៌មានញូវវីក (Newsweek) ជាមួយ រលាក រអៀង សា ី ឯកសា  

E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (វតតមាន បស់រអៀង 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

730 

 

រដ្ឋយ កា ក្គប់ក្គងបកសរៅកនុងក្បរទសកមពជុារៅមិនទាន់ោត់ទ កថ្នមានភាព  ឹងមំាក្គប់ក្ោន់

ខដេអាច្របើកចំ្ហក្បរទសរៅរឡើយរទ
2441

។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រដ្ឋយក្បឈ្ម

នឹងជរមាៃ ះជាមួយរវៀតណាមកាន់ខតខ្ៃ ងំរឡើង បកសបានកំណត់ថ្ន បកសក្តូវរធាើកា ខកខក្បក្បរទស

 វិញ និងថ្ន ក្បរទសកមពជុាមិនអាច្រៅឯករកាពីឆ្កអនត ជាតិបានរឡើយ
2442

។ 

775> រៅនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា បញ្ញា ស ខភាព នាយក ដាម្នតី ប៉ា េ ពត 

ក្តូវបានជំនួសភា កិច្ចជាបរណាត ះអាសនន រហើយ នួន ជា បានបំរពញភា កិច្ចជានាយក ដាម្នតី     

បរណាត ះអាសននរនះ
2443

។ រៅកនុងស នទ កថ្នមួយខដេក្តូវបានោក់្ាយកនុងវិទយុទីក្កុងភនំរពញរៅ

នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ប៉ា េ ពត បានរច្ញម ខជានាយក ដាម្នតី និងជារេខ្បកសរឡើង

 វិញ រហើយោត់បានបញ្ញជ ក់ជាសាធា ណៈជារេើកដំបូង អំពីអតាិភាពននបកសក មមយុនីសតកមពជុា និង

មាោ៌បកសកនុងកា កសាង និងកា កា   ក្បរទស
2444
។ 

                                                                                                                                            

សា ី កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធបានច្ងអេុបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បរទសកមពជុារក្តៀមខៃួន ួច្ជារក្សច្

កនុងកា ្ សរច្ញពីកា លាក់បាងំននទ កេរវទនា រដើមបីខសាង កទំនាក់ទំនងអនត ជាតិឲ្យបានទូេំទូលាយជាងម ន។ 

2441
 ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/659 

ច្ ះខខ ត លា- វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771134-00771135 (រទើបខតោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៨ មក រទើប

ក្បរទសោត់ទ កថ្នមានភាព ឹងមា ំក្គប់ក្ោន់អាច្របើកច្ំហបាន)។ 

2442
 ឱកាសជួបជាមួយ រខៀវ សំ្ន (សា ព័ត៌មាន The Nation) ឯកសា  E3/660 ច្ ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៨១ ទំព័  ៤-៨  ERN (ភាសាខខម ) 00665526-00665530 (រៅទីបំ្ ត បកសបានដឹកថ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយព ំ

អាច្រៅឯរកាបានរឡើយ)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  

E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224470-00224471 (កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ព ំបានរធាើកា ង្វ រោសនាក្គប់ក្ោន់កនុងឆ្កអនត ជាតិរនាះរទ ខណៈរវៀតណាមធាៃ ប់បានរធាើកា ង្វ រនះបានរក្ច្ើន

ណាស់)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/94 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កកកដ្ឋ 

ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578895-00578896 (រហត ្េច្មបងរេើកា របើកទំនាក់ទំនងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ គឺ

មកពកីា គំោមកំខហង បស់រវៀតណាម និងកា ទទួេសាគ េ់ថ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយមិនអាច្ពឹងខ្អករេើខៃួនឯងបាន

រឡើយ។ កមពជុាក្បជាធិរបរតយយ ក្តូវកា កា ោំក្ទខ្នកកា ទូត និងមិនអាច្បនតរោេនរោបាយននខៃួនទីពឹងខៃួនខ្នក

រសដាកិច្ចរនះបានរឡើយ)។ 

2443
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២២-៣២៣។ 

2444
 បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ ខួបទី ១៧ ននកំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/145 

ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442092-00442093។ សូមរមើេ្ងខដ  

ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅក្បរទសកមពុជា៖ ទសសនកិច្ច្ៃូវកា 
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731 

 

776> រៅកនុងអំឡុងរពេសននិបាតបកសរេើកទី ៥ នងៃទី ០១ និង នងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 
បកសបានបញ្ញជ ក់ថ្ន បកសនឹងរៅខតបនតរផ្ទត តជាចំ្បងរៅរេើខ្នកកសិកមម រសដាកិច្ច និងកិច្ចកា 

កា   ក្បរទស
2445
។ 

 ១៤.១.៥  សំអាងច្ាប ់

777> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ា ងយូ បំ្ តក្តឹមខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤  ហូតដេ់ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ មន សសជារក្ច្ើនមានរោេបំណង ួមរដើមបី “បរងកើតបដិវតតន៍

សងគមនិយមោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈមរធាបាយោំបាច់្ត្តម “សនទះុមហារលាតរផ្ទៃ ះ” និងរដើមបី

កា   បកសក្បឆំ្ងនឹងសក្តូវន្ទកនុង ក៏ដូច្ជាសក្តូវខ្ងរក្ៅ”
2446

។ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា     

អចិ្ន្នតយ៍ និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម  ដាម្នតីនន ដ្ឋា ភិបាេ រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត 

 ួមទាងំ នួន ជា រខៀវ សំ្ន
2447

 ប៉ា េ ពត
2448

 រអៀង សា ី
2449

 ស ន រសន
2450

 វន រវ៉ាត
2451

 ត្ត   

                                                                                                                                            

 បស់រលាក ប៉ា េ ពត រៅច្ិន នងិកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  E3/484 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00797656-00797657។ កំណត់ក្ត្ត បស់ OTAN កមមវតា៖ុ ដំរណើ វិវតតន៍ងមីៗកនុងវិស័យនរោបាយ

រៅក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/493 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00693767-

00693768។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតាុ៖ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី 
០៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090។  

2445
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំសននិបាតបកសរេើកទី៥ ឯកសា  E3/816 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00800744-00800746 (កនុងច្ំរណាមគណៈកមាម ធិកា ខដេក្តូវបានោត់ត្តំង គណៈកមាម ធិកា 

ច្ំនួនពី សក្មាប់រសដាកិច្ច មួយសក្មាប់កសិកមម និងពី សក្មាប់រោធា)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ សា  ន) ទំព័  ១៧-២៧, ២៥-៣០។ 

2446
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៦, ១៥៨, ១៥២៤, ១៥២៨។ 

2447
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៦២។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេ     

ខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦៣។ 

2448
 ប៉ា េ ពត បានដឹកតួនាទីដឹកនារំៅកនុងកា បរងកើតមាោ៌បកសក មមយុនីសតកមពជុាពឆី្ន ំ ១៩៥៨។ ោត់បានកាៃ យជា

សមាជិកមាន ក់រៅកនុងគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយក៍នុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ នាខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦០ ក្តូវបាន  

ខតងត្តំងជារេខ្រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី ២ កនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣ មានវតតមាន បានច្ូេ មួ និងរធាើជាអធិបតកីនុង

រពេមហាសននិបាតបកសរ្សងរទៀត ក្ពមទាងំកនុងរពេក្បជ ំសំខ្ន់ៗ បស់មជឈិម រសទើ ខតទាងំអស់ ខដេកនុងរពេរនាះ 

មាោ៌បកស និងយ ទធសា្សតបកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន ៍ និង បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧, ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២)។ 
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ម៉ា ក
2452

 រសា ភឹម
2453

  ស់ ញឹម
2454

 ក យ ធួន
2455

 ខក ពក
2456

 ោន់ សំ
2457

 ជូ រជត
2458

 ប ូ 

ផ្ទត
2459

 យ៉ា ង  ខយ៉ាម
2460

 ប ន ណាន
2461

 រអៀង ធី ិទធ
2462

 និង ម ី ក្បាង
2463

 គឺជាសមាជិកននក្កុម

                                                                                                                                            
2449

 រអៀង សា ី បានកាៃ យជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុងរពេមហាសននិបាតបកសនាខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៦០។ រក្កាយមក ោត់មានវតតមាន និងបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំសំខ្ន់ៗរសទើ ខតទាំងអស់ និងកនុងរពេមហាសននិបាត 

ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្។ មា៉ា ងវិញរទៀត រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន ៍

និងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោត់ទទួេខ សក្តូវរេើកិច្ចកា ប រទស កា កា   បកសក មមយុនីសតកមពជុា កា ឯកភាព 

និងកា តស ូមតិសក្មាប់មាោ៌បកស (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ 

កថ្នខណឌ  ២០៣)។ 

2450
 ស ន រសន បានច្ូេ ួមក្គប់មហាសននិបាតបកសទាំងអស់ និងទំនងជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធកិា អច្ិន្នតយ៍ 

និងបានច្ូេ ួមក្គប់កិច្ចក្បជ ំ និងមហាសននិបាតជារក្ច្ើន ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកស ជាពិរសស  ក់ព័នធនឹងកា 

កា   ក្បរទសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្។ រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ និងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ោត់មានអំណាច្រោធា ដំបូង ជា ដាម្នតីស ា វ ធ និង រក្កាយមក  ដាម្នតីកា   ជាតិ និងជានាយរសនាធិកា  (ខ្នក

ទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣, ២០៤, 

២៣៦)។  

2451
 វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមក្គប់មហាសននិបាតបកសទាងំអស់ និងទំនងជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍។ 

ោត់មានវតតមាន និងបានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជ ំសំខ្ន់ៗ រសទើ ខតទាងំអស់ ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកស ជាពិរសស  ក់ព័នធ

នឹង    រសច្ដាកិចក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្។ កនុងអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ ោត់គឺជារេខ្ភូមិភាគពិរសស និងដ្ឋក់ឲ្យ

ទទួេខ សក្តូវរេើកា ង្វ រសដាកិច្ចកនុងអំឡុងសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  

៨៧, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័ន ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣, ២៣៥)។ 

2452
 ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៦៣ ត្ត ម៉ា ក គឺជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង រក្កាយមក បានច្ូេ ួមក្គប ់  

មហាសននិបាតបកសទាងំអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគនិ តី និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំ បស់មជឈិមោ៉ា ងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុង

ភនំរពញ ឬ កនុងភូមភិាគ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៩, ១២៤, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ

 ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣, ២១៩។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤០)។ 

2453
 ោប់ពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៦០ រសា ភឹម គឺជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងបានច្ូេ ួមក្គប់   

មហាសននិបាតបកសទាងំអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគបូ ៌ អន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំ បស់

មជឈិមោ៉ា ងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ ឬ កនុងភូមិភាគ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧។ 

ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣, ២១៩)។ 

2454
 ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៦៣  ស់ ញឹម គឺជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង រក្កាយមក បានច្ូេ ួមក្គប ់

មហាសននិបាតបកសទាងំអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ អន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំ បស់

មជឈិមោ៉ា ងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ ឬកនុងភូមភិាគ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២១៩។ 

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨១)។  
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2455

 រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ ក យ ធួន បានកាៃ យជាសមាជិកមាន កន់នគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំ

ោ៉ា ងរទៀងទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់) និងក្តូវបាន

ោត់ត្តំងឲ្យរមើេខ សក្តូវបញ្ញា  ណិជជកមមរៅកនុងឋានាន ក្កមបកស ហូតដេ់រពេោប់ខៃួនោត់នាច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥។ កនុង

តួនាទីទាំងរនះ ោត់បានរកាះក្បជ ំកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌បកស និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំនានា 

ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤១, ១៦២។ 

ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២០, ២៣២។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៤០០)។  

2456
 រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ ខក ពក បានកាៃ យជាសមាជិកមាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំ

ោ៉ា ងរទៀងទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត។ រក្កាយរពេោប់ខៃួន ក យ ធួន នាច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួច្មក 

ោត់  បានកាៃ យជារេខ្ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)។ ោត់បានច្ូេ ួមទាងំមហាសននិបាតបកសរេើកទី ៣ និងរេើក

ទី ៤ ក្ពមទាងំកិច្ចក្បជ ំរ្សងៗរទៀត  ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌នរោបាយរៅកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ និង/ឬ ខដេកនុង

រពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥)។  

2457
 ោន់ សំ ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្ភូមិភាគឧតត  រក្កាយរពេបរងកើតភូមិភាគរនះក្បខហេជារៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០។ 

កនុងតួនាទីរនះ ោត់បានរកាះក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌នរោបាយ និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់

ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  

២២០)។  

2458
 ជូ រជត គឺជារេខ្ភូមិភាគបសចិម។ ោត់បានរកាះក្បជ ំរៅកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌

នរោបាយ និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបាន

ពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  

២២០)។  

2459
 ប ូ ផ្ទត គឺជារេខ្តំបន់សាយ័ត ១០៣  ហូតដេ់រពេតំបនរ់នះក្ច្បាច្់ច្ូេជាមួយភូមិភាគឧតត ក្បខហេជារៅ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧។ កនុងតួនាទីរនះ ោត់បានរកាះក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌បកសរៅកនុងតំបន់ បសោ់ត់ និងបានច្ូេ

 ួមក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី 

១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦)។  

2460
 យ៉ា ង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់សាយ័ត ៥០៥  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅរពេោត់ក្តូវបានខតងត្តងំតួនាទីទូតនន បប

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ោត់បានរកាះក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌បកសរៅកនុងតំបន ់បស់ោត់ និងបានច្ូេ ួម

ក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៧)។  

2461
 ប ន ណាន គឺជារេខ្តំបន់សាយ័ត ៥០៥ ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ោត់បានរកាះក្បជ ំ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតមាោ៌បកសរៅ

កនុងតំបន់ បស់ោត់ និងបានច្ូេ ួមក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបាន

ពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៧)។  
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ខដេមានរោេបំណង ួមដូច្បានបញ្ញជ ក់រនះ។ ភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រោេបំណង ួមកនុងកា 

កា    និងកសាងក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ ខ្អកត្តមរោេ

កា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់ ឯកោជយ អធិបរតយយ ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហ-

ភាវូបនីយកមម ក្តូវបានបរងកើតរឡើងោ៉ា ងច្ាស់លាសរ់ៅក្តឹមខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងបានបនត

មានអតាិភាពោ៉ា ងរហាច្ណាស ់ ហូតដេ់ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ 

778> ក្ោន់ខតមានរោេបំណង ួមដូរច្នះគឺមិនមានភាពក្គប់ក្ោន់ ឬមានេកេណៈឧក្កិដាទាងំ

ក្សុងរនាះរទ។ ខតរទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អនកចូ្េ ួមបាន

អន វតតរោេបំណង ួមរនះត្តម យៈរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ខ្នក ១៤.២) 

និងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ (ខ្នក ១៤.៣) ខដេរធាើឲ្យមាន និង/ឬ  ក់ព័នធនឹង

ឧក្កិដាកមម
2464

។ 

                                                                                                                                            
2462

 រអៀង ធី ិទធ គឺជាសមាជិកបកសមាន ក់ោប់ត្តំងពីបកសបានបរងកើតរឡើង និងកាន់តួនាទីរោសនាកា  និងសងគមកិច្ច

រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ នងិសម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ោត់ក្តូវបានខតងត្តំងជា ដាម្នតីសងគមកិច្ចនន បប

កមពជុាក្បជាធិបរតយយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ោត់បានច្ូេ ួមក្បជ ំោ៉ា ងរទៀតទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត 

ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣២, 

២៥៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៥)។  

2463
 ម ី ក្បាង ក្តូវបានខតងត្តំងជា ដាម្នតីដឹកជញ្ជូន និងគមនាគមន៍ កនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រៅកនុងតួនាទីរនះ ោត់ 

បានច្ូេ ួមក្បជ ំជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ 

(ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨)។  

2464
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៧-១៥៨, ១៥២៥,១៥២៨។ សូមរមើេ ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០២-១១២, ១៣២-១៥២។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ដេ់នងៃទី ៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩-១៧២។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ខណៈ

សំរៅភាសាអង់រគៃសននដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រោេនរោបាយនានាខដេបរងកើតជាខ្នកមួយនន  

រោេបំណង ួម “នាឲំ្យមាន និង/ឬ ក់ព័នធនឹងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម” សំរៅភាសាបាោំងរោទក្បកាន់ថ្ន       

រោេនរោបាយនានា “នាឲំ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម”។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងខ្អករេើសំរៅភាសាអង់រគៃស

ននដីកាដំរណាះក្សាយ ជាពិរសស រក្កាយពីបានពិោ ណារឃើញថ្ន សំរៅភាសាខខម ដូច្ោន នឹងសំរៅភាសា      

អង់រគៃស។ រហត ដូរច្នះ ជនជាប់រោទទទួេបានកា ជូនដំណឹងសមក្សប។ រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងក៏កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន សំរៅភាសាបាោំងននរសច្កតីសរក្មច្ បស់ខៃួន ក់ព័នធនឹងកា អន វតតរៅបាននន

សហឧក្កិដាកមម ួមរៅច្ំរ ះម ខ អ.វ.ត.ក បានបកក្សាយអតាន័យននភាសា ក់ព័នធរនះកនុងន័យថ្ន កា អន វតត    
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១៤.២  រោេនរោបាយសតពីកីា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន 

779> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រោេបំណងននរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន  ួមមាន កា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងតក្មូវកា កមាៃ ំងពេកមមសក្មាប់សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋា ន 

កា ធានារសបៀងអាហា  និងកា   សនតិស ខ បស់ក្បជាជន និងដកហូតសិទធិខ្នករោេនរោបាយ 

និងរសដាកិច្ចពីអនក ស់រៅទីក្កុង និងពីអតីតអនក ដាកា 
2465

។ បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានអន វតត

រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងបីដំណាក់កាេ រៅច្រនាៃ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដេជាខ្នកមួយនន វិធីសា្សតកនុងកា ជរមៃៀស

ក្បជាជន
2466

។ មានខតដំណាក់កាេទី១ ខដេោប់រ្តើមរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង

ដំណាក់កាេទី២ ខដេោប់រ្តើមរៅ ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ប៉ា រណាណ ះ 

ខដេក្តូវបានបញ្ចូេរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
2467

។ 

780> សហរៅក្កមរស ើបអរងកតបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទ ចំ្រ ះកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ក់ព័នធ
នឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន  (ដំណាក់កាេទី១ និង ទី២)

2468
   និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត 

រក្កាម ូបភាពននកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ក៏ដូច្ជា

បទរេមើសរ្សងៗរទៀតខដ 
2469
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ថ្នសំណ រំ ឿង ០០២/០១ 

បានកក្មិត វិសាេភាព ក្តឹមកា អន វតតរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ 

ដូរច្នះ ដីកាដំរណាះក្សាយមិនបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទថ្ន បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមននកា 

                                                                                                                                            

រោេនរោបាយ “នាឲំ្យមាន” ឬ “ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយសមាជិក បស់សហឧក្កិដាកមម ួម ក្ពមទាងំប គគេនានាខដេ

មិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដាកមម ួម” (រសច្កតីសរក្មច្រេើភាពអាច្ អន វតតរៅបាននូវសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា  

E100/6 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ កថ្នខណឌ  ១៩)។  
2465

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១។ 

2466
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦០, ១៦២-១៦៤។ 

2467
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦៣។ ឧបសមពនធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់

ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះ   

សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បសស់ហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅ

កនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។  

2468
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៨១-១៣៨៣, ១៣៨៧-១៣៩០។  

2469
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៣៨១។  

01007042



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

736 

 

សមាៃ ប់ ង្វគ េ ឬ អំរពើអមន សសរ្សងរទៀតរក្កាម ូបភាពននកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេ

ទី១ និងទី២ ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួមរឡើយ
2470

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងមិន

ពិោ ណារៅរេើឧក្កិដាកមមទាងំពី រនះ រៅកនុងខ្នកននសំអាងរហត ខ្ងរក្កាម ក់ព័នធនឹងសហ-

ឧក្កិដាកមម ួមរនះរឡើយ។ 

781> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានភាជ ប់ទំនាក់ទំនង

 វាងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមមួយចំ្នួន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

១ និង ទី២) ោ៉ា ងច្ាស់លាស់រៅនឹងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ្ងខដ 
2471

។ 

រទាះបជីាោ៉ា ងរនះក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បនាទ ប់ពី

មានដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិតកា ពិនិតយរមើេ

រៅរេើកា ទទួេខ សក្តូវ  បស់ជនជាប់រោទច្ំរ ះរោេនរោយបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ

ក្តឹមខតរៅរេើកា សមាៃ បអ់តីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជខតប៉ា រណាណ ះ
2472

។ 

រហត ដូរច្នះ  អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងពិោ ណាអំពីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ខត

ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) (រដ្ឋយមិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និង

អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ) ខដេ ក់ព័នធនឹងកា អន វតត

រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនខតប៉ា រណាណ ះ។ ក្តង់ចំ្ណ ច្រនះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបញ្ញជ ក់ថ្ន រោេបំណងមួយកនុងចំ្រណាមរោេបំណងនានាននរោេនរោបាយ សតីពី

                                                 
2470

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥ (១)។ ឧបសមពនធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ

ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បសស់ហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅ

កនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។  

2471
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៩។  

2472
 ឧបសម័ពនធ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា

សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) នងិរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើ

សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង

រេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។  

01007043



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

737 

 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនគឺរដើមបីដកហូតសិទធិខ្នកនរោបាយ និងរសដាកិច្ចពីអនក ស់រៅទីក្កុង 

និងពីអតីតអនក ដាកា 
2473

។ 

 ១៤.២.១  ទដិាភាពទរូៅ 

782> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមានខ្នកា កសាង និងកា   ក្បរទស ត្តម យៈកា ក្បមូេកមាៃ ំងទាងំ

អស់មករផ្ទត តរេើកសិកមម រដ្ឋយច្ ងរក្កាយ ខក្បកាៃ យក្បរទសកមពជុារៅជាក្បរទសខដេមាន 

រសដាកិច្ចខបបកសិកមមសម័យទំរនើប និងរក្កាយមកជាក្បរទសឧសាហកមម
2474

។ ខ្អករេើរោេ-

                                                 
2473

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៦១។  

2474
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគ

រេើកទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00079814 (កសិកមម គឺជាកត្តត មូេដ្ឋា នរៅកនុងកា កសាងក្បរទស។ ដូរច្នះ កសិកមមោបំាច្់សក្មាប់កា កសាង

ឧសាហកមម និងខក្បកាៃ យកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅជាក្បរទសឧសាហ៍កមម)។ រអៀង សា ី សតីពីកា   ីកច្រក្មើនខ្នក

រសដាកិច្ច (SWB)ឯកសា  E3/649 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00716623 (កា 

បងកបរងកើនក្សូវ គឺជារភាគក្ទពយច្ំបងសក្មាប់កា កសាង និងកា   ក្បរទស)។ កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  E3/108  (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃ

ទី ០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347034-00347035 (ក្បជាជនក្តូវរជឿជាក់រេើ

កសិកមមរដើមបីច្ិញ្ច ឹមក្បជាជន និងកសាងក្បរទស។ ពួករគមិនអាច្ខ្ៃ ច្កា េំបាកេំបិនរនាះរទ។ ទសសនៈ បស់ ប៉ា េ 

ពត គឺ្ តេ់ទឹកឲ្យក្បជាជន និងឲ្យក្បជាជនរធាើកា ង្វ រៅកនុងខក្សរដើមបីកសាងក្បរទស)។ អាីខដេរយើងកំព ងរធាើរៅ

រពេរនះ មិនធាៃ ប់អន វតតពីម នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00796756-00796757 (កសិកមមគឺជាមូេដ្ឋា នននកា រ ៀបច្ំជាតិរឡើងវិញ។ ្េច្ំរណញពីកសិកមមនងឹក្តូវបានយក

រៅរក្បើក្បាស់រដើមបីបរងកើតឧសាហកមម ខដេរក្កាយមក នឹងបរក្មើតក្មូវកា កសិកមម)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និង

អនក       សា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័   ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00000905 (មូេ

ដ្ឋា នគឺខ្អករេើកសិកមម បនាទ ប់មក កសាងឧសាហកមមតូច្ ឧសាហកមមមធយម និងច្ ងរក្កាយ ឧសាហកមមធំ កនុង

ទិសខៃួនទីពឹងខៃួន ខៃួនតស ូរដ្ឋយខៃួនឯង បានវាខ្ៃ ងំ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯក

សា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00775904-00775905 (រោេ

បំណង និងខ្នកា គឺរដើមបីអភិវឌឍឧសាហកមមរដ្ឋយរក្បើក្បាស់កសិកមមជាមូេដ្ឋា ន)។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជុាក្បោខំខ វិច្ិិកា-ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00679762-00679763  (បីភាគបួនននកមមវិធីវិទយុ បស់ខខម ក្កហម ក្តូវ

បានបរងកើតរៅជាកមមវិធីសតីពីកសិកមម កា ខណនាកំ្បជាជនឲ្យរដើ ត្តមទិសរៅដឹកនាសំតីពីកា រេើកភៃឺ នងិកា បងកបរងកើន

្េក្សូវ និងកា ្តេ់កា ខណនាសំតីព ីរបៀបទប់ទេ់នឹងជំនន់ទឹក និងសតាេអិត)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ បស់ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4050 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786553-00786554 (ទាងំអនក

01007044
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 ក្ពមទាងំកា អភិវឌឍសកមមភាពឧសាហកមមទាងំឡាយខដេបរក្មើដេ់កា អភិវឌឍខ្នក

                                                                                                                                            

ឈ្ឺ ទាងំអនកជា ក្តូវរធាើកា ង្វ  ក្បសិនរបើមិនរធាើកា ង្វ ឲ្យ ហ័ស ហួនរនាះរទ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រទៀតនឹងមិនមាន

អាហា ហូប)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ 

មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៩៣, ១៩៥, ១៩៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  

៦០២,៦០៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៨។  

2475
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគ

រេើកទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00291026-

00291027 (រយើង្តេ់អាទិភាពកនុងកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទឹក រ េគឺ កសាងអាងសតកុទឹក រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ 

រៅទូទាំងក្បរទស រដ្ឋយខ្អកខតរេើកមមក -កសិក រយើងខតប៉ា រណាណ ះ)។ រអៀង សា ី សតីពីកសិកមម និងកា ្តត់្គង់

រសបៀង (SWB) ឯកសា  E3/552 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00717026-

00717027 ( ក់ព័នធនឹងកសិកមម កា រផ្ទត តសំខ្ន់គរឺេើកា រដ្ឋះក្សាយទឹករដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េក្សូវ)។ ស នទ កថ្ន 

 បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប  (SWB) ឯកសា  E3/200 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤-៦ 

ERN (ភាសាខខម ) 00292806-00292808 (ទំនប់ អាងសតកុទឹក និងក្បឡាយទឹកក្តូវបាន កសាងរឡើង រហើយ “អងគភាព

  ីកច្រក្មើន” សាិតរៅត្តមកា ដ្ឋា នកា ង្វ នានារដើមបីរធាើកា ង្វ កសាងទំនប់ អាងសតកុទឹក និងក្បឡាយទឹក។ មានកមមក  

១០.០០០ ២០.០០០ ឬ ៣០.០០០ នាក់ រៅត្តមកា ដ្ឋា នសាងសង់នីមួយៗ)។ ស នទ កថ្នរដ្ឋយសមមិតត រខៀវ សំ្ន 

រៅឯកិច្ចក្បជ ំមហាជនមួយកនុងឱកាសខួបរេើកទី៣ ននកា បរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/202 នងៃទី ១៧ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00287222-00287223 (មានកា   ីកច្រក្មើនរេឿនរេើវសិ័

យកសិកមម និងកា ដ្ឋដំ ះក្សូវ និងទឹករក្បើក្បាស់។ បញ្ញា ទាំងរនះក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស)។ រអៀង សា ី 

សតីពីកា       ីកច្រក្មើនខ្នករសដាកិច្ច (SWB) ឯកសា  E3/649 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) S00716623 (ច្េនារៅរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទឹក និងជីបានខ្អករេើ ឯកោជយមាច ស់កា  តឹង  ឹងរេើ

សកមមភាពកា ង្វ  ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក 

ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក   ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00224464-

00224465 (ត្តម យៈគរក្មាង         ធាោសា្សត ក្បរទសកំព ងក្បមូេទ នសក្មាប់កា អភិវឌឍរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា ន

ននរោេកា ណ៍ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ ស នទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (SWB) ឯកសា  

E3/209 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ត្តម យៈ

គរក្មាងក្បព័នធក្បលាយទឹក ក្បរទសកំព ងក្បមូេទ នសក្មាប់កា អភិវឌឍរដ្ឋយខ្អកមូេដ្ឋា នរេើឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)

។ កិច្ចសមាភ សន៍ ប៉ា េ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ 

ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00775899-00775902 (រជាគជយ័ ខ្នកកសិកមមអាក្ស័យរេើទឹក)។ ក្កសួងកា 

ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង    កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា មួយឆ្ន ំបនាទ ប់មក ឯកសា  E3/2657 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រម

សា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00538791-00538792 (កា ដ្ឋា នសាងសង់ងមីៗ  ីកដ ះដូច្្សិតរៅទូទាំង

01007045
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

739 

 

កសិកមម
2477

។ កា នារំច្ញខ្នកកសិកមម ជាពិរសស កា នារំច្ញរៅច្រនាៃ ះ ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ នឹងធានាបាននូវទ នោបំាច់្សក្មាប់កសាង និងកា   ក្បរទស
2478

។  ហូតដេ់រពេ

                                                                                                                                            

ក្បរទសរដើមបីកសាងក្បព័នធក្បឡាយទឹក)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

២) កថ្នខណឌ  ៦០៨។  

2476
 ភនំរពញក្បមូេ្តុំអបអ សាទ ខួប ១៧ រមសា (កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/562 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាអង់រគៃស) S 00010560 (រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជន

បានពក្ងីកដីខក្សបានោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័ស)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។  

2477
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគ

រេើកទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00079814 (ច្ំរ ះឧសាហ៍កមម ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសកំព ងរផ្ទត តរេើរោងច្ក្កខដេបរក្មើដេ់កា អភិវឌឍកសកិមម)។ កា សាត  
ឧសាហកមមរឡើងវិញ (SWB) ឯកសា  E3/649 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) S 

00716623 (រោងច្ក្កក្តូវបានសាត  រឡើងវិញ រហើយរោងច្ក្កងមីៗក្តូវបានកសាងរឡើងរដើមបីោកំ្ទដេ់ច្េនាកសិកមម 

រដ្ឋយរក្បើក្បាស់វតាធុាត រដើមខដេមានក្សាប់រៅកនុងក្សុកក្សបត្តមជំហ ឯកោជយ និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។ អាីខដេរយើង

កំព ងរធាើរៅរពេរនះ មិនធាៃ ប់អន វតតពីម នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00796756-00796757 (្េច្ំរណញពីកសិកមមនឹងក្តូវបានយករៅរក្បើក្បាស់រដើមបីបរងកើតឧសាហកមម

ខដេរក្កាយមក នឹងបរក្មើតក្មូវកា កសិកមម)។ 

2478
 ស នទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគ

រេើកទី ២៨ ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00291026-

00291027 (កា នារំច្ញអងក  រៅស ូ និង្េិត្េកសិកមមរ្សងរទៀតរធាើរឡើងរដើមបីក្បមូេទ នសក្មាប់កា    និង 

កសាងក្បរទស)។ រអៀង សា ី សតីពកីសិកមម និងកា ្តត់្គង់រសបៀង (SWB) ឯកសា  E3/552 ច្ ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00717026-00717027 (ក្សូវកំព ងក្តូវបាននារំច្ញោប់ម ឺនរត្តនរដើមបី

បរងកើនមូេធនកនុងកា ្តេ់ជាហិ ញ្ាវតាដុេ់វិស័យកា   ជាតិ និងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកសាង បស់រយើង)។ ស នទ កថ្ន

 បស់សមមិតត រខៀវ សំ្ន កនុងឱកាសពិធីខួបរេើកទី ៣ ននកា បរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/169 ច្ ះនងៃ
ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00280393 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ពួករគអាច្នារំច្ញ 

ខដេកា នារំច្ញរនះបាន កទ នបានសក្មាប់កា កសាងជាតិ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ ប៉ា េ ពត ជាមួយនឹងអនក       

សា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00775899-00775902 (ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ពួករគបានសរក្មច្ខ្នកា បងកបរងកើន្េ ដូរច្នះពួករគអាច្ នាអំងក រច្ញ

រដើមបីនាចំ្ូេសមាភ  ៈរក្បើក្បាស់ោំបាច្់នានាមកវិញ) ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00775904-00775905 (កសិកមម  

កសាងទ ន រហើយបនាទ ប់មក ទ នអាច្យកមករក្បើក្បាស់រដើមបីកសាងឧសាហកមម)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០២។  

01007046
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740 

 

រនាះ រដ្ឋយោម នធនធាន ឬ សមាភ  ៈប ិកាេ  មិនក្គប់ក្ោន់ ទ នខតមួយគត់ខដេថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមាន

រដើមបីសរក្មច្រោេរៅរនះ គឺក្បជាជន
2479

។ 

783> រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន រដើមបីកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ខាះ 

ខ្តរសបៀងអាហា  និងរដើមបី្េិតក្សូវឲ្យរេើសពីតក្មូវកា  កនុងរោេបំណងអាច្ឲ្យក្បរទសខក្ប

កាៃ យរៅជាក្បរទសឧសាហភាវូនីយកមម រយើងក្តូវបងេំក្បជាជនឲ្យចូ្េ ួមកនុងសហក ណ៍
2480

។ 

                                                 
2479

 បទអនតោគមន៍ បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១  បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា  

E3/607 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៦-១៨  ERN (ភាសាខខម ) 00816633-00816635 (កិច្ចខិតខ ំ    

កសាងរសដាកិច្ចក្តូវខ្អកមូេដ្ឋា នរេើកមាៃ ំងមិនរច្ះ ីងសៃួត និងនច្នក្បឌិត បស់ក្បជាជន ក៏ដូច្ជាកា រក្បើក្បាស់ធនធាន 

និងសកាត ន ពេទាងំអស់ បស់ជាតិ)។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប (SWB) ឯកសា  E3/200 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00292806-00292808 (អាីៗក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ

ខ្អករេើកមាៃ ំង បស់ក្បជាជន)។ រអៀង សា ី សតីពីកសិកមម និងកា ្តត់្គង់រសបៀង (SWB) ឯកសា  E3/552 ច្ ះនងៃទី 

១៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00717026-00717027 (ទំនប់ ក្បឡាយ នងិអាងសតកុទឹក

ក្តូវបានកសាងរដ្ឋយកមមក  និងកសិក ស ទធសាធរដ្ឋយខ្អកទាងំក្សុងរេើកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ពួករគ)។ ស នទ កថ្ន

រដ្ឋយសមមិតត រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំមហាជនមួយកនុងឱកាសខួបរេើកទី៣ ននកា បរងកើត  កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/202 នងៃទី ១៧ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00287224-00287225 (រដើមបីកសាង

ក្បរទស រយើងោបំាច្់ខ្អកជាមូេដ្ឋា នរេើកមាៃ ំងក្បជាជន)។ កា រ ៃ្ើយ ៃ្ងជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា   E3/3193 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704255។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង   

កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជុាក្បោខំខ វិច្ិិកា-ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00679762-00679763 (កត្តត ខតមួយគត់ននកា បងកបរងកើន្េ រ េគឺ ពេកមមរដ្ឋយរក្បើ

កមាៃ ំង ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាក្បរោជន៍ទាងំក្សុង)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០២។   

2480
 ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4049 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00780962-00780963 (ក្បជាជននឹងមិនច្ូេ ួមកនុងសហក ណ៍រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតតរនាះរទ សូមបីកសិក ក្កក៏មិន

ទទួេយកសហក ណ៍កក្មិតខពស់្ងខដ ។ រហត ដូរច្នះ ដំបូង រយើងក្តូវបងេិតបងេំសិនរហើយ)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍

ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4050 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786553-00786554 

(ដំបូង ក្បជាជនក្តូវបានបងេំ  ួមទាងំ អនកទីក្កុង្ងខដ )។ កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន 

ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  E3/108  (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័   ERN (ភាសាខខម ) 003470-003470 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសឲ្យរៅ ស់រៅ

ត្តមសហក ណ៍។ ដំបូង ពួករគក្តូវបានបងេំ។ ប៉ា ខនតពួករគមានអាហា ក្គប់ក្ោន់ហូប រហើយកា កា   មានេកេណៈ

ង្វយក្សួេជាងម ន)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗ

01007047



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

741 

 

រៅកនុងនិរកេបបទថ្នន ក់បណឌ ិត បស់ោត់ ោត់បានស រស ថ្ន រយើងោបំាច់្ក្តូវយកក្បជាជនខៃះ

ខដេខខម ក្កហមបានកំណត់អតតសញ្ញា ណថ្នជា “ក្បជាជនងមី” នារពេរក្កាយមក ( ួមទាងំ មាច ស់

ដី អនកជំនួញតូច្ត្តច្ និងអនកច្ងកា ក្បាក់) រច្ញពីសកមមភាពខដេមិន្តេ់្េរក្ច្ើនឲ្យរៅចូ្េ

 ួមកនុងកា បងកបរងកើន្េ
2481

។ ោត់ក៏បាន្តេ់ទឡហីក ណ៍ថ្ន “កា រ ៀបចំ្ក្បកបរដ្ឋយ វិធីសា្សត

នូវថ្នមពេរនះ ជាដំបូង ជាក្កុមកាង្វ រដើមបីជួយោន រៅវិញរៅមក រហើយបនតបនាទ ប់មករទៀត ជា 

សហក ណ”៍ នឹងបរងកើន្េិត្េ បរងកើតដីងមីៗ និងរធាើឲ្យក្បព័នធធាោសា្សតមានភាពក្បរសើ 

រឡើង
2482

។ រៅទីបំ្ ត រខៀវ សំ្ន បានរជឿថ្ន ក្បជាជននឹងកាៃ យជាអនកចូ្េ ួមរដ្ឋយសម័ក្គចិ្តត

រៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម។ ពួករគនឹងរមើេរឃើញខ្ៃផ្ទក រកើតរច្ញពីកមាៃ ំងពេកមម បស់ពួករគ 

និងទទួេយកតួនាទី បស់ពួករគជាកសិក ទាងំអស់ោន រៅកនុងកា កា    និងកសាងក្បទសកមពជុា

រឡើងវិញ
2483

។ 

                                                                                                                                            

រនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់   ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦៦-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 

00103841-00103842 (សហក ណ៍កក្មិតខពស់ក្តូវោត់ត្តំងរេើក្បជាជន ពរីក្ ះោម នកសិក រៅកនុងក្បរទសណា

មួយស ខច្ិតតក្បគេ់្េទាងំអស់ននកា ខិតខំភជួ ោស់ដ្ឋដំ ះរៅឲ្យអងគកា រនាះរទ) ទំព័  ១២៨-១៣១ ERN (ភាសាខខម ) 

00103872-00103873 (ប៉ា េ ពត រជឿជាក់ថ្ន  វិធីខតមួយគតខ់ដេអាច្ឲ្យក្បជាជនខដេបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ស់បាន គឺ

ក្តូវបរងកើត “សមូហភាវូបនីយកមមរដ្ឋយបងេំ”)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ

ទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦-៥៧៧ ( ក់ព័នធនឹងឯកសា របាះព មព្ ាយ និងរសច្កតខីណនា ំបស់បកសឲ្យបញ្ជូនក្បជាជនរៅ

កសាង និងពក្ងីកសហក ណ៍ និងឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន ហូតទាេ់ខតសហក ណ៍នីមួយៗអាច្្តេ់កមាៃ ំងពេកមម

សក្មាប់ក្គប់សកមមភាពទាងំអស់រដ្ឋយខៃួនឯងបាន)។ 

2481
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥៤។ 

2482
 និរកេបបទរ ៀបរ ៀងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជុា និងបញ្ញា ឧសាហូបនីយកមម ឯកសា  E3/123 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ១៥០-១៥១ ERN (ភាសាខខម ) 00767442-00767443។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ 

 បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥៤។ 

2483
 ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4050 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00786553-00786554 (រៅរពេក្បជាជនរឃើញខក្ស វាបង្វា ញឲ្យរឃើញច្ាស់ រហើយពួករគសបាយ ីកោយ

រដ្ឋយសា ពួករគបានច្ូេ ួមកសាងក្បរទសរឡើងវិញ។ មាន ក់ៗមានគំនិតយេ់រឃើញថ្ន ពួករគគឺជាកសិក )។ ស នទ កថ្ន

 បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងឱកាសពិធខីួបរេើកទី ៣ ននកា បរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/169 ច្ ះនងៃទី ១៧ 
ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00280396 (ក្បជាជនបានយេ់រឃើញថ្ន  បបសមូហភាព
រនះអាច្កា    និងកសាងក្បរទសោ៉ា ងមានក្បសិទធភាព រហើយនងឹបរងកើនជីវភាព ស់រៅកាន់ខតក្បរសើ ជាងម នោ៉ា ង

ឆ្ប់ ហ័ស)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធ រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សត  កមពជុាងមីៗរនះ 

និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ទំព័  ៦៦-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103841-00103842 (រយើង

01007048



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

742 

 

784> រេើសពីរនះរទៀត រៅរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន បណាត ញខ្ម ងំនឹងក្តូវបំខបក ពិរសស 
ខ្ម ងំខដេបានបងកប់កនុងចំ្រណាម “ក្បជាជនងមី” ខដេខតងខតក្តូវបានសងស័យជាដោបមក។ ដូរច្នះ 

កា បះរបា  និង/ឬកា រក្ជៀតខក្ជកពីប រទស អាច្នឹងក្តូវទប់សាក ត់បាន
2484

។ រៅកនុងអំឡុងរពេ

ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះ និងរៅត្តមសហក ណ ៍ និងកា ដ្ឋា នរោេរៅនានា បស់ពួករគ 

“ក្បជាជនងមី” អាច្ក្តូវបានអប់ ំខកខក្បរឡើងវិញ រហើយកា ខបងខច្កវណណ ៈអាច្ក្តូវេ បបំបាត់រៅ

ខណៈរពេខដេក្បជាជនទាងំអស់ោន រធាើកា ង្វ រដើមបីសរក្មច្ទិសរៅ្េិត បស់បកស
2485

។ 

                                                                                                                                            

ោបំាច្់ក្តូវរពេយូ ពនយេ់រដ្ឋយអត់ធមត់ ទក្មំាកសិក ស ខច្ិតតក្បគេ់្េទាងំអស់ននកា ខិតខំភជួ ោស់ដ្ឋដំ ះរៅឲ្យ

សហក ណ៍។ រយើងក៏ក្តូវបង្វា ញភ័សតតុ្តងជាក់លាក់ថ្ន ក្បព័នធននកា បងកបរងកើន្េរនះនឹងរធាើឲ្យជីវិត បស់ពួករគ

ក្បរសើ រឡើង)។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3196 ោម នច្ ះកាេ

ប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00807445-00807446 (“រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន មានរសច្កតីខណនាមំួយ

បានបញ្ជូនរៅឲ្យកមាម ភិបាេ រដ្ឋយបានខណនាពំួករគឲ្យពនយេ់ក្បាប់ក្បជាជនអំពបីញ្ញា ខាះអងក  និងថ្នន ំរពទយ

រដ្ឋយសា ក្បរទសរទើបខតរងើបពសី្ង្វគ ម”)។ 

2484
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៨, ១១០, ១៥៣, ១៦៩។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ 

 បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៥-

៥២៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧៣៧។ 

2485
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/10 ច្ ះខខ កញ្ញា -ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦១-៦៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00063095-00063096 (កា ជរមៃៀសជក្មុញដេ់កា តស ូវណណ ៈ)។  បាយកា ណ៍សតីពីខួបឆ្ន ំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំង 

សហក ណ៍កសិក  ឯកសា  E3/50 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១៦-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 

00442215-00442217 (កា ជរមៃៀសបានវាយក្បហា  និងកមាច ត់វណណ ៈសកតិភូមិមាច ស់ដី និងវណណ ៈនាយទ ន)។ 

កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំរេខ្អន រេខ្កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជយ ឯកសា  E3/13 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00052407-00052408 (ក្បសិនរបើបកសបានទ កក្បជាជនរោេ និងមិនរធាើកា 

ជរមៃៀសពួករគពរីខតតក្កុង និងទីក្បជ ំជន បកសនឹងព ំមានសនតិភាព និងភាពសៃប់សាៃ ត់ខដេខៃួនទទួេបាននារពេរក្កាយ

មករនាះរទ។ ក្បសិនរបើបកសមិនដ្ឋច្់ខ្តរេើកា បរងកើតសហក ណ៍ រហើយមិនដ្ឋច្់ខ្តរេើកា បរងកើតសងគមនិយមរទ

រនាះ បកសមិនបានទទួេជ័យជមនះ និងមិន ស់រៅក្បកបរដ្ឋយសនតិភាពរនាះរទ)។ ស នទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធី

រភាជនាហា នារពេលាៃ ច្ សាា គមន៍ ្តេ់កិតតិយសដេ់សមមតិតសមាជិកមជឈិមបកសក មមយុនីសត Maxist-Leninist 

សហ ដាអារម ិក ឯកសា  E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571-

00801572 (ក្បរទសមានមូេដ្ឋា នកាន់ខតរក្ច្ើនជាបនតបនាទ ប់មកសក្មាប់រដ្ឋះក្សាយទំនាស់ វាងកមមក  និងកសិក  និង

 វាងរខតតក្កុង និងជនបទ)។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជុា

ក្បោខំខ វិច្ិិកា-ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00679761-

00679762 (ខ្អកត្តម បាយកា ណ៍ស ីសង្វា ក់ោន  បស់ជនរភៀសខៃួន និងរសច្កតីខណនាំ្ សពា្ាយត្តម វិទយុ រយើងអាច្

01007049



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

743 

 

“ក្បជាជនងមី” មិនអាច្ទ កចិ្តតបានរទ ដោបណាពួករគមិនទាន់បាន ៃ្ងកាត់កា តស ូ  និងកា េំបាក 

រៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម និងមិនទានប់ានរ ៀនពី របៀបរធាើខក្ស និងរធាើកា ង្វ  រហើយេ ះក្ត្តខត 

ទសសនៈ បស់ពួករគដូច្នឹងទសសនៈ បស់បកសខដ 
2486

។ 

785> រក្កាយរពេជរមៃៀស ក្បជាជនរក្សកោៃ ន រហើយជារ ឿយៗ ពួករគោម នជក្មក។ បញ្ញា ខាះ
រសបៀងអាហា រកើតមានរៅទូទាងំក្បរទស

2487
 រេើកខេងខតរៅមជឈិមបកស ខដេរៅទីរនាះ ថ្នន ក់

                                                                                                                                            

យេអ់ំពរីសដាកិច្ចកមពជុាបាន។ ក្ទពយសមបតតិឯកជនក្តូវបានេ បបំបាត់រោេ។ ក្គប់មរធាបាយ្េិតកមម និងច្ិញ្ច ឹម

ជីវិតជា បស់សមូហភាព។ សងគមមិនមានវណណ ៈ រហើយអនកខដេមានអំណាច្ ក្ទពយ សមបតតិ និងច្ំរណះដឹងក្តូវបាន

ករមទច្រោេ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០២-១១៨។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៦, ៥៤៥។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

កថ្នខណឌ  ៦០២-៦២៣។ 

2486
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦២ (រដើមបីកាៃ យជាសមាជិករៅកនុងបកសក មមយុនីសត 

កមពជុា ប គគេទាមទា មានបទពិរសាធន៍រេើកា តស ូ និងច្េនាបដិវតតន៍)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនក     
សា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00000900 ។ កា រ ៃ្ើយ ៃ្ង

ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា   E3/3193 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704255 ។ ទូ រេខ

 បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709578-00709579 (រភៃងជាតិកមពជុារេើករឡើងថ្ន ្មកមមក  

កសិក  និងយ ទធជន ំរដ្ឋះពួករគពទីាសភាព)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4045 ោម ន

ច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00784359-00784360 (ក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញព ំខដេធាៃ បត់ស ូ 

និងព យំេ់អាីៗរនាះរទ)។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប  (SWB) ឯកសា  E3/200 ច្ ះនងៃទី 

១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814 

(វណណ ៈមកពីទីក្កុងភនំរពញកាន់ខតមានភាពរសនហាជាតិ រដ្ឋយសា ពួករគបានយេ់ថ្ន ្ៃូវរៅ កឯកោជយភាពមានភាព

េំបាកេំបិន)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-

៦២៣។ 

2487
 ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4048 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00788401-00788402 (សូមបីរៅត្តមជនបទ ក្បជាជនក៏ពិបាកកនុងកា ច្ិញ្ច ឹមខៃួនឯង្ងខដ )។ េិខិត បស់

សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័   

៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664-00499665 (រៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះខដេឧតតមរសនីយ៍ ស  ប  ន បាន ៃ្ងកាត់រៅ

រពេោត់ ត់រគច្រច្ញពីក្បរទសកមពជុា ជារ ឿយៗ អនកភូមិមិនអាច្្តេ់អាីៗឲ្យោត់ហូបរនាះរទ)។ រសៀវរៅ

កំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ 

ទំព័ ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003287 (បញ្ញា រៅរកើតមានរេើរសបៀងអាហា  និងជក្មករៅរឡើយ) ទំព័ ៥២ 

01007050
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

744 

 

ដឹកនាទំំនងជាមានអាហា ហូបក្គប់ក្ោន់រពញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2488

។ សាា នភាព

រនះបានប៉ាះ េ់ដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខ្ៃ ងំជាងរគ
2489
។ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បាន

ទទួេសាគ េ់ថ្ន បកសបានដឹងថ្ន ក្បជាជននឹងក្តូវេះបង់ និងជួបក្បទះកា េំបាក។ ដូរច្នះ ទាងំកនុង

អំឡុងរពេ និង រក្កាយរពេជរមៃៀស ពួករគបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់បានទទួេ

 ងរក្ោះ ឬបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំង ឺ ឬកា អត់អាហា 
2490
។ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់នារពេ

                                                                                                                                            

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003288 (ឆ្ន ំ ១៩៧៦ គឺជាឆ្ន ំសំខ្ន់មួយសក្មាប់កា បងកបរងកើន្េ ពីរក្ ះកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣.០០០.០០០ នាក់ មកពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវកា  កា ្គត់្គង់ជក្មក និងរសបៀងអាហា )។ 

2488
 ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣  (Philip SHORT) ទំព័ ៧៣-៧៥ រោងរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. 

SHORT៖ ប៉ា េ ពត៖ ក្បវតតិននស បិនតអាក្កក់មួយ ឯកសា  E3/9 ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៣៤៦-៣៤៨ ERN (ភាសា 

អង់រគៃស) 00396554-00396556 (ថ្នន ក់ដឹកនាមំាននំប ័ងងមីៗ រ ៀងោេ់ក្ពឹក មាូបអាហា រក្ច្ើនជាមួយសាច្់មាន់ សាច្់ 

ក្ជូក ក្សា និងបាយដំរណើប។ កា ពិត រមដឹកនាទំាងំអស់  ួមទាំង ប៉ា េ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រឡើងគីឡូ រហើយ 

ខសបករឡើងកនទួេក្កហមៗ។ រទាះបីជារមដឹកនាទំាងំរនះព ំមានអាហា  វិរសសក៏រដ្ឋយ ក៏គនាៃ ត វាងមាូបអាហា ខដេ 

ពួករគហូប និងមាូបអាហា ខដេក្បជាជនមាន គឺខ សោន សរមបើមណាស់)។ 

2489
 ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4041 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២-៣  ERN 

(ភាសាខខម ) 00782544-00782545 (ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់បានសាៃ ប់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា  និងសាា នភាពបាន 

ដ្ឋក់បនទកុធៃនរ់េើអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស។ សាា នភាពរនះរគច្មនិ្ តរឡើយ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស

បាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/480 ច្ ះ
នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦  ERN (ភាសាខខម ) 00583720-00583721 (រអៀង សា ី បានទទួេសាគ េ់

ថ្ន កា ជរមៃៀសបង្វា ញឲ្យរឃើញនូវកា េំបាក រហើយមន សស ២.០០០ នាក់ បានសាៃ ប់រៅត្តម្ៃូវ។ ក្បជាជនមិនសា ំ

នឹងកា  ស់រៅត្តមទីជនបទ ដូរច្នះ  យៈរពេរក្កាយកា ជរមៃៀស មានសភាពោ៉ា ប់យ ឺនរដ្ឋយសា កា ្ទះុរឡើងននជំងឺ

ក្គុនោញ់)។ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Elizabeth BECKER ជាមួយនឹង រអៀង ធី ិទធ ឯកសា  E3/659 ច្ ះខខ ត លា-ខខ  

 វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771123-00771124 (ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ព ំ 

សបាយច្ិតតរឡើយ)។ កំណត់រហត ននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា   E3/198 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៥ ទំព័  ១-២  ERN (ភាសាខខម ) 00078213-00078214 (រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុង

កា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជនរ្សងរទៀត រធាើឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមិនសបាយច្ិតត និងទមាៃ ក់បនទកុ

រេើក្បជាជនមូេដ្ឋា ន)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ

៥២១, ៥៣៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥។ 

2490
 អាីខដេរយើងកំព ងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃ ប់អន វតតពមី នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (ប៉ា នាម នខខដំបូងរក្កាយ ំរដ្ឋះមានសភាពតឹងខតក្ោន់របើ៖ ក្បជាជន 

២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់ បានសាៃ ប់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្កុងភនំរពញ និងពី បី នន់ាក់រទៀតបានសាៃ ប់

រៅត្តមវាេខក្ស)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  

៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00000901-00000902 (កា សាៃ ប់មានរក្ច្ើនក្បរភទកនុងអំឡុងរពេននសម័យកមពជុា    

01007051
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

745 

 

រក្កាយមកថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហមសាិតកនុងសភាពទាេ់ក្ច្ក។ របើមិនជរមៃៀសក៏សាៃ ប់។ របើ

ជរមៃៀសក៏សាៃ ប់
2491

។ ទាងំ នួន ជា ទាងំ រខៀវ សំ្ន បានរជឿថ្ន កា ង្វ ជាអាទិភាព គឺកា 

                                                                                                                                            

ក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំ រដ្ឋយសា ជំងឺ កា ខាះរសបៀងអាហា  និងអនកខដេក្តូវបានករមទច្រដ្ឋយក្កុមអាក្កក់។ នួន ជា 

បានទទួេសាគ េ់ថ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយជាអនកទទួេខ សក្តូវរេើកា កាប់សមាៃ ប់ក្បជាជនខដេមានច្ំរណះដឹង ប៉ា ខនត

កា កាប់សមាៃ ប់រនះគឺអរច្តនារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3198  ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00807466-00807467 (កា ង្វ េំបាក រហើយក្បជាជនខៃះក្តូវ 

“េះបង់បងបអូនកូនរៅ បស់ពួករគ។ ប៉ា ខនត ក្បជាជនមិនគួ គិតអំពកីំហឹងផ្ទទ េ់ខៃួនរនាះរទ។ ពួករគគ ួគិតអំពអីនាគត

 បស់ក្បរទស និងអាីខដេសំខ្ន់បំ្  តរនាះគឺអនកខដេហា នវាយក្បឆំ្ងរដើមបី ំរដ្ឋះ រដើមបីរជាគជ័យរៅកនុងកា កា   

អធិបរតយយជាតិ)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4037  ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២-

៣  ERN (ភាសាខខម ) 00784645-00785646 (រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណួំ អំពីកា ជរមៃៀស និងកា សាៃ ប់រៅកនុងអំឡុង

រពេននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បាននិោយថ្ន ពួករគខិតខំពាោមតស ូជិតសាៃ ប់រដើមបីកា   ក្បរទស

ក្បឆំ្ងនឹងកា ក្គប់ក្គង បស់ប រទស)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4043 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00780960-00780961 (កា សាៃ ប់ភាគរក្ច្ើនគឺរដ្ឋយសា កា ខាះថ្នន ំសងកូវ 

និងកា អត់អាហា ។ អាីៗកាន់ខតមានសភាពអាក្កក់រៅៗរៅរពេរពេរវលាបនតរដើ រៅម ខរនាះ)។ កំណត់រហត នន

កា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/210  ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៧  ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00156690-00156691 (រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនទំនងជាអាច្សាៃ ប់រៅ

ត្តម្ៃូវ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ GINA T. និង រងត សមបតិត៖ រៅពីរក្កាយវាេពិោត៖  រមដកឹនាខំខម ក្កហម និង

ជន ងរក្ោះមាន ក់កនុងច្ំរណាមជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន បស់ោត់ ឯកសា  E3/4202 ទំព័  ១៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00757484 (នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន រៅរពេរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ ភាៃ មៗរក្កាយរពេជរមៃៀសរនាះ 

ោត់ខៃួនឯងផ្ទទ េ់បានរឃើញអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស រដើ ត្តម្ៃូវ រហើយោត់បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ពួករគពិបាករធាើ     

ដំរណើ ។ រក្កាយមក ោត់បានរឃើញសាកសពរៅកនុង្ទះកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ 

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 

ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦១-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00103838-00103839 (ោត់បានគិតដេ់ក្បជាជន    

ទាងំអស់ ទាងំោស់ ទាំង្សតីមានន្ទរ ះ ទាងំរកមង និងទាងំអនកឈ្ឺខដេក្តូវរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរក្កាមកំរៅនងៃ

រៅត ខហង មិនដឹងថ្នពួករគអាច្យក បស់ ប  បស់ពួករគរៅជាមួយបានខដ ឬក៏អត់រនាះរទ) ទំព័  ១៤០-១៤១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00103878 (កា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងបានរធាើឲ្យខាុំ នធត់ច្ិតត សមគុសាម ញ និងទំនាស់កនុង

ខៃួន  កគិតអាីព ំរឃើញរទ ដូរច្នះខាុំក៏ព ំអាច្សរក្មច្និោយសតីអាីបានរទ រដើមបីក្បឆំ្ងនឹងអំរពើហិងាខដេបានក្បក្ពឹតតកនុង

នាមខាុំ។ សតិសមបជញ្ាៈ បស់ខាុំបញ្ញជ ឲ្យខាុំ ួមច្ំខណកកា   សិទធិ បស់ក្បរទសខាុំ)។ 

2491
 ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4040 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២  ERN (ភាសា

ខខម ) 00780958។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4048 ោម នច្ ះ កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-

៣  ERN (ភាសាខខម ) 00788401-00788403។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4041 

ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២  ERN (ភាសាខខម ) 00782543-00782544។ 

01007052



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

746 

 

កសាង និងកា   ក្បរទស។ មានខតរៅរក្កាយរពេសរក្មច្រោេបំណងបដិវតតន៍ ួច្រហើយ

ប៉ា រណាណ ះ រដ្ឋយកា រធាើឲ្យក្បរទសឯកោជយ អាច្ទីពឹងខៃួនឯងបាន និងជាក្បរទសសងគមនិយម រទើប

បញ្ញា សិទធិមន សសនឹងក្តូវបានធានា
2492

។ 

786> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង នឹងរេើករឡើងអំពីរោេនរោបាយជាក់លាក់សតីពីកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង (ខ្នក ១៤.២.២ ) និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីទីជនបទមួយ រៅទី

ជនបទរ្សងរទៀត (ខ្នក ១៤.២.៣) រៅកនុងខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ។ រោេនរោបាយទាងំរនះមាន

រដើមកំរណើត និងខ្អករេើបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥
2493

។ អងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បកសមានរោេនរោបាយ

មួយ គឺកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជន និងទីក្កុង
2494
។ 

                                                 
2492

 បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00000906 (រដ្ឋះក្សាយជីវភាពរសដាកិច្ច ព ំខដេមានភាពង្វយក្សួេរនាះរទ។ អនកខៃះ ស់ អនកខៃះសាៃ ប់ 

ប៉ា ខនត របើរក្បៀបរធៀបរៅ ជាតិរៅ កាបាន។ សិទធិមន សស និងឯកោជយភាព អាក្ស័យោន រៅវិញរៅមករដ្ឋយសា ថ្ន 

របើមិនមានឯកោជយ សិទធិ មន សសក៏ោម នខដ )។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និង

រោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103825 

(បានក្បកាសថ្ន រៅរពេសិទធិមន សស និងកា កា   ក្បរទសទំនាស់ោន  “កា កា   អធិបរតយយភាពក្បរទសជាកា 

ក្តឹមក្តូវក្គប់កាេៈរទសៈ និងក្គប់ទីកខនៃងទាងំអស់”)។ 

2493
 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062456-00062457។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយបណាត ញទូ ទសសន៍ 

ABC ឯកសា  E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224443-00224444 

(រអៀង សា ី បានពិភាកាជាមួយ ប៉ា េ ពត រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ អំពីកា ជរមៃៀសសទឹងខក្តង និងក្ករច្ះ)។ រសៀវរៅ     

និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតសិា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  E3/18 ច្ ះខខ     

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦៣-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840 (ប៉ា េពតបានក្បាប់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន 

កា ជរមៃៀស គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយសតីពសីមូហភាវូបនីយកមមខដេបានអន វតត ួច្រហើយរៅត្តមទីជនបទ 

ម នរពេស្ង្វគ មបានបញ្ចប់)។  

2494
 ខ្នកទី ៣៖ ប  ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៤-១០៥, ១១១-១១២, ១៤៦។  

01007053



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

747 

 

 ១៤.២.២  កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពរីខតត-ក្កងុ 

 ១៤.២.២.១  រោេនរោបាយ 

787> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា យេ់រឃើញថ្ន រខតត ក្កុងគឺជាកខនៃងគំោម
កំខហង រដ្ឋយសា មានខ្ម ងំជារក្ច្ើនរៅត្តមរខតត ក្កុង ខដេជាទីសាន ក់កា ននវណណ ៈក្គប់ក្គងរគ និង

ជា “ឧបក ណ៍ជិះជាន់”  បស់វណណ ៈរនះ
2495
។ រៅកនុងស នទ កថ្នរ្សងៗ រខៀវ សំ្ន មានកា 

សងស័យ និងមិនទ កចិ្តតដូរច្នះខដ 
2496
 រហើយរក្កាយមក បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រនះគឺជាមាោ៌បកសរៅក្គប់

                                                 
2495

 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក ក មមយុនីសតដ្ឋណឺមា៉ា ក ឯកសា  E3/196 ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ទំព័  ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224471-00224473 (ជាពិរសស សមាជិកបកសក្តូវក្បុងក្បយ័តនរៅ

រពេក្តូវរធាើកា ង្វ រៅកនុងរខតតក្កុងកនុង យៈកាេបដិវតតន៍) ទំព័  ២០-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00224476-00224478 

(រទាះបីរៅកនុងរខតតក្កុង ជីវភាព ស់រៅក្បរសើ ជាងក៏រដ្ឋយ ក៏រៅទីរនះ មានខ្ម ងំរក្ច្ើនណាស់ខដ ) ទំព័  ២២-២៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00224478-00224479 (ទីក្កុងគឺជាទីសាន ក់កា  បស់វណណ ៈក្គប់ក្គង និងឧបក ណ៍ជិះជាន់ បស់     

វណណ ៈរនះ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ ប៉ា េ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ 
ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (មានច្ំណ ច្រខាយរៅកនុងរខតតក្កុង និង

ច្ំណ ច្ខ្ៃ ងំរៅកនុងក្បរទស)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/11 ច្ ះខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៤២-៤៥ ERN 

(ភាសាខខម ) 00631140-00631141 (ោប់ត្តងំពីរដើមដំបូងមក បកសបានទទួេសាគ េ់ថ្ន “ដំរណាះក្សាយ ួម” ច្ំរ ះ

កា រដ្ឋះក្សាយ “ទំនាស់” គឺ បំ្ សកសិក ឲ្យតស ូ និងវាយវណណ ៈជិះជាន់ជាសកតិភូមិមាច ស់ដី។ ពួករគបំ្ សឲ្យវណណ ៈ

កសិក រឃើញទំនាស់ រហើយមានកំហឹងវណណ ៈរដើមបីតស ូ) ទំព័  ៦០-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00631150-00631151 
(“មាោ៌ដំរណើ កា ”  បស់បកស “គឺជនបទជាបខងអក” ពីរក្ ះ “សំណាញ់ បស់ខ្ម ងំវាខណនណាស់” រៅទីក្កុង រហើយ 

“ខ្ម ងំវារៅរពញ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប  ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១១-១១២។   

2496
  បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444 (រៅកនុងមតិរោបេ់ បស់ោត់សតីពីរសច្កតី

ក្ ង ដាធមមន ញ្ាងមី និងជាពិរសស រេើបញ្ាតត ិក់ព័នធនឹងវបបធម៌ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រយើងោបំាច្់ “ក្បឆំ្ង 

ជាដ្ឋច្់ខ្តច្ំរ ះអំរពើព ក េួយទាងំអស់ វបបធម៌ក្បតិក ិោននវណណ ៈសងកត់សងកិន និងវបបធម៌ពួកច្ក្កពតតនិិយម និង

អាណានិគមខបបងមីរៅកមពជុា។ [...] ្ទះទាងំឡាយរៅទីក្កុងភនំរពញរ  រពញរៅរដ្ឋយរ ឿងោ៉ា វខដេមិននឹកសាម ន    

ដេ់។ ខាុំមិនដឹងរ ៀបោប់ោ៉ា ងដូច្រមតច្រទ។ [...] ក្បសិនរបើរយើងអន ញ្ញា តឲ្យវបបធម៌ព ក េួយក្បរភទរនះបំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញ

ក្បរទសរយើង វាក្បាកដជារធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់កា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់រយើងកនុងកា កា   ក្បរទស កា កា        

ឯកោជយភាព និងអធិបរតយយភាពរយើងជាមិនខ្ន”)។  

01007054
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

748 

 

រពេននបដិវតតន៍
2497

។ ដូរច្នះ ខខម ក្កហមបានបំ ក់បំប៉ានកមាម ភិបាេ និងក្បជាជនរៅត្តមមូេ

ដ្ឋា នឲ្យមានកា សងស័យរេើក្បជាជនទីក្កុង និងរធាើជាសក្តូវច្ំរ ះពួករគ
2498
។ ជាេទធ្េ ភាព

សអប់រខពើម និងកា មិនទ កចិ្តតរេើ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានចិ្ញ្ចឹមកនុងចិ្តត បស់អនកទាងំរនះ
2499
 រហើយ

ពួករគក្តូវបានជំ  ញឲ្យមានអា មមណ៍ទាងំរនះ រៅក្គប់រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2500
។ 

                                                 
2497

 រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជុាពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  ទំព័  ១៣២-១៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00380366-00380368 (មាោ៌បកសគឺជនបទជាមូេដ្ឋា នសំខ្ន់

សក្មាប់បដិវតតន៍ ច្ំខណកទីក្កុងជាកាេមា៉ា ស ីនសក្មាប់វណណ ៈកាន់អំណាច្ និងពួកច្ក្កពតតិ ជាកខនៃងខដេសក្តូវ

បដិវតតន៍ អាច្ក្បមូេកមាៃ ំងករមទច្រយើង)។  

2498
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា  E3/4591 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00897586-00897588 (មរនាគមន៍វិជាជ ជារហត ្េ រ េគឺ កមាម ភិបាេ

មាន ក់បានក្បាប់ PONCHAUD ថ្ន ទីក្បជ ំជនោម នអាីេអរនាះរទ រដ្ឋយសា ោម នអាី្េិត រហើយនឹងមានអំរពើព ក េួយ

រៅទីកខនៃងទាងំរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ូក  ីន) ទំំព័  ៤៤-៤៦ (សាកសីបានបញ្ញជ ក់

ថ្ន រគបានដឹងជាទូរៅថ្ន រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អនកខដេ ស់រៅត្តមរខតតក្កុងព ំទាន់សាិតរៅរក្កាម

កា ក្គប់ក្គង បស់ខខម ក្កហមរនាះរទ រហើយរខតតក្កុងក្តូវបានកាន់កាប់រដ្ឋយខ្ម ងំ។ កនុងនាមជារោធាមាន ក់ សាកសីបាន

ដឹងថ្ន អនកខដេកាន់កាប់រខតតក្កុងគឺជាខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  

៧៩-៨០ (ខ្ម ងំមាននិយមន័យច្ាស់លាស់ រ េគឺ អនកខដេរៅកនុងរខតតក្កុង។ កា ក្តូវ ៉ាូវជាមួយនឹងខ្ម ងំគឺដូច្នឹងកា 

ទទួេសាគ េ់ថ្ន អនកទ កច្ិតតពួករគ ប៉ា ខនតខខម ក្កហមមិនទ កច្ិតតក្បជាជនរៅកនុងក្កុងរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ១៨-១៩ (មានកា ខបងខច្កច្ាស់លាស់ វាងក្បជាជនរៅត្តមតំបន់

 ំរដ្ឋះ និងក្បជាជនរៅត្តមរខតតក្កុង។ ក្បជាជនរៅត្តមរខតតក្កុងក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នបានរក្ជើសរ ីសរៅជាមួយនឹង 

េន់ នេ់ ដូរច្នះ រក្កាយមក ពួករគទទួេបានកា ក្បក្ពឹតតិមិនក្បរសើ រឡើយ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប  ិបទក្បវតតិសា្សត 

កថ្នខណឌ  ១១១-១១២។   

2499
 សូមរមើេខ្នកទី ៣៖ ប  ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១១-១១២។   

2500
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតតន៍ ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/724 ERN 

(ភាសាខខម ) 00663861-00663862 (សូមបីរក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏ប ិោកាសសកតិភូមិ នាយទ ន 

ជាមួយនឹងសមាភ  ៈទំរនើប បានរធាើឲ្យយ វជន យ វនា ី និងកមាម ភិបាេ វក់វីវរងាង រធាើឲ្យពួករគបាត់មាច ស់កា  និងរភៃច្

ជំហ បដិវតតន ៍បស់ពួករគអស់។  បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  

E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444។ កំណត់រហត 

 បស់ Elizabeth BECKER សតីពសីាា នភាពរៅក្បរទសកមពជុា ឯកសា  ច្ ះនងៃទី ១៣-១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ១១-

១២ ERN (ភាសាខខម ) 00726613-00726614 (រៅរពេ BECKER បានក្បាប់កមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្ន ោត់រៅ

កនុងទីក្កុង ភនំរពញរៅកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគ ម កមាម ភិបាេ ូបរនាះរ ៃ្ើយតបរដ្ឋយមិនរជឿ រហើយបានអះអាងថ្ន មាន

01007055
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749 

 

788> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ និង បនាទ ប់មក កនុងខខ ក មភៈ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស

បានសរក្មច្ថ្ន រក្កាយរពេ ំរដ្ឋះក្បរទសបានរហើយរនាះ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ

រច្ញពីរខតត-ក្កុង គឺជាកា ង្វ អាទិភាពដំបូង បស់ពួករគរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍សងគមនិយម

2501
។ ខ្នកា រនះមិនបានរេើករឡើងអំពីស ខ មាេភាព  បសអ់នកខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនាះ

រទ ជាពិរសស អនកខដេង្វយ ងរក្ោះ។ នួន ជា បានពនយេ់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសមិនមានរពេ

ពិោ ណាអំពីវិធានកា ជរមៃៀសពិរសសសក្មាប់អនកជំងឺរៅកនុងមនទី រពទយរនាះរទ
2502

។ ោ៉ា ងណាក៏

រដ្ឋយ ោត់បានអះអាងថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរជឿថ្ន បកសអាច្ក្គប់ក្គងបានរៅរេើកា ជរមៃៀស

ក្បជាជន ោ៉ា ងរហាច្ណាស ់ ចំ្នួន ២.០០០.០០០ នាក់ ពីរក្ ះអនកជំងឺរៅមនទី រពទយ និងអនកជំងឺ

រ្សងរទៀត បានទទួេកា ជួយរក្ជាមខក្ជង រហើយអនកខដេមានឡាន និង រទះ អាច្រក្បើក្បាស់បាន 

ឲ្យខតពួករគអាច្រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញបាន
2503

។ រហត ្េចំ្បងននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជនក្តូវបានពិភាកា និង្សពា្ ាយរៅកនុងឯកសា របាះព មព្ ាយ និងកិច្ច

ក្បជ ំ បស់បកស ជាពិរសស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំកនុងចំ្រណាម “ក្បជាជនងមី” អប់ ខំកខក្ប 

“ក្បជាជនងមី” និងរ ៀបចំ្ និងខបងខច្កកមាៃ ំងកា ង្វ យកមករផ្ទត តអាទិភាពរេើខ្នកកសិកមម និង

រហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ
2504
។ ត្តម យៈកា ជរមៃៀសក្បជាជន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរជឿថ្ន បកសអាច្ កា

សមិទធ្េបដិវតតន៍ និងកមាច ត់វណណ ៈនាយទ ន និងសកតិភូមិបាន
2505
។ 

                                                                                                                                            

ខតជនកបត់ និងគិញខតប៉ា រណាណ ះខដេសាិតរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគ ម)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី 

១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៦, ៦២១-៦២៣។  

2501
 ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩   

កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៦-៧៣៧។  

2502
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៧៧។  

2503
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ទំំព័  ១៤-១៥។ 

2504
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦-៥៧៧, ៦១៣។ ខ្នកទី ១៤៖   

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧០, ៧៧២។  

2505
 ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ា េ ពត ឯកសា  E3/1762 ច្ ះនងៃទី ៦ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089។ រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បប 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ទំព័  ៤៦ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003282។  

01007056
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 ១៤.២.២.២  យ តតកិមម 

789> ខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧០ និងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប៉ា េ 

ពត រជឿថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា គឺជាដំរណាះក្សាយខត

មួយគត់រេើបញ្ញា ទាងំឡាយខដេពួករគអះអាង រមើេរឃើញ និង/ឬ ំពឹងថ្ន នឹងរកើតរឡើងរក្កាយ

រពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងរខតតក្កុងដនទរទៀត
2506

។ រអៀង សា ី 
2507

 រខៀវ សំ្ន
2508

 នួន 

ជា
2509
 និង ប៉ា េ ពត

2510
 បានអះអាងថ្ន ទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជ ំជនដនទរទៀត ក្តូវជរមៃៀស

រដ្ឋយសា ជនរភៀសខៃួនបានរធាើឲ្យក្បជាជនកនុងទីក្បជ ំជនទាងំរនះរកើនរឡើងោ៉ា ងខ្ៃ ងំក្តឹម ខខ រមសា 

                                                 
2506

 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/543 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ៥-៦  ERN (ភាសាខខម ) 00062456-00062457។  

2507
 កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទស      

អារម ិក៖ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោម នមរធាបាយ  

ក្គប់ក្ោន់រដើមបីដឹកជញ្ជូនរសបៀងអាហា ច្ំនួន ៣០.០០០ រៅ ៤០.០០០ រត្តន រៅកាន់ទីក្កុងរនាះរទ ដូរច្នះពួករគក្តូវ

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅ ករសបៀងអាហា  វិញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតាុ៖ ដំរណើ ទសសនកិច្ច

 បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/480 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨  
ទំព័  ៤-៥  ERN (ភាសាខខម ) 00583719-00583720 (រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញគឺរដ្ឋយសា បញ្ញា កា 

ខាះរសបៀងអាហា )។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២  ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន ពួករគ

ក្តូវបញ្ជូនក្បជាជនរៅកាន់ទីត្តំងខដេមានរសបៀងអាហា )។  

2508
 ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4048 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 

00788401 ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00788402 (រគមិនអាច្ដឹកអងក ពជីនបទមកបានរទ រដ្ឋយសា សាព ន្ៃូវក្តូវ

បានបំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញ និងរដ្ឋយសា ព មំានឡានដឹកក្គប់ក្ោន់)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  

E3/4051 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786555-00786555 (គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍

បានយេ់ក្ពមរេើកា ជរមៃៀសពីរក្ ះក្បសិនរបើមិនជរមៃៀស ក្បជាជននឹងអត់អាហា សាៃ ប់)។  

2509
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៩ (រទាះបីរសបៀងអាហា ព មំានរក្ច្ើនហូ រហៀរៅក្គប់

កខនៃងក៏រដ្ឋយ សាា នកា ណ៍មានភាពក្បរសើ ជាងម នរៅត្តមទីជនបទ)។  

2510
 កិច្ចសមាភ សន៍ បស់ ប៉ា េ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ប៉ា េ ពត បានពនយេ់ថ្ន រហត ្េមួយនាដំេ់កា 

ជរមៃៀសរខតតក្កុងគឺរដ្ឋយសា កា ពិោ ណារេើបញ្ញា រសដាកិច្ច ដូច្ជា កា ្តេ់រសបៀងអាហា ច្ិញ្ច ឹមក្បជាជនោប់លាន

នាក់។ ដូរច្នះ វាជាកា ក្បរសើ  ក្បសិនរបើយកក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទ រហើយខបងខច្កពួករគរៅត្តមសហក ណ៍)។ 

01007057
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ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា បញ្ញា ខាះរសបៀងអាហា ខដេបណាត េមកពីកំរណើនក្បជាជនរនះ និង

រដ្ឋយសា មិនមានមរធាបាយដឹកជញ្ជូនរសបៀងអាហា មកកានរ់ខតតក្កុង។ ពួករគក៏បានអះអាងថ្ន 

ខ្នកា ខ្ម ងំកនុងកា េប្តួេ ំេំខខម ក្កហមបានពឹងខ្អករេើក្បជាជនរៅត្តមរខតត-ក្កុងទាងំរនាះ។ 

ក្បសិនរបើក្បជាជនរៅត្តមរខតត-ក្កុងមិនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរទរនាះ បញ្ញា រសបៀងអាហា នឹងមិន

អាច្រដ្ឋះក្សាយបានរឡើយ រហើយក្បជាជនទាងំរនះនឹងបះរបា ត្តមកា ដ តបរញិ្ះ បសគិ់ញ

ប រទស
2511

។ ទាហាន េន់ នេ់ និងគិញប រទសខដេបានបងកប់ខៃួនកនុងចំ្រណាមក្បជាជនរៅ

ត្តមរខតត-ក្កុង នឹង្ក់យកឱកាសរនះរដើមបីរធាើកា បះរបា 
2512

 រហើយឥទធិពេនន បបោស់ និង   

                                                 
2511

 កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 
ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភ សន៍ជាមួយ 

រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4048  ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ  ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00788401 ទំព័  ២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00788402 (ក្បជាជនព បំានសម័ក្គច្ិតតដ្ឋក់អាវ ធច្ ះ ង់ោំរសច្កតីសាៃ ប់រនាះរទ។ ក្បសិនរបើោម នរសបៀងអាហា  

ពួករគបះរបា )។ ក្បតិោ ឹកបទននសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4045  ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00784359-00784360 (កនុងរពេេំបាក វាអាច្មានកា តស ូក្បឆំ្ង ដូរច្នះក្បជាជនងមីក្តូវបាន

បំខបករច្ញពីោន ។ មានខតកមាម ភបិាេមូេដ្ឋា នខតប៉ា រណាណ ះ ខដេបានតស ូកនុងរពេស្ង្វគ ម បានដឹងអំពមីាោ៌បកស និង

បានដឹងអំពរីោេកា ណ៍សតីពីភាពអាសនន និងកា  កាកា សមៃត់)។ ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ កិច្ច

សមាភ សន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញឯកសា 

មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពីខ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃ ត់ បស់ រស.អ ី.អា និង េន់ នេ់ ខដេបងកបញ្ញា ត្តម   

 យៈគិញ បស់ពួកវាកនុងច្ំរណាមក្បជាជន ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមិនអាច្រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា រសបៀងអាហា រនះបានរទ

រនាះ)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២  ERN (ភាសាខខម ) 00291036  (ខខម ក្កហមបាន ករឃើញខ្នកា  បស់ រស. អ ី. អា ច្ង់បងក

បញ្ញា  ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមិនអាច្្តេ់រសបៀងអាហា ច្ិញ្ច ឹមក្បជាជនបានរទរនាះ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ 

ប  ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៥, ១៥៩។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់

នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  

៥២៦, ៥៣១-៥៣៣។  

2512
 កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ 

២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ១៩ (ក្បសិនរបើក្កុងភនំរពញព កំ្តូវបានជរមៃៀសរទរនាះ រយើងនឹងពិបាករធាើច្ំណាត់កា រេើទាហាន 

េន់ នេ់)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភ សន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/4054 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00784363-00784364 (រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន Frank SNEPP ក្បធាន រស អ ី អា រៅ 

សាយហគនបាននិោយថ្ន កា ជរមៃៀសទាងំរនះបានបំខបកភាន ក់ង្វ  រស.អ ី.អា រៅកនុងក្បរទសកមពជុា)។ ក្បតិោ ឹកនន 

បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3196 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00807445-

01007058
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ឥទធិពេមកពីត្តមរខតត-ក្កុងនឹងអូសទាញកមាម ភិបាេខខម ក្កហមឲ្យខេងរសាម ះក្តង់
2513

។ សរមតច្ 

នរោតតម សីហន  បានអះអាងថ្ន រៅរពេក្ទង់រក្តៀមខៃួន វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ 

                                                                                                                                            

00807446 (“រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន គិញអារម ិកមួយច្ំនួនរៅរសសសេរ់ក្កាយ ំរដ្ឋះ ប៉ា ខនត ពួករគក្តូវបាន

ខ្ច ត់ខ្ច យោ៉ា ងរេឿន។ ក្បជាជនទាងំអស់ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីរខតតក្កុងក្តូវបានោត់ទ កជាខ្ម ងំ”)។ ទូ រេខពី

ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ បទសមាភ សន៍សា ព័ត៌មានញូវវីក (Newsweek) ជាមួយ រលាក រអៀង សា ី ឯកសា  

E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បាន

អះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញឯកសា មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពខី្នកា នរោបាយរោធាសមាៃ ត់ បស់ រស.អ ី.អា 

និង េន់ នេ់ ខដេរធាើឲ្យមានភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់រក្កាយជ័យជមនះ។ អនកខៃះបានលាក់អាវ ធ និងបំណងវាយក្បហា 

រយើង)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅកមពជុា៖ ទសសនកិច្ច្ៃូវកា  បស់ ប៉ា េ ពត 

រៅក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា  E3/484 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៨ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00771187 (ប៉ា េ ពត បាននិោយថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជ ំជនរក្កាយខបកទីក្កុងភនំរពញ 

និងបនាទ ប់មក កនុង ដូវសៃឹករឈ្ើជ ះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺរដើមបីបំខបកអងគកា ោត់ត្តងំ បស់គិញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង

កា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/480 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥-៦  ERN (ភាសាខខម ) 00583728-00583721 (រអៀង សា ី បាន 

ពនយេ់ថ្ន អនកោកំ្ទ េន់ នេ់ នឹងប៉ា នប៉ាងដរណត ើមអំណាច្វិញ។ អនកោកំ្ទទាំងរនះរៅ សរពញកនុងច្ំរណាមជន     

ស ីវិេកនុងសរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត។ ពួករគ ឹតខតង្វយនឹងអាច្កំណត់អតតសញ្ញា ណបានរក្កាយរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់

ពួករគរៅកាន់ទីជនបទ)។ បទសមាភ សន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ា ន ឯកសា  E3/26 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ 

ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901 (គណៈកមាម ធិកា រោធា ខដេរធាើជាអធិបតរីដ្ឋយ ប៉ា េ ពត 

បានសរក្មច្ថ្ន  អារម ិករក្ោងនឹងករមទច្បកសរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ។ ដូរច្នះ ក្បជាជនក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញរដើមបីក ំឲ្យ

មានរក្ោះថ្នន ក់រដ្ឋយសា ស្ង្វគ ម)។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  

E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២  ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (ទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើននាក់

ខដេបានច្ ះោញ់ បានលាក់អាវ ធ បស់ពួករគ រហើយនឹងរធាើកា វាយក្បហា រក្កាយរពេខខម ក្កហមកាន់កាប់ទីក្កុង

ភនំរពញ)។ កិច្ចសមាភ សន ៍បស់ ប៉ា េ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគ សាៃ វី ឯកសា  E3/5713 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ 
មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ប៉ា េ ពត បានពនយេ់ថ្ន រហត ្េមួយនន

កា ជរមៃៀសរខតតក្កុង  ួមមាន រដើមបីកា   ក្បរទសពីខ្នកា  បស់អារម ិក និងប ិវា  បស់វា កនុងកា ដ តបរញិ្ះ និង

ប៉ា នប៉ាងទមាៃ ក់ខខម ក្កហមព ី បដិវតតន៍។ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដើមបីកា   ក ំឲ្យមានកា អន វតតខ្នកា រនះ

បាន)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៦, ៥៣១-

៥៣៣។  

2513
 កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទស      

អារម ិក៖ កិច្ចសមាភ សន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញ 

01007059
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

753 

 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួច្រហើយរនាះ រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយតបថ្នរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញមានជំងឺ

ោតតាត ខដេតក្មូវឲ្យខខម ក្កហមជរមៃៀសក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទ
2514

។  

790> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង បានបដិរសធយ តតិកមមខដេបានអះអាងទាងំរនះ ួច្រហើយ ជា

ពិរសស ទាក់ទិនរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
2515

។ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន យ តតិកមមទាងំរនះមិនបានបង្វា ញថ្ន រោេនរោបាយជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជននានា ក្តូវបានខ្អករៅរេើបញ្ញា សនតិស ខក្បជាជនស ីវិេ ឬ

ភាពោបំាច់្ខ្នករោធារនាះរឡើយ។ រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង 

រដ្ឋយរក្បើកា របាកបរញិ្ញត
2516

ក្តូវបានអន វតតរឡើង អន រលាមត្តមមាោ៌នរោបាយ បស់បកស

                                                                                                                                            

ឯកសា មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពខី្នកា នរោបាយរោធាសមាៃ ត់ បស់ រស.អ ី.អា និង េន់ នេ់ ច្ង់រធាើឲ្យ  

កងទ័ពខខម ក្កហមខេងរសាម ះក្តង់)។ កិច្ចសមាភ សនជ៍ាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  

E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២  ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (រស. អ ី. អា មានខ្នកា ច្ង់រធាើ

ឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហមខេងរសាម ះក្តង់ និងបំបាក់សាម  តីពួករគជាមយួនឹងក្សី ក្សា និងេ យ)។ ទសសនាវដតីយ វជន និង 

យ វនា ីបដវិតតន ៍ ច្ ះខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/724 ERN (ភាសាខខម ) 00663861-00663862។        

 បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/273 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៦, ៥៣១-៥៣៣។  

2514
 ក្ពះោជក្បកាស បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  ឯកសា  IS 10.78 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00662214។ រទាះបីជាឯកសា រនះព ំបានកំណត់រេខ E3 ក៏រដ្ឋយ ក៏ឯកសា រនះបានដ្ឋក់

រៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង អន រលាមត្តមវិធាន ៨៧ ននវិធានន្ទកនុង ួច្រហើយ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ   

មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  ទំំព័  ២)។ ក្កុមរមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានជំទាស់រៅនឹងឯកសា រនះរៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  ទំំព័  ៦២-៦៣)។ កា ជំទាស់រនះក្តូវបានក្ោនរោេ 

រហើយ ឯកសា រនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា កនុងអំឡុងរពេសវនាកា បង្វា ញឯកសា សំខ្ន់ៗរៅ

នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០១៣  ទំំព័  ២១)។  

2515
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៥៦។ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

កថ្នខណឌ  ៥២៧-៥៣៤។  

2516
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា)  ទំំព័  ២១-២២ (ខខម ក្កហមបានរក្បើេបិច្របាកបរញិ្ញតកនុង

កា ជរមៃៀសក្បជាជន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័  ១៥-១៦ 

(ច្ាស់ណាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានក ហកក្បជាជន រៅរពេជរមៃៀសពួករគ ខដេកា ក ហករនះជារ ឿងធមមត្ត) ៣៨-

៣៩  (អងគកា បានរក្បើ កយក ហក រដើមបីរធាើឲ្យក្បជាជនរជឿត្តមពកួរគ ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងក្គប់ក្គង

01007060
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

754 

 

ត្តងំពីយូ ណាស់មករហើយ រដ្ឋយរផ្ទត តរៅរេើកា បងកបរងកើន្េកសិកមម និងខ្អករៅរេើរោេ-

កា ណ៍ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម
2517

។ រោេនរោបាយរនះមិនខមនជាកា រ ៃ្ើយតប

រៅនឹងសាា នភាពពិរសសណាមួយរទ រហើយមិនមានសមាមាក្ត ឬភាពោបំាច់្រឡើយ ដូច្ខដេបាន

បង្វា ញឲ្យរឃើញត្តម យៈ វិធីសា្សតដូច្ៗោន  និងមានកា រកើនរឡើង ខដេបានអន វតតរដ្ឋយពួកខខម 

ក្កហមរៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជនរៅត្តមទីជនបទនានា
2518

។  

 ១៤.២.២.៣   វធិសីា្សត 

791> ជនរភៀសខៃួនមាន ក់បានអះអាងថ្ន រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧២ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជា-

ជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីតំបន់ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បប េន់ នេ់ រដើមបីយករៅឲ្យរធាើកា រៅត្តមវាេ

ខក្សរៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ
2519

។ រៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៧៣ និងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជន

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតតក្ករច្ះ បាណន់ ឧតតងុគ រខតតកំពង់ោម
2520

 ទីកខនៃងនានារៅ

កនុងរខតតបាត់ដំបង
2521

 រខតតសាា យរ ៀង
2522

 និងរខតតនក្ពខវង
2523

។ កនុងអំឡុងរពេវាយដរណត ើម

                                                                                                                                            

សាា នកា ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៥៨-៥៩  (កា ក ហកគឺជាមូេដ្ឋា ន

ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាងំអស់ បស់ បបរនះ)។ 

2517
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៦, ១១០, ១១៥-១១៦, ១១៨។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពី 

ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧២៦, ៧៣២, ៧៣៤, ៧៣៧-៧៣៨, ៧៥៤-៧៥៥, ៧៧៧។ 

2518
 ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤៥០។ 

2519
 រសច្កតីបខនាម បស់គណៈកមាម ធកិា អនកច្ាប់អនត ជាតិ ត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩  បស់គណៈកមាម ធិកា ទទួេ

បនទកុសិទធិមន សស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/3327 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00723754-00723755 (ជនរភៀសខៃួនមាន ក់មកពីរខតតកំពង់ោមបានពនយេ់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពភីូមិនានាខដេពួករគក្តួតក្ត្ត ឲ្យរៅរធាើកា ត្តមវាេខក្ស រៅឆ្ន ំ ១៩៧១ និងឆ្ន ំ ១៩៧២)។  

2520
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១០៤-១០៩។ 

2521
 កំណត់សមាគ េ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជុា     

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00233387 (ខខម ក្កហមបាន

រៅដេ់ត្តក្ោម រខតតបាត់ដំបងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយបាន ផ្ទៃ ស់បតូ ទីេំរៅក្កុមក្គួសា ទាំងរនាះឲ្យរៅ ស់រៅជិត

ភនំសំរៅ)។ 

2522
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា  E3/5539 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373234-00373235 (រៅនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន   

01007061



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

755 

 

យកទីក្កុងភនំរពញ ពួកខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីតំបន់នានាខដេពួក

រគដរណត ើមបាន  ួមទាងំអនកទាងំឡាយខដេកំព ង ស់រៅជិត្ៃូវជាតិរេខ១ រៅច្រនាៃ ះពីអនករេឿង 

និងទីក្កុងភនំរពញ
2524

។ 

792> រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ ពួករគបានោប់

រ្តើមជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រដ្ឋយបងេំជាបនាទ ន់  ួមទាំងអនកជំងឺ រកមងៗ និងមន សសោស់។ រៅ

កនុងរពេជរមៃៀសរនះ ក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន ។ ក្បជាជនក្តូវបានវាយ និងបាញ់     

សមាៃ ប់។ មាបូអាហា  ទឹក ឬកខនៃងសាន ក់អាក្ស័យតិច្តួច្ អាច្ក្តូវបាន្តេ់ឲ្យក្បសិនរបើមាន។ 

សាិតរៅរក្កាមសាា នភាពទាងំរនះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយចំ្នួនបានរធាើអតតោត ឬ សាៃ ប់

រដ្ឋយសា ភាពរហវហត់ អស់កមាៃ ំង កា ខាះខ្តអាហា ូបតាមភ និង/ឬរដ្ឋយសា ជំងឺ។ រៅកនុង

រពេរនាះខដ  អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តុំ ឬកំណត់អតតសញ្ញា ណ  ួម

ទាងំរៅត្តមប៉ា សតិ៍ក្តួតពិនិតយនានា រដ្ឋយពួករគខៃះក្តូវបានោប់ខៃួន ខៃះក្តូវបាននាខំៃួនយករៅ រហើយ

អនករ្សងរទៀតក្តូវបានសមាៃ ប់រៅនឹងកខនៃងខតមតង
2525

។ 

793> រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនងៃបនតបនាទ ប់ពីរនះរទៀត ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យ

ោករច្ញពីទី ួមរខតតនានារៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា្ងខដ   ួមទាងំ ទី ួមរខតតកំពង់សពឺ ទី ួមរខតត

ត្តខកវ ទី ួមរខតតកំពត ក្កុងក្ពះសីហន  (កាេពីម នជាក្កុងកំពង់រសាម) ទី ួមរខតតកំពង់ធំ ក្កុង

នប៉ាេិន ទី ួមរខតតកំពង់ោម ទី ួមរខតតកំពង់ឆ្ន ំង ទី ួមរខតតរសៀមោប ក្កុងរបា៉ា យខប៉ាត ទី ួមរខតតបាត់

                                                                                                                                            

បរណត ញក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីរខតតសាា យរ ៀង)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹម សាវ៉ា ន ឯកសា  

E3/5296 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00355444-00355445។ 

2523
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឡង់ ខហ េ ឯកសា  E3/5251 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00233286-00233287 (ម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅកនុងទី ួមរខតត   

នក្ពខវង ក្តូវបានជរមៃៀស)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ប  ន ប ួន ឯកសា  E3/5508 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩  ទំព័  ៣ ERN 00398450។ 

2524
 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម ហូ ច្ូេអនករេឿង ឯកសា  

E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00658192។ 

2525
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៤, ៥១៣, ៥១៥។ 

01007062



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

756 

 

ដំបង និងទី ួមរខតតរ ធិ៍សាត់
2526

។ រៅក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជ ំជន

ទាងំអស់រៅត្តមបរណាត យ្ៃូវជាតិរេខ៥ ហូតដេ់ក្ពំខដននងក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
2527

។ ោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ រៅក្តឹម ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជ ំជនទាងំអស់រៅត្តមបរណាត យ្ៃូវ

ជាតិរេខ ៦ ច្រនាៃ ះពី ខក្ពកកាត ម និង រសៀមោប ក៏ក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ្ងខដ 
2528

។ 

794> ភាគរក្ច្ើនននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងទាងំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអន រលាម

ត្តមរោេនរោបាយ និងខ្នកា  បស់បកសខដេបានអន វតតត្តមវិធីសា្សតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន មួយ៖ 

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំឲ្យរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន រក្កាមរេសរបាកបរញិ្ញត 

រដ្ឋយមិនបានគិតគូ អំពីស ខ មាេភាព បស់ពួករគរឡើយ។ ក្បជាជនទាងំរនាះបានទទួេ ងនូវអំរពើ

ហិងា និងកា ភ័យតក់សៃតុ រហើយក្តូវបានយករៅកា ដ្ឋា ន និងសហក ណ៍ រដើមបីកសាងខៃួន ត្តម 

 យៈកា រធាើពេកមម និងកា បំ ក់បំប៉ានសាម  តី
2529

។ រៅម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ ឬភាៃ មៗ បនាទ ប់

                                                 
2526

 ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  

១៦៩-១៧០។ 

2527
 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា ជរមៃៀសជនប រទសពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/4147 នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00738372-00738373 (SCHANBERG 

និងអនករ្សងរទៀត បានរៅដេ់ក្ពំខដន។ ពកួរគព ំបានក្បទះរឃើញជនស ីវិេណាមាន ក់រទរៅកនុងភូមិ និងទីក្បជ ំជនត្តម

្ៃូវពទីីក្កុងភនំរពញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ក្បជាជន

អារម ិក សតីពីសាា នភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា  E3/4148 នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  

៨ ERN (ភាសាខខម ) 00664001 (ក្បជាជនកនុងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង រខតតរ ធិ៍សាត់ និងក្កុងបាត់ដំបង និងរៅត្តមបណាត

ភូមិមួយច្ំនួន ក៏ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ្ងខដ )។  

2528
 ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន ឯកសា  E3/2666 នងៃទី ២៣ ខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00499663-00499664 (ឧតតមរសនីយ៍ ស  ប  ន បានរភៀសខៃួន 

រដ្ឋយបានរធាើដំរណើ ៃ្ងកាត់រខតតកំពង់ធំ រៅរខតតរសៀមោប រហើយបនាទ ប់មករៅខប៉ាកខ្ងរជើងរឆ្ព ះរៅក្បរទសនង។ 

ក្បជាជនទាងំអស់រៅត្តមទីក្បជ ំជននានា ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ ច្មាៃ យ ៤០០ គ.ម រៅច្រនាៃ ះពីខក្ពកកាត ម  ហូតរៅ

ដេ់រសៀមោប ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំំព័  ៥៩-៦០ 

(បអូននងៃក្បុស បស់ោត់បានក្បាប់ោត់ថ្ន រៅទនទឹមរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មានកា រ ៀបច្ំ

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពរីខតតកំពង់ធំ។ ក្បជាជនខដេជិះឡាន គឺរគយករៅករមទច្ រហើយអនកខដេរគឲ្យរដើ  គឺរគទ ក

ឲ្យ ស់)។ 

2529
 កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា  E3/4591 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ១-២, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00897584-00897585, 00897588 (មានខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្បជ ំជនទាងំអស់ខដេជាខ្នកា មួយច្ាស់លាស់ រ ៀបច្ំទ កជាម ន។ កា អន វតតដូច្ោន រនះបានរកើតមានរឡើងរៅ

01007063



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

757 

 

ពីកា ជរមៃៀសជារក្ច្ើនកនុងចំ្រណាមកា ជរមៃៀសទាងំរនះ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវ

បានបំខបករច្ញរដ្ឋយខឡករដើមបយីករៅសមាៃ ប់រោេ និងោប់ខៃួន
2530

។ 

 ១៤.២.៣  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅកនងុទជីនបទ 

 ១៤.២.៣.១  រោេនរោបាយ 

795> រៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទឹកដីខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយសក្តូវ ឬពួកខដេ
រគយេ់ថ្នជាសក្តូវ ួច្មក ខខម ក្កហមបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងតំបន់នានា ឬពីតំបន់មួយ 

                                                                                                                                            

ក្គប់ទីកខនៃង ឧទាហ ណ៍ រខតតបាត់ដំបង ក្កុងក្ពះសីហន ។ កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាងំអស់រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន

នានា ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅត្តមវិធីសា្សតក្តឹមក្តូវ)។ អន សា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង 

កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុាក្បោខំខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/491 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២ 

ERN (ភាសាខខម ) 00704451 (ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសជាក្បព័នធ អនកទីក្កុងក្តូវជរមៃៀសឲ្យរៅ ស់រៅត្តមទីជនបទ 

អនក ស់រៅកនុងភូមិក្តូវជរមៃៀស រៅភូមិមួយរទៀត និងក្តូវ ស់រៅត្តមខបបសហគមន៍រៅទូទាងំក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ១៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័  ៣៩-៤០ ( វិធីសា្សតននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមតង

រហើយមតងរទៀត បាន្នដេ់ កក្មិតកំពូេកនុងអំឡុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៥ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស  ៊ុំ ជា) ទំំព័  ២១-២២ (ខខម ក្កហមបានរក្បើេបិច្របាកបរញិ្ញតកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័  ១៥-១៦ 

(ច្ាសណ់ាស់ថ្ន ខខម ក្កហម បានក ហកក្បជាជនរៅរពេជរមៃៀសពួករគ ខដេកា ក ហករនះជារ ឿងធមមត្ត) ៣៨-

៣៩ (អងគកា បានរក្បើ កយ ក ហករដើមបីរធាើឲ្យក្បជាជនរជឿត្តមពួករគ ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងក្គប់ក្គង

សាា នកា ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៥៨-៥៩ (កា ក ហកគឺជាមូេដ្ឋា ន

ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាងំអស់ បស់ បបរនះ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ    

ជនរភៀសខៃួនខខម ហូ ច្ូេអនករេឿង ឯកសា  E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 

00658192 (បនាទ ប់ពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅតំបន់នានាខដេវាយដរណត ើមបានកនុងអំឡុងកា វាយេ កទីក្កុងភនំរពញ 

ក្បជាជនបានទទួេកា បំ ក់បំប៉ាននរោបាយ រធាើពេកមមរដ្ឋយបងេំ រធាើខក្សច្មាក   និងរនសាទក្តីរដើមបីក្ទក្ទង់ដេ់ពួក

ខខម ក្កហម)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១០៤-១១៨, ១៥៣។ ខ្នកទី ៤៖ 

ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៦៩-១៧០។ 

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៧៥, ៤៨១-៤៩៨។ 

2530
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០-១២៧។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ  ១៧២, ១៩៧។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៥-៥០៩, ៥១១, ៥១៣-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៤-

៨៣៦។ 

01007064
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រៅតំបន់មួយរទៀត រដើមបីខបងខច្កកមាៃ ំងរៅត្តមកា បា៉ា នស់ាម ន បស់ពួករគ ខ្អករេើតក្មូវកា ពេកមម 

និងទិសរៅ្េិតកមម ក្ពមទាងំរដើមបីជំ  ញកា តស ូវណណ ៈ
2531

។ កងច្េ័តក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅ

កនុងសហក ណ៍នីមួយៗ។ កា អន វតតខបបរនះនឹងបនត ហូតដេ់សហក ណ៍ទាងំអស់មានេទធភាព

អាច្្តេ់កមាៃ ំងពេកមមផ្ទទ េ់ខៃួនបាន
2532

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរជឿថ្ន កា រ ៀបចំ្កមាៃ ំងពេកមមរឡើង

 វិញ នឹងអាច្រដ្ឋះក្សាយចំ្រ ះបញ្ញា កងាះខ្តទឹក និងរសបៀងអាហា  កា អប់ ំខកខក្ប “ក្បជាជន

ងមី” កា កំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំរៅកនុងចំ្រណាមជួ  “ក្បជាជនងមី” និងអាច្ឲ្យបកសជំ  ញខ្នកា 

 បស់ខៃួនឲ្យ ីកច្រក្មើនរៅម ខ រដើមបីខក្បកាៃ យឲ្យរៅជាក្បរទសខដេមានរសដាកិច្ចកសិកមមទំរនើប

មួយ រៅកនុង យៈរពេពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ និងបនាទ ប់មក ខក្បកាៃ យឲ្យរៅជាក្បរទសឧសាហកមម

មួយ
2533

។ 

796> រៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានរច្ញបញ្ញជ ឲ្យមានកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជនច្រនាៃ ះពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ

 យ័ពយ)
2534

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក៏បានបញ្ញជ ឲ្យមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនចំ្នួន ២០.០០០ នាក់ 

រៅកានរ់ខតតក្ពះវិហា ្ងខដ  (តំបន់ ១០៣) និងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរ្សងៗរទៀតរៅកាន់រខតត

កំពង់ធំ (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់))
2535

។ មានកា សរក្មច្ថ្ន តំបន់ខដេដីមិនសូវមាន      

ជីជាតិរៅកនុងភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ខដេមានក្បជាជនរក្ច្ើនរពករនាះ នឹង 

្តេ់កមាៃ ំងមន សសរៅឲ្យតំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)
2536

។ 

ទិសរៅននកា បងកបរងកើន្េគឺក្តូវសរក្មច្ឲ្យបាន្េក្សូវ ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត
2537

។ រេើស

ពីរនះរទៀត ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាបានពិោ ណាថ្ន “ក្បជាជនងមី” ក្តូវខតផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

និងបំខបករច្ញពីោន  ពីរក្ ះភាន ក់ង្វ ខ្ម ងំរៅលាយឡំកនុងចំ្រណាមក្បជាជនងមីទាងំរនាះ
2538

។ 

                                                 
2531

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦។ 

2532
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨១។ 

2533
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៦, ៦០២, ៦០៤, ៦១៣។ 

2534
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦។ 

2535
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦។ 

2536
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៧។ 

2537
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។ 

2538
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣។  
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797> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ បកសបានកំណត់ទិសរៅបងកបរងកើន្េងមីសក្មាប់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រ េគឺ 

៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត និង ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រៅកនុងតំបន់ទាងំឡាយខដេអាច្បងកបរងកើន

្េក្សូវ ទាងំកនុង ដូវវសា និង ដូវក្បាំង
2539

។ រដ្ឋយសា ជួបក្បទះនឹងរក្ោះោំងសៃួតរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៧ កា សាងសង់ទំនប់ ជីកក្បឡាយ រេើកភៃឺខក្ស គឺជាកិច្ចកា សំខ្ន់ោ៉ា ងខ្ៃ ងំ
2540
។ រេើសពី

រនះរទៀត បកសបានរច្ញបញ្ញជ ឲ្យមានកា ខបងខច្កចំ្ណាត់ថ្នន ក់ក្បជាជនរៅជាក្បរភទរ្សងៗ  ួម

មាន “រពញសិទធិ” (ក្បជាជនមូេដ្ឋា នរៅត្តមសហក ណ៏) “រក្តៀម” (ក្បជាជនមូេដ្ឋា នខដេមាន

សាា នភាពហិ ញ្ាវតាកុ្បរសើ រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥) និង “ជនបរញ្ាើ” (ក្បជាជន ១៧ រមសា) រដើមបីក ំឲ្យ

មានកា ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅកនុងកា ក្គប់ក្គង និងក្បមូេកមាៃ ំង
2541

។ 

798> រៅកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ កមាម ភិបាេ និងរេខ្ភូមិភាគ បានោយកា ណ៍

រៅ ប៉ា េ ពត នួន ជា វន រវ៉ាត ស ន រសន រឌឿន និង/ឬ មនទី  ៨៧០ អំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

រហើយរពេខៃះបានរសនើស ំកា ខណនាបំខនាមរទៀត្ង
2542

។ 

                                                 
2539

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១០។  

2540
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១០-៦១២។ 

2541
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២១។ 

2542
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦ (ជាពិរសស ទាក់ទិននឹង

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ និងកា ប៉ា នប៉ាងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីភូមិភាគបូ ៌រៅ

កនុងខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំំព័  ៣២-៣៣ (រៅខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥ រសា ភឹម បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ា េ ពត និង នួន ជា អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន រហើយ ខក ពក មនិក្ពម

ទទួេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ្ង់) ទំំព័  ៣៥-៣៦ (នង ស ្ង់ បានអះអាងថ្ន 

ទូ រេខរនះក្តូវបញ្ជូនរៅ នួន ជា ្ងខដ ពីរក្ ះអនកក្គប់ក្គងសា ទូ រេខដឹងថ្ន បញ្ញា រនះគួ បញ្ជូនរៅ “អនកទទួេ

ខ សក្តូវខ្ងក្បជាជនរដើមបីរដ្ឋះក្សាយ”)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1188 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (ប  ត រ្ាើជូនបងជាទីរោ ព ច្មៃងជូនបង នួន ោយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនខដេជរមៃៀសមកពីឡាវ ក្តូវបាន

បញ្ជូនឲ្យរៅ ស់រៅត្តមភូមិច្ំនួនបួន រៅកនុងឃ ំរេខ៣)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/243 ច្ ះនងៃទី 

១៩ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ (រសា  ភឹម (្ ន) រ្ាើជូនបង ប៉ា និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត អ  ៊ុំ នួន បានោយកា ណ៍

អំពីកា ក្បយ ទធោន រៅកនុងតំបន់ ២៣ និង ២៤ និង អំពីវិធីខដេពួករគក្បមូេក្បជាជនបានមកវិញមយួភាគធំខដេក្តូវ

បានខ្ម ងំយួនរកៀ យករៅក្គប់ក្គងបរណាត ះអាសនន និងបានរ ៀបច្ំយកមកខ្ងរក្កាយវិញរដើមបីអប់ ំ និងខបងខច្ក 

សក្មិតសក្មំាង)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/898 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ខស រ្ាើជូនគណៈ 

៨៧០ និងច្មៃងជូនអ  ៊ុំ នួន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ក្សុករសៀមោប មានក្បជាជន ៤០.០០០ នាក់ ខដេភាគរក្ច្ើនជា “ក្បជាជន

ងមី” ក្តូវខតខច្ករៅត្តមក្សុកមួយច្ំនួនរទៀត)។ 
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 ១៤.២.៣.២  យ តតកិមម 

799> រមដឹកនាបំកស និងឯកសា របាះព មព្ ាយនានា បានរេើករឡើងថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

រៅកនុងទីជនបទ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករេើសនតិស ខក្បជាជនស ីវិេ និងភាពោបំាច់្ខ្នក

រោធា
2543

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបដិរសធយ តតិកមមរនះ ួច្រហើយទាក់ទិននឹងកា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅទាងំរនះ ខដេមានរៅកនុងវិសាេភាពននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

អងគជំន ំជក្មះក៏ ករឃើញ្ងខដ ថ្ន កា ខដេមិនបានគិតគូ អំពីតងភាពននយ តតិកមមទាងំរនះ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះមិនមានេកេណៈសមក្សប និងមានភាពោំបាច់្រឡើយ
2544
។ អងគជំន ំជក្មះក៏

រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន យ តតិកមម និងកា រដ្ឋះសាទាងំរនះ មិនបានបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន មានរោេ-

នរោបាយផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងទីជនបទ រដ្ឋយខ្អករៅរេើសនតិស ខក្បជាជនស ីវិេ និង

ភាពោបំាច់្ខ្នករោធារនាះរឡើយ។ សាិ ភាព និងកា កំណត់ជាម នចំ្រ ះរោេនរោបាយខបប

រនះបង្វា ញថ្ន រោេនរោបាយរនះ មិនខមនជាកា រ ៃ្ើយតបកនុងរពេដំណាេោន រៅនឹងកា ក្ពួយ

បា មភរដ្ឋយខ្អករេើបញ្ញា សនតិស ខ បស់ក្បជាជន ឬភាពោបំាច់្ខ្ងខ្នករោធា ខដេបានរេើក

រឡើងរៅកនុងសាា នកា ណ៍ពិរសសណាមួយរនាះរទ ដូរច្នះមិនអាច្ថ្ន រោេនរោបាយរនះក្តូវបាន

រ ៀបចំ្រឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍ននភាពោបំាច់្ ឬសមាមាក្តរនាះរទ
2545
។ ភាពមិនសមា-

មាក្ត និងមិនោំបាច់្ននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយសា ខតរោេនរោបាយរនះ ក្តូវបានខសតងឲ្យ

រឃើញបខនាមរទៀត ត្តម យៈ វិធីសា្សតននកា អន វតតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន មួយ។ 

 ១៤.២.៣.៣   វធិសីា្សត 

800> ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧២ ឬ អាច្ថ្នម នឆ្ន ំរនះរទៀត ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់
ខដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយខខម ក្កហម រដើមបីបរងកើត និងពក្ងីកសហក ណ៍ ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមរៅ

ត្តម ដូវកាេ និងបំខបកពួករគរច្ញពីខ្ម ងំ
2546

។ ខខម ក្កហមបានរ ៀបចំ្កងច្េ័តខដេ ួមមាន 

                                                 
2543

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣៤។ 

2544
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣៥។ 

2545
 ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤៥០។ 

2546
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5815 ច្ ះនងៃទី ១៩ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00660823-00660824 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៨ និងឆ្ន ំ ១៩៦៩ ខខម ក្កហម

បានបរងកើតច្េនារធាើខក្ស រដ្ឋយរក្បើក្បាស់កងច្េ័ត និងអនកភូមិ)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ ខូ វណណ ី រដ្ឋយមជឈមណឌ េ
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ក្បជាជនស ីវិេ និង/ឬ កមាម ភិបាេ ខដេក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ រដើមបី

ជួយរធាើខក្ស និងជួយដេ់គរក្មាងរហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ ដូច្ជា ទំនប់ សាព ន និង្ៃូវងនេ់
2547

។ 

801> កនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខខម ក្កហមបានបនតអន វតតកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន 
ដខដេរដ្ឋយសំអាងរេើរហត ្េដូច្ម ន ប៉ា ខនតរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំជាងម ន។ រៅ ក់កណាត េ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្បជាជនជារក្ច្ើនកនុងចំ្រណាមអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីទីក្កុង 

                                                                                                                                            

ឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/4660 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00602356-

00602357 (អនក ខដេក្តូវបានជរមៃៀសនឹងក្តូវបញ្ជូនរៅសហក ណ៍ ខដេមានត្តងំពីឆ្ន ំ ១៩៧៣ មករមៃ៉ាះ រហើយ

ក្បកា រនះនឹងអាច្ជួយខង កាក្បជាជនទាងំអស់រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំំព័  ៦៩-៧១។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រៅ ស ីនួន ឯកសា  E3/5545 ច្ ះ

នងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00385096 (រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៣ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀស 

រៅ ស ីនួន និងក្កុមក្គួសា  ពីភូមិ ំរេច្រៅកាន់ភូមិរកាះខ្ជ យកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត

រដ្ឋយខខម ក្កហម “រដើមបីរគច្រច្ញពកីា វាយក្បហា  បស់ទាហាន េន់ នេ់”)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ 

ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣។ 

2547
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភនួ) ទំំព័   ៣-៥ (កមាម ភិបាេរៅកនុងកងច្េ័ត

ក្តូវច្ូេ ួមរធាើខក្ស)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ  ៉ាោម ត ន រៅ ភី ភួន រដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  

E3/5815 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00660823-00660824។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា  E3/509 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 

00270157 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧២ ោត់រៅកនុងកងច្េ័ត)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ឃ ន គឹម ឯកសា  

E3/360 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣  ERN (ភាសាខខម ) 00186338 (រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ោត់ក្តូវ

បានរគោត់ត្តំងឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រៅទូកមាស ខដេរៅទីរនាះរគឲ្យោត់រធាើសាព ន និងងនេ់)។ ក្បតិោ ឹកនន       

កិច្ចដំរណើកា នីតិវិធីជំន ំជក្មះកតីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ (សាកសី ោន់ ខន) ឯកសា  E3/2980 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៦៧ ERN (ភាសាខខម ) 00322535 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ឬឆ្ន ំ ១៩៧៤ ឌ ច្ បានបញ្ញជ ឲ្យោត់រៅរធាើខក្ស

រៅខ្ងេិច្ក្ត ំំងក្ េ)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា  E3/5143 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ 

ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00204122 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ អនកក្សី ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកនុងច្េ័តកនុង

រខតតសាា យរ ៀង ខដេរៅទីរនាះអនកក្សីរេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រសាម រធឿន រដ្ឋយ

មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា ឯកសា  E3/5596 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00058883 (រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ឬឆ្ន ំ ១៩៧៥ អនកក្សីក្តូវយករៅដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័តរៅកនុងរខតតកំពត រដើមបីឲ្យ

រេើកទំនប់)។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី នង ណន ឯកសា  E3/4640 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ  រមសា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00181830 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៣ ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រដើ ជីកខក្ពក ជី

កក្បឡាយ “ក្គប់កខនៃង”)។ 
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និងទីក្បជ ំជនទាងំរនាះ ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅជាបនតរទៀត។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ពួករគរៅខតបនត

រធាើរឡើងរៅរឡើយ រៅច្ ងខខ កកកដ្ឋ និងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរពេ ដូវដកសទូងបានចូ្េមក 

ដេ់
2548

។ បនាទ ប់ពីបានបរងកើត ដ្ឋា ភិបាេរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ួច្មក រៅច្ ងឆ្ន ំ១៩៧៥ គណៈ-    

កមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ខដេ ួមមានទាងំ នួន ជា ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី 

និង រខៀវ សំ្ន បានោប់រ្តើមបខងា កា យកចិ្តតទ កដ្ឋក់ បស់ពួករគរៅរេើកា ទាញយក      

្េក្បរោជនជ៍ាយ ទធសា្សតពីក្បជាជនខដេក្តូវបានបរណត ញរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជនទាងំ

រនះ
2549
។ 

802> ោប់រ្តើមពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនតរៅដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បជាជនោប់ យ ន់
នាក់ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរច្ញពីរខតតកំពង់សពឺ រខតតកណាត េ រខតតត្តខកវ រខតតនក្ពខវង រខតតសាា យ-

រ ៀង រខតតកំពង់ោម និងរខតតកំពង់ឆ្ន ំង រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង រខតតរ ធិ៍សាត់ រខតតក្ពះវិហា  និង

រខតតកំពង់ធំ
2550
។ រក្ៅពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្ទង់ក្ទាយធំពីតំបន់រៅខប៉ាកខ្ងតបូង រៅកានតំ់បន់ខប៉ាក

ខ្ងរជើង  ក្បជាជនោប់ម ឺននាក់ក៏ក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅត្តមមរធាបាយរ្សងៗ្ងខដ  រៅកនុង

តំបន់នានា រៅច្រនាៃ ះពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដូច្ជារៅរខតតបាត់ដំបង រខតត

រ ធិ៍សាត់ រខតតក្ករច្ះ រខតតកំពត រខតតត្តខកវ រខតតកណាត េ រខតតកំពង់សពឺ រខតតកំពង់ឆ្ន ំង រខតតនក្ព-

ខវង រខតតសាា យរ ៀង រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម និងរខតតមណឌ េគី  ី
2551

។ 

803> រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសទាងំរនះ វិធីសា្សតអន វតតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន  បានរេច្ជា ូបោង

រឡើង។ ជារ ឿយៗ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានកំណត់រោេរៅសក្មាប់កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ។ ក្បជាជនក្តូវ

បានបងេិតបងេំ គំោម ឬ របាកបរញិ្ញតឲ្យរធាើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ។ ដូរច្នះ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានរធាើ

ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រទាះជិត ឬ ឆ្ៃ យ ឬ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមកាណូត កបា៉ា េ់ ឡាន ឬ  ងរភៃើង 

ខដេមានមន សសជិះោ៉ា ងរក្ច្ើនខណនណាន់ត្តន់ត្តប។់ ពួករគទទួេបានមាបូអាហា  ទឹក ឬកខនៃង

សាន ក់អាក្ស័យតិច្តួច្ ក្បសិនរបើមាន ទាងំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ ឬ រៅរពេរៅ

                                                 
2548

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤។ 

2549
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦, ៥៨៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម

 ួម កថ្នខណឌ  ៧៨២។ 

2550
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៧។ 

2551
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤-៥៨៨។ 
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ដេ់រោេរៅ បស់ពួករគ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺ ភាពអត់ោៃ ន និង/ឬ ភាព

រហវហត់អស់កមាៃ ំង។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់ ឬបានបាត់

ខៃួន
2552

។ 

 ១៤.២.៤  សំអាងច្ាប ់

804> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ភ័សតតុ្តងខដេមានរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានបង្វា ញអំពីអតាិភាពននសហឧក្កិដាកមម ួម។ ទីមួយ ភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញ

ថ្ន  មន សសជារក្ច្ើន  ួមទាំងថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា បានយេ់ក្សបរៅនឹងរោេបំណង

 ួម ខដេ ួមមាន កា អន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
2553

។ ទីពី  ក៏មានកា 

បង្វា ញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្ន រទាះបីជា រោេបំណង ួមរនះមិនមានេកេណៈឧក្កិដាក៏រដ្ឋយ ក៏

រោេនរោបាយ ខដេខខម ក្កហមបានបរងកើតរឡើង ក់ព័នធនឹងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមខដេជា

មរធាបាយមួយកនុងកា សរក្មច្ខ្នកា  ួមរនះ។ រោេនរោបាយទាងំរនះ នាឲំ្យមាន និង/ឬ ួម

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា  ួមទាងំ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា រធាើមន សសោត កា ប៉ាះ-

 េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនទាងំពី ដំណាក់កាេរនះ (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) អន វតតត្តម វិធីសា្សតដ៏

ស ីសង្វា ក់ោន មួយ រៅកនុងក ណីនីមួយៗ ខដេ ួមទាំង និងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ ចំ្ណ ច្រនះ

បញ្ញជ ក់ថ្ន រោេនរោបាយទាងំរនះ មានេកេណៈឧក្កិដា និងក្តូវបានអន ម័តជាម ន រដើមបីធានាថ្ន 

រោេបំណង ួមរនះអាច្សរក្មច្បាន។ 

805> ជាពិរសស កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាម ភិបាេ
ខខម ក្កហម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក្តូវបានរធាើ

រឡើងរដ្ឋយអន រលាមត្តមរោេនរោបាយ រសច្កតីសរក្មច្ និងកា ខណនាចំ្ាស់លាស់ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាំ

បកស។ រេើសពីរនះរទៀត កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះក្តូវបានរធាើរឡើងជាខ្នកមួយននវិធីសា្សតកនុងកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ េកេខណឌ អមន សសធម៌រ្សងៗ និងមិនបានគិតគូ ដេ់ស ខ មាេភាព បស់

ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនាះរឡើយ។ កា រធាើមន សសោត និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់  

                                                 
2552

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៥៩៩។ 

2553
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៧។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

764 

 

រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស បានរកើតរឡើងរដ្ឋយសា េកេខណឌ អមន សសធម៌ននកា ជរមៃៀស អំរពើ

បំភិតបំភ័យ បស់កមាម ភិបាេខខម ក្កហម និងកា បងេិតបងេំ។ រោេបំណងននរោេនរោបាយបកសគឺ

ថ្នកា រធាើឲ្យឈ្ឺោប់រវទនា និងកា េះបង់ខបបរនះនឹងអាច្អប់ ំខកខក្ប “ក្បជាជនងមី” បាន រហើយ

ក៏ជាកា វាយក្បហា រៅរេើវណណ ៈ្ងខដ ។ ខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នរនះ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានរធាើទ កេ

ប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ ច្ ងរក្កាយ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនដំណាក់

កាេទី១ អំរពើមន សសោត និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ បានកំណត់រោេរៅ

រៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេជាក្កុមមន សសមួយក្កុមខដេរោេនរោបាយ

បកសោត់ទ កថ្នមិនក្តូវោន ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា កសាង និងកា   ក្បរទស។ 

ឧក្កិដាកមមទាងំរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រដ្ឋយអន រលាមត្តមរោេនរោបាយបកសកនុងកា ករមទច្

ខ្ម ងំសក្តូវទាងំរនះ និងបានបរងកើតជាខ្នកននវិធីសា្សតននកា ោប់ខៃួន និងកា សមាៃ ប់ខដេបានរកើត

រឡើងភាៃ មៗ ម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ ឬភាៃ មៗរក្កាយរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន។  

806> ដូច្ខដេបានបង្វា ញខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ឧក្កិដាកមម

ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) និងកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកខដេចូ្េ ួមរៅកនុងសហ-

ឧក្កិដាកមម ួមទទួេខ សក្តូវ រៅរពេខដេអនកចូ្េ ួមរនះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេ

បំណង ួមរនាះ
2554
។ 

807> សមាជិកននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម ខដេមានប គគេខៃះក៏ជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា  

អចិ្ន្នតយ៍្ងខដ រនាះ បានជួបក្បជ ំោន រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយបានសរក្មច្ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

បានបញ្ញជ ក់អំពីរសច្កតីសរក្មច្រនះរៅកនុងខខ ក មភៈ និងរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ បទបញ្ញជ រ្សងៗ

ក្តូវបាន្សពា្ ាយបនត ត្តម យៈអនកខដេបានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំរនាះ  ួមទាងំ ត្តម៉ា ក ្ងខដ ។ 

                                                 
2554

 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៣។    សូមរមើេ្ងខដ  

សាេដីការេើរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ២២៦  (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ មានអតាិភាព រៅរពេខដេសមាជិកសហ-

ឧក្កិដាកមម ួមមាន ក់បានរសនើោ៉ា ងច្ាស់លាស់ ឬរដ្ឋយក្បរោេឲ្យអនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួម 

ក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ  បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហ

ឧក្កិដាកមម ួម ឲ្យក្បក្ពឹតត   បទឧក្កិដា ខដេជាខ្នកននរោេបំណង ួម)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

765 

 

ស ន រសន គឺ ជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា  រដ្ឋយ ួមទាងំ ក យ ធួន គឺជាអនកទទួេភា កិច្ចរ ៀបចំ្កា 

ជរមៃៀសក្បជាជន។ រេើសពីរនះរទៀត កងកមាៃ ំងរោធាខដេបានវាយដរណត ើមយកទីក្កុងភនំរពញ 

សាិតរក្កាមបញ្ញជ  បស់រេខ្ភូមិភាគ  ួមមាន រសា ភឹម ក យ ធួន ត្តម៉ា ក និង វន រវ៉ាត។ ពួករគបាន

រសនើស ំ និងបានទទួេកា ខណនាពីំ ប៉ា េ ពត នួន ជា ស ន រសន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀតរៅ

មនទី  ប-៥។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន អនកចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម 

ខដេ ួមមានោ៉ា ងរហាច្ណាស ់ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

មួយចំ្នួន ដូច្ជា ប៉ា េ ពត ត្ត ម៉ា ក ស ន រសន រសា ភឹម វន រវ៉ាត និង ក យ ធួន អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់

ឲ្យទទួេខ សក្តូវ រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។  

808> កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) បានោប់រ្តើមរឡើង រដ្ឋយមានរសច្កតី

សរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពី

តំបន់រៅខប៉ាកខ្ងតបូងក្បរទសកមពជុា រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) 

រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)) និងរខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣)។ រក្កាយមករទៀត    

រសច្កតីខណនា ំនិងរោេនរោបាយសតីអំពីកា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមម ទិសរៅបងកបរងកើន្េ និង

អាទិភាពខ្នករហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ ក្តូវបានសរក្មច្រដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនាបំកស ខដេ ួមទាងំគណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ង។ រសច្កតីខណនាពីំគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2555
  ក់ព័នធ

នឹងបញ្ញា ទាងំរនះ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅរេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័តនានា ខដេត្តម យៈរសច្កតី

ខណនារំនះ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី២។ អនកទាងំរនាះ  ួមមាន 

 ស់ ញឹម (ភូមភិាគ យ័ពយ) រសា ភឹម (ភូមិភាគបូ ៌) ត្តម៉ា ក (ភូមិភាគនិ តី) ក យ ធួន (ភូមិភាគ   

កណាត េ (ឧតត  ោស់))  ហូតដេ់ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥)  ខក ពក (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)) ោប់

ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥) ោន់ សំ (ភូមិភាគឧតត  ោប់ពីកា បរងកើតដំបូងរៅកនុងឆ្ន ំ ឬក្បខហេជារៅឆ្ន ំ 

១៩៧៧) ជូ រជត (ភូមិភាគបសចិម) បូ ផ្ទត (តំបន ់១០៣) យ៉ា ង ខយ៉ាម (តំបន់ ៥០៥  ហូតដេ់ឆ្ន ំ 

១៩៧៦) និង ប ន ណាន (តំបន ់៥០៥ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ 

                                                 
2555

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៣, ២៦៥។ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  

២៨០, ២៨៦។ 
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809> កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ រៅរពេមានកា ក្បមូេ្តុំ

 ួច្រហើយ ក្បជាជនមួយចំ្នួនក្តូវបានដឹកយករច្ញរៅត្តម ងរភៃើង រដ្ឋយមានកា ោមកាមពី

សំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីទីក្កុងភនំរពញ។ រៅរពេ ស ន រសន ក្តូវបានខតងត្តងំជា ដាម្នតី

ក្កសួងកា   ជាតិរៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កងទ័ពមជឈិមក្តូវសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ  បស់ោត់ 

និងរសនាធិកា ។  គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម (សាិតរៅរក្កាម ក យ ធួន ោប់ពីខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥  ហូតដេ់មានកា ោប់ខៃួនោត់រៅច្ ងឆ្ន ំរនាះ) ក៏បានជាប់ ក់ព័នធ្ ងខដ រៅកនុងកា 

រ ៀបចំ្ដឹកជញ្ជូនក្បជាជន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ោប់ពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក។ រេើសពីរនះរទៀត 

កមាម ភិបាេ្ៃូវ ងរភៃើង ក្តូវោយកា ណ៍រៅអងគភាព ងរភៃើងរៅភនំរពញ។ ោប់ពីខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ វន រវ៉ាត បានទទេួបនទកុខ្នក “ឧសាហកមម ្ៃូវ ងរភៃើង និងរនសាទ”។ ោ៉ា ងរហាច្

ណាស់ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ អងគភាព ងរភៃើងសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាម ធិកា 

គមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន ខដេមាន ម ី ក្បាង ជាក្បធាន។ ទាងំគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម និង     

គណៈកមាម ធិកា គមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូន សាិតរៅរក្កាមក្កសួងរសដាកិច្ច បស់ បបកមពជុាក្បជា-  

ធិបរតយយ រក្កាមកា ដឹកនា ំបស់ វន រវ៉ាត ខដេក្តូវបានខតងត្តងំឲ្យកាន់តួនាទីរនះរៅកនុងខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

810> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងអាច្កំណត់បានថ្នអនកចូ្េ ួមកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម 

ខដេ ួមមានោ៉ា ងរហាច្ណាស់សមាជិកមួយចំ្នួនននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍  ដាម្នតី បស់ ដ្ឋា ភិបាេ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត និងរេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា វន រវ៉ាត ម ី 

ក្បាង ស ន រសន ក យ ធួន ខក ពក ោន់ សំ ជូ រជត ត្តម៉ា ក  ស់ ញឹម រសា ភឹម បូ ផ្ទត យ៉ា ង ខយ៉ាម 

និង ប ន ណាន គឺទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម      

ភូមភិាគបូ ៌ និងភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់) រៅកានភូ់មិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណាត េ (ឧតត   

ោស់) តំបន់ ១០៣ និងតំបន់ ៥០៥ ក្ពមទាងំរៅកនុងភូមិភាគ យ័ពយ ភូមិភាគបូ ៌ និងភូមិភាគ  

កណាត េ (ឧតត ោស់) ្ងខដ ។  

១៤.៣  រោេនរោបាយកណំតរ់ោេរៅ 

811> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រោេបំណងននរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ ដូច្

ខដេបានកំណត់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  ួមមាន កា បរងកើតរឡើងនូវសងគមមួយខដេមិនមាន
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កា ខបងខច្កវណណ ៈ និងកា េ បបំបាត់ខ្ម ងំ
2556

។ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន វិធានកា 

ខដេរធាើរឡើងក្បឆំ្ងនឹងម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម   ួមមាន អនក ដាកា  អតីតប គគេិករោធា 

និងក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ បានោប់រ្តើមអន វតតរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានបនតោ៉ា ងរហាច្ណាស់

 ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៩
2557

។ 

812> ដីកាដំរណាះក្សាយទាងំមូេរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទមន សសោត កា សមាៃ ប់

 ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ត្តម យៈកា សមាៃ ប់ខដេជាឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍

នក្ជ
2558

។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ត្តម យៈកា អានខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយកនុង

 វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងជាពិរសស ខ្នកខដេ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ ជនជាបរ់ោទមិនក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតតត្តម យៈសហ-

ឧក្កិដាកមម ួមនូវបទរេមើសកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយទាក់ទិននឹងកា សមាៃ ប់អតីត

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ
2559
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលា

ដំបូងនឹងមិនពិោ ណារទ ថ្នរតើឧក្កិដាកមមរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរក្កាមទក្មង់ននកា ទទួេខ ស

ក្តូវដូរច្នះខដ  ឬ ោ៉ា ងណារនាះរឡើយ។    

813> រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិតកា ពិោ ណា បស់ខៃួន

អំពីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនះក្តឹមឧក្កិដាកមម ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ទាក់ទិននឹងអតីត

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2560

។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រៅកនុងដីកា

                                                 
2556

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៧។ 

2557
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៥-២០៦, ២០៨-២០៩។  

2558
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៤១៦-១៤១៨។ 

2559
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥(iv)។ ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ 

ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំ-

ជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពបីញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និង 

រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមម 

បខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

2560
 ឧបសមព័នធ៖ បញ្ជីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំព ី
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

768 

 

ដំរណាះក្សាយ កា សមាៃ បរ់ៅទួេរ ធិ៍នក្ជមានទំនាក់ទំនងោ៉ា ងច្ាស់រៅនឹងរោេនរោបាយ ទីបី

សតីអំពីកា េត់ដំសមាសភាពមិនេអ និងកា សមាៃ ប់ខ្ៃ ងំ
2561

។ រោេនរោបាយរនះមិនក្តូវបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុង វិសាេភាពសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនាះរទ
2562

។ រទាះបីជាវិធាន ៩៨(២) នន

 វិធានន្ទកនុងកក្មិតកា វិនិច្ិ័យក្តឹមខតអងគរហត ទាងំឡាយណា ខដេមានរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ

ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនច្ងកាតពាកិច្ចក្តូវរោ ពត្តមនូវកា វិភាគអងគរហត ខដេមាន

រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតរនាះរទ ជាពិរសសគឺបទរោទទាងំឡាយ

ខដេ ក់ព័នធរៅនឹងរោេនរោបាយជាក់លាក់ននសហឧក្កិដាកមម ួម
2563

។ បខនាមពីរេើរនះរទៀត 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន ទាងំរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ និងរោេ

នរោបាយទីបី ោ៉ា ងរហាច្ណាស់រៅខ្នកខៃះ មានរោេបំណង ួមមួយខដេសំរៅទាងំកា  “េ ប

បំបាត់ខ្ម ងំ” និងកា  “សមាៃ ប់ខ្ៃ ងំ”។ រហត រនះ រទាះបីជាកា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មិនមាន

ទំនាក់ទំនងច្ាស់លាស់ រៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយក៏

រដ្ឋយ ក៏កា សមាៃ ប់ទាងំរនះ គឺជាឧទាហ ណ៍ននវិធីសា្សតទូរៅននកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ រៅរក្កាមរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅរនះ
2564

។ រហត ដូរច្នះ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើេកេណៈននបទរោទខដេទាក់ទងនឹងកា 

សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិនក្ជ ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងក្គប់ក្ោន់អំពីបទរោទក្បឆំ្ងនឹង

                                                                                                                                            

បញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសណំ ំ

រ ឿងរេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

2561
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៧៨, ៦៩៨-៧១៤ (កា រោទក្បកាន់ត្តមអងគរហត  សាិតរៅកនុងខ្នក VIII(គ) នន

ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេរេើករឡើងអំពីកា អន វតតរោេនរោបាយទីបី ទាក់ទិននឹងកា េត់ដំសមាសភាពមិនេអ និង

កា សមាៃ ប់ខ្ម ងំ)។ 

2562
 ឧបសមព័នធ ៖ បញ្ជីកថ្នខណឌ  និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំន ំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពី

បញ្ញា សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា  កនុងកា បញ្ចូេទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះសណំ ំ

រ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា  E124/7.3។ 

2563
 សាេដីកា រ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ កថ្នខណឌ  ១២៨, ១៦៣។ 

2564
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ២០៦ រជើងទំព័  ៦៩៨ (រោងកំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ស  ម អាឡាត់ 

(E3/4637) ទាក់ទិននឹងកា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

769 

 

ពួករគ។ រៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេ ក់ព័នធនឹងរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងពិោ ណា ថ្នរតើសហឧក្កិដាកមម ួមមានអតាិភាពខដ  ឬ 

ោ៉ា ងណាខដេបានបណាត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរៅទួេ

រ ធិ៍នក្ជ។   

 ១៤.៣.១  រោេនរោបាយ 

814> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន ខខម ក្កហមមានរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥
2565

។ ដូច្រ ៀបោប់

ខ្ងរក្កាមរនះ រោេនរោបាយរនះបានបនតអន វតតរពញកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងជា

ពិរសស កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ 

815> រោងត្តម នួន ជា រោេកា ណ៍ក មមយុនីសតកំណត់ឲ្យេ បបំបាត់អនកទាងំឡាយណាខដេ 

គំោមកំខហងដេ់ក្បរទស និងអនកទាំងឡាយណាខដេមិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន
2566

។ កា េ ប

បំបាត់រនះ  ួមបញ្ចូេទាងំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរជឿជាក់ថ្ននឹង

មិនរបាះបង់រោេនូវយ ទធសា្សត បស់ពួករគកនុងកា ដ្ឋក់បងកប់ភាន ក់ង្វ  និងបងកកា បះរបា ក្បឆំ្ង

រនាះរឡើយ រទាះបីជាពួករគទទួេបោជ័យប៉ា នាម នដងក៏រដ្ឋយ
2567

។ ោប់រ្តើមត្តំងពីម ននងៃទី ១៧ ខខ  

                                                 
2565

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១១៨, ១២០-១២៣។ 

2566
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័  ២៧, ២៩។ 

2567
 រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  

86 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003322 (កា េ បបំបាត់ “ប ិវា ” ពួកមូេធន ពួកសកតិភមូិ និងពកួច្ក្កពតតិ បាន

បង្វា ញឲ្យរឃើញអំពីជ័យជមនះោ៉ា ងធំរធង។ រទាះបីជាខ្ម ងំទទួេនូវបោជ័យោ៉ា ងធៃន់ធៃ ក៏រដ្ឋយ ក៏ពួករគមិនច្ ះោញ់

រឡើយ រដ្ឋយរៅខតពាោមដ្ឋក់បងកប់ភាន ក់ង្វ រដើមបីបងកច្លាច្េបះរបា ន្ទកនុង)។ ឯកសា  បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ

៖ រមរ ៀនសរងេបសតីអំពី ក្បវតតិននច្េនាបដវិតតកមពជុាខដេដកឹនារំដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា   E3/1 ោម នច្ ះ

កាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00699272 (អតីតវណណ ៈកខាក់ខៃះមិនទាន់បានរដ្ឋះក្សាយរៅរឡើយ រហើយរៅ

មានវណណ ៈរដើមខដេរៅជាប់កាកសំណេ់ពីសងគមោស់)។ កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ Mayaguez (ទសសនាវដតី

រសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 នងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00651206 (រអៀង 

សា ី បាននិោយថ្ន ខខម ក្កហមគិតថ្ន នឹងមានបញ្ញា កនុងកា ដ្ឋក់បញ្ចូេកងទ័ពខ្ម ងំរៅកនុងជួ   កងទ័ពខខម ក្កហម 

រហើយថ្ន ពួករគនឹងក្បឆំ្ងមករេើកងទ័ពរយើង។ រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បាន រោទក្បកាន់រៅឯពិធី

ជប់រេៀងកនុងទីក្កុងរប៉ាកាំងថ្ន រក្ៅពីសកមមភាពបងកវិទធងសនា និងកា  ំខ្ន សហ ដាអារម ិក និង “ប ិវា ”  បស់ខៃួន 

កំព ងបនតយ ទធនាកា រោសនាដ៏រមម កខាក់ ក្បឆំ្ងនឹងកមពជុា កនុងរច្តនាអាក្កក់រដើមបីោោំងដេ់កា  សាត  ក្បរទសកមពជុា

01007076
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

770 

 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនត ោ៉ា ងរហាច្ណាស់  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានោត់ទ ក

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ថ្នជាសក្តូវទីមួយ
2568

។ ទាងំ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី 

បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជន និងកមាម ភិបាេមានកា សអប់រខពើមោ៉ា ងខ្ៃ ងំចំ្រ ះរមដឹកនានំន បប

សាធា ណ ដាខខម  និង បានដឹងអំពី “ច្ ិតពិត”  បស់ពួករគ ដូរច្នះរហើយមាន “កា ក្បុងក្បយ័តន

បដិវតតន៍ជានិច្ច”
2569
។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងរទៀតថ្ន រដើមបីបរញ្ចៀសកា រក្ជៀតខក្ជកពី

                                                                                                                                            

រឡើងវិញ)។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 

នងៃទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២២ ERN 00065901 (ពួកខ្ម ងំរៅខតប៉ា នប៉ាងពាោមបំផ្ទៃ ញេទធ្េ

បដិវតត)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/1024 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00052349 (ពួកខ្ម ងំបានបំ្ សកនុងក្បជាជនក្បឆំ្ងសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតីយ វជន និង  យ វនា ីបដវិតត ឯក

សា  E3/146 ខខសីហា-កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00283409 (សកតិភូមិ-អភិជន គឺសំរៅរៅរេើពួកសកតិភូមិ

កាន់អំណាច្ និង ួមទាងំរសតច្ នាម ឺន ក ងសី រៅហាា យរខតត រៅហាា យក្សុក  ហូតដេ់រមឃ ំ និងជំទប់)។ ទសសនាវដតី

យ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/146 ខខសីហា-កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00283409 

(សកតិភូម-ិអភិជន គឺសំរៅរៅរេើពួកសកតិភូមិកានអ់ំណាច្ និង ួមទាំង រសតច្ នាម ឺន ក ងសី រៅហាា យរខតត រៅហាា យ

ក្សុក  ហូតដេ់រមឃ ំ និងជំទប់)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខសីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00063322-00063323 (“អនកទាងំរនះជាកសិក ងមី រច្ញពីអន ធន សកតិភូម ិនាយទ ន ... ដូរច្នះវាទំនាស់ជាមួយបដិវតត

តរៅរទៀត”)។ ឯកសា កមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ សំ ួច្សតិអា មមណ៍ននវណណ ៈអធនឲ្យម តក្សួច្ និងខ្ៃ ងំកាៃ បំ្ ត     

ឯកសា  E3/138 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ERN (ភាសាខខម ) 00442434 (រៅមានទំនាស់ជាមួយវណណ ៈសកតិភូមិជាមាច ស់ដី 

ជាអភិជន (រ េគ ឺ រមឃ  ំ រៅហាា យក្សុក រៅហាា យរខតត អនក ដាកា  នគ បាេ និង ទាហាន)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅកំណត់ក្ត្តកមពជុាក្បជាធិបរតយយ៖ កា ខបងខច្កវណណ ៈ ទំនាស់វណណ ៈ និងកា តស ូវណណ ៈរៅកនុងសងគមកមពជុា 

ឯកសា  E3/1233 មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00032921-00032922 (វណណ ៈសកតិភូមិ

អភិជន គឺសរំៅរៅរេើក្ពះោជវងាន វងស នាម ឺន ខដេជាអនកមានអំណាច្  ួមមាន រសតច្ រៅហាា យរខតត និងរៅហាា យ

ក្សុក) ទំព័  ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00032927 (វណណ ៈអន ធន  ួមបញ្ចូេ ទាងំអនក ដាកា ្ងខដ ) ទំព័  ២៤-២៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00032937-00032938 (នគ បាេ និងទាហាន គឺជាក្បរភទវណណ ៈពិរសស ខដេកាន់អាវ ធបរក្មើ 

 ដាអំណាច្ផ្ទត ច្់កា  ពួករគគឺឧបក ណ៍ននកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធ បស់ខ្ម ងំវណណ ៈ និងជា ‘ក្បតិកិ ិោដ្ឋច្់ខ្ត’)។  

2568
 រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  

១៨ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003254។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២១-

១២៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣ ។ 

2569
 បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3198 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 

00807466 (មហាជនមានសនទះុរសនហាជាតិ និងសអប់ េន់ នេ់ ខដេបានេក់ក្បរទសរៅឲ្យអារម ិក)។ ស នទ កថ្ន

 បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ សម័យក្បជ ំរពញអងគរេើកទី ២៨      

ឯកសា  E3/1586 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ  ៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00291026 (ក្បជាជន និង

01007077
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771 

 

ប រទស ខខម ក្កហមបានរ ៀនសូក្តរមរ ៀនដ៏សំខ្ន់មួយបនាទ ប់ពីសហ ដាអារម ិកបានចូ្េមកកមពជុា

ត្តម យៈ ដាក្បហា  បស់ េន់ នេ់ រៅ នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧០។ ត្តម យៈកា សមាៃ ប់ខ្ម ងំ 

ថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហមសងឃឹមថ្ននឹងអាច្កា   មិនឲ្យមានកា ៃ្ ន នពីប រទសមតងរទៀត
2570

។ 

ដូរច្នះ ថ្នន ក់ដឹកនាខំខម ក្កហមបានខិតខំេ បបំបាត់ “ពួករៅរសសសេ់” ទាងំអស់នន បបសកតិភូមិ 

ច្ក្កពតតិ និងមូេធននិយម
2571

 រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ
2572

។ 

                                                                                                                                            

កងទ័ពបដិវតត មានកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះច្ ិតពិតននពួកកបត ់ ច្ក្កពតតិអារម ិក ៃ្ ន ន រទសាន ពនធនិយម និង    

សាហាវរោ រៅ និងប ិវា បស់ពួករគខដេជាសក្តូវ បស់ក្បជាជនរយើងក្គប់ោន ។ ជានិច្ចកាេ ក្បជាជនមានភាព

ក្បុងក្បយ័តនបដិវតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៤-៦៥  (ក្បជាជនអស់សងឃឹម

ច្ំរ ះ  បប េន់ នេ់  រនឿយណាយរដ្ឋយរឃើញអំរពើរោ រៅ អំរពើឧក្កិដា និងសកមមភាពអាណាធិបរតយយ)។ 

សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១២, ១២១។ 

2570
 កំណត់រហត ននកា សមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា  

E3/108 (មានកនុងឯកសា  E3/122) ច្ ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00347039-00347040។ 

2571
 រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  

20 ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00003256 (ក្តូវខតកាត់បនាយខ្ម ងំឲ្យរៅក្តឹមកក្មិតអបបប មា ដូរច្នះពួករគមិនអាច្

បំខបកខខម ក្កហមបានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ២៥-២៦ (មាន

រោេនរោបាយ “សមាៃ ប់រឈ្ៃ ើយសឹក” រោេខតមតងត្តំងពីដំបូងរមៃ៉ាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Philip SHORT) ទំំព័  ២ (ោត់សននិដ្ឋា នថ្ន មានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

រដ្ឋយខ្អករៅរេើេំនានំនឧបរទទវរហត ខដេបានរកើតរឡើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំំព័  ៧០-៧១ (SHORT រជឿជាក់ថ្ន មានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ និងសមាៃ ប់អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  ពីរក្ ះវារកើតរឡើងរៅក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ន 

ោន) ទំព័  ៤២ (េន់ នេ ់ និងទាហាន បស់រគគឺជាសក្តូវ រហើយក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានោប់ខៃួន ពួករគនឹងក្តូវ

ករមទច្រោេ)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/203 ោម នច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័  ២១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00385406 (េន់ នេ់ រៅមានឫសរៅកនុងសងគមកមពជុា រដ្ឋយសា ខតមាន ច្នាសមព័នធ ដ្ឋា ភិបាេ និងកងទ័ពជា

ក្បព័នធ ប៉ា ខនតឫសទាងំរនះបាន របះជាបរណត ើ ៗរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD) ទំំព័  ២០ (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមមានរោេរៅបំផ្ទៃ ញអនកទាងំឡាយខដេរធាើកា បរក្មើឲ្យ    

អារម ិក និង បបេន់ នេ់)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ សតីពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/2719 ច្ ះ

នងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00574325-00574326 ( ដាម្នតីក្កសួងកា ប រទស

 បស់ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា រលាក សា ិន ឆ្ក បាននិោយថ្ន ព ំអាច្មានកា បនតអាីទាងំអស់ពី បបោស់ 

រហើយថ្នោបំាច្់ក្តូវបំបាត់អតីតកាេរោេឲ្យអស់)។ បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកស កនុងឱកាសអបអ សាទ ខួប

ទី ១៧ ននកំរណើតបកសក មមយុនីសតកមពជុា ឯកសា  E3/145 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៧៤-៧៦ ERN 

01007078
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816> រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានរ ៀបចំ្ខ្នកា 

វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសជាតិរនាះ នួន ជា ប៉ា េ ពត រខៀវ សំ្ន ក្ពមទាងំរមដឹកនាំ

ភូមិភាគ តំបន់ និងរមដឹកនារំោធា បានពិភាកាោន អំពីបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅឧតតងុគ ខដេរៅ

រពេរនាះ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានរគសមាៃ ប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំ។ រក្កាយពីបាន

ពិោ ណារៅរេើ “រជាគជ័យ” នារពេម នមករនះ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានសក្មច្រៅរេើយ ទធសា្សត

វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ បស់ខៃួនរនះ។ ខ្នកា រនះក្តូវបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំ រដើមខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2573

។ 

817> រេើសពីរនះរទៀត មានភ័សតតុ្តងោ៉ា ងរក្ច្ើនរេើសេ បបង្វា ញថ្ន រោេនរោបាយកនុងកា 

កំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានបញ្ញជ  និងបញ្ញជ ក់ោ៉ា ង

ច្ាស់លាស់រដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនាបំកសរៅកនុងអំឡុងរពេវាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសជាតិ 

និងរក្កាយៗមករទៀត រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2574

។ រក្កាយពីកា 

                                                                                                                                            

(ភាសាខខម ) 00442130-00442131។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ហ ូ យន់ និង ហ ូ នឹម ឯកសា  E3/637 

ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ទំព័  ២-៣  ERN (ភាសាខខម ) 00442327-00442328 ( បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវ ំលាយ

រោេ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ   ៦១៣, ៦១៦។ 

2572
 ស នទ កថ្ន បស់ ប៉ា េ ពត រៅកនុងអងគក្បជ ំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា

ឯកសា  E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៦-៨, ៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00324815-00324817, 

00324818 (ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានដំណាក់កាេតស ូកា   ជាតិ។ វាជាដំណាក់កាេវាយក្បយ ទធក្បឆំ្ង

នឹងពួកច្ក្កពតត ិនិងប ិវា បស់ពួករគ)។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប (បណតុ ំឯកសា  SWB) 

ឯកសា  E3/200 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២, ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-

00292804, 00292813-00292814 (ក្តូវខត កាឲ្យបាននូវសាម  តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតក្គប់រពេរវលា និងបនតវាយ

ក្បយ ទធ និងប្ង្វក បខ្ម ងំសក្តូវទាងំអស់)។ 

2573
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៣-១៤៧។ 

2574
 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សំហួន ឯកសា  E3/3962 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ   

មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤  ERN (ភាសាខខម ) 00287536 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ស ន រសន បានរច្ញបញ្ញជ

ឲ្យោប់ខៃួន អនក ដាកា ស ីវិេមានឋាននត ស័កតិធំៗ និងទាហាន បប េន់ នេ់)។ អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខ

ជាតិសហ ដាអារម ិក    កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិន ោប់ត្តងំពីរក្កាយរពេបញ្ចប់ស្ង្វគ ម     

ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00742970-00742971 (ោយកា ណ៍

ថ្ន ខខម ក្កហមបានរច្ញបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់នាយទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេនន ដ្ឋា ភិបាេ េន់ នេ់ ទាងំអស់)។ រសច្កតី

បខនាម បស់គណៈកមាម ធិកា អនកច្ាប់អនត ជាតិ ត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩  បស់គណៈកមាម ធិកា ទទួេបនទកុសិទធិ

01007079
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 ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់កនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ

បានរច្ញបញ្ញជ  ឲ្យក្បមូេ្តុំអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងយករៅសមាៃ ប់

រោេ
2575

។ រោងត្តម រអៀង សា ី រៅអំឡុងនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មជឈិមបកសក៏បាន

រច្ញរសច្កតីសរក្មច្មួយឲ្យសមាៃ បអ់នក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដើមបីធានាថ្ន ពួករគមិន

អាច្រងើបបះរបា ក្បឆំ្ងនឹងបដិវតតន៏បាន
2576

។ រៅនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សមមិតត ពិន 

រៅភូមិភាគពិរសស បានបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ចំ្នួន ១៧ នាក់ 

ខដេបកសបានសរក្មច្ “ករមទច្” រហើយបានកំណត់អតតសញ្ញា ណសមាជិកក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ 

ថ្នជា “ពួកកបត់” និង “បានរសនើឲ្យ” កមាម ភិបាេទាងំអស់ “អន វតតរោេនរោបាយ បស់បកស

រនះ”
2577

។ រៅកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បនាទ ប់ពីបានទទួេព័ត៌មានអំពីខ្នកា 

វាយក្បហា  បស់ពួកច្ក្កពតតិពី បង ៨៩ (ស ន រសន) កងពេធំរោធាខខម ក្កហមរេខ ១៦៤ 

ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យបនតក្បមូេយកក្បវតតិ ូប និងក្បមូេ្តុំ “សមាសភាពទាហាន”
2578

។ បនាទ ប់ពីមាន

កា ខណនាកំ្សរដៀងោន រនះខដ  ពី “អងគកា ”  កមាម ភិបាេក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគនានា បាន    

ោយកា ណរ៍ៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ថ្ន “ពួករៅរសសសេ់” នន បបម ន

បខនាមរទៀត  ួមទាងំអនក ដាកា  ទាហាន នគ បាេ និងសមាជិកក្គួសា  បស់ពួករគ ក្តូវបាន

                                                                                                                                            

មន សស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/3327 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00723754-00723755 (វាគឺជារសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមកនុងកា របាសសំអាតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង ផ្ទន ឯកសា  

E3/419.1 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00909627 (ោត់ក្តូវបានខណនាឲំ្យ ក

រមើេទាហាន េន់ នេ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័  ៤២-៤៣ ទំព័  

៤២-៤៣ (ោប់ត្តំងពី ក់កណាត េឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខ្នកសនតិស ខបានទទួេសញ្ញា ពីថ្នន ក់ដឹកនាបំកសថ្ន ពួករគក្តូវខតក្បឹង

ខក្បងឲ្យអស់ពីេទធភាព រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបាន ត់រគច្ខៃួន)។ 

2575
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦២-៦៦៣ ។  

2576
 អតាបទសមាភ សន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462។ 

2577
 រសច្កតីសរក្មច្ករមទច្ (Execution Order) ឯកសា  E3/832 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00068914។ 

2578
 កំណត់រហត ននកា ក្បជ ំសមមិតត ១៦៤ ឯកសា  E3/813 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00162490។សូមរមើេឧទាហ ណ៏ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយ កាងំ រហកកអា វ E3/5762 ច្ ះនងៃទី 
១៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00164319។ 

01007080
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

774 

 

កំណត់អតតសញ្ញា ណ ោប់ខៃួន និង/ឬសមាៃ ប់។  បាយកា ណ៍មួយចំ្នួនកនុងចំ្រណាម បាយកា ណ៍

ទាងំរនះក្តូវបានបញ្ជូនរៅ ឬ ច្មៃងជូនរៅ ប៉ា េ ពត រអៀង សា ី នួន ជា វន រវ៉ាត និង/ឬ ស ន 

រសន និងមនទី  ឬ គណៈ ៨៧០
2579

។ 

                                                 
2579

 ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/511 ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 

00000766 (ខក ពក បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ា េ ពត នួន ជា និង ស ន រសន អំពីសភាពកា ណ៍ខ្ម ងំរៅកនុងភូមិភាគឧតត  

 ួមទាងំអតីតទាហានខដេបានបិទបង្វា ញ ូបងត បស់ េន់ នេ់ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់វា រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧០)។ រសច្កតីោយកា ណ៍រ្ាើរៅក្សុកក្ត្តកំក់ ឯកសា  E3/4141 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

(“រក្កាយពីទទួេបានកា ខណនាជំាបនតបនាទ ប់ពីអងគកា  កនុងកា ក្បុងក្បយ័តនខ្ម ងំ និងរបាសសមាអ តពួកទាហានខ្ម ងំខដេ 

មានបណាត សកតិ កនុងរនាះបានត្តមដ្ឋនពិនិតយរឃើញមានរ ម្ ះដូច្ខ្ងរក្កាម”)។ ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ     

ឯកសា  E3/1144 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00069447-00069449 (តំបន ់

៨០១ បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ា េ ពត នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត និង ស ន រសន ថ្ន អតីតអនក ដាកា  នគ បាេ និង

ទាហាន ក្តូវបាន ករឃើញជាបនតបនាទ ប់ មានរៅសេ់តិច្តួច្ប៉ា រណាណ ះ)។  ទូ រេខកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  

E3/995 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00019201-00019202 (ប៉ា េ ពត រអៀង 

សា ី នួន ជា និង វន រវ៉ាត បានទទួេ បាយកា ណ៍មួយខដេទាក់ទងនឹងសក្តូវខដេរៅសេ់ “ពួកខ្ម ងំខដេរៅ   

រសសសេ់”  ួមមាន នគ បាេ ទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេខដេបានបនៃំខៃួនរធាើជាក្បជាជនងមី។ រយើងបានសាគ េ់ម ខ

ពួកវាច្ាស ់ រយើងក៏បាន “របាសសំអាត” ពួកវាមួយច្នំួន រហើយអនកខដេរៅសស់បាន ត់បាត់)។ ទូ រេខកមពជុា 

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/996 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00001084-

00001085 (រេខ្ភូមិភាគឧតត  បានោយ-កា ណ៍រៅគណៈ ៨៧០ រដ្ឋយច្មៃងជូន ប៉ា េ ពត នួន ជា រអៀង សា ី និង 

វន រវ៉ាត ថ្ន ពួកខ្ម ងំខដេរៅរសសសេ់ បានរងើបកាេរធាើសកមមភាពរឡើងវិញ រហើយក្តូវបានរយើងរបាសសំអាតជា

ខខសសង្វា ក់ ប៉ា ខនតនគ បាេ ទាហាន និងអនក ដាកា ស ីវិេមួយច្ំនួនបាន ត់បាត់)។ េិខិតបញ្ញជ ក់ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/2450 ច្ ះនងៃទី ១៧-១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00270746 (បានបញ្ញជ ក់ក្បាប់ 

អាន់ ថ្ន សកតិ ២ ច្ំនួន ២ នាក់ និង សកតិ ១ ច្ំនួន ១ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យ អាន់ ពីរក្ ះវាជាកា សរក្មច្ បស់

បកស រដ្ឋយសា ពួកទាងំរនះជាអនកមានបណាត សកតិខពស់)  ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00270747 (សកតិ ១ មាន ក់ និង

សមាជិក ២ នាក់ននកងទ័ពអាកាសក្តូវបានអងគកា សរក្មច្ឲ្យបញ្ជូនរៅ អាន់) ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00270748 (ត្តមមតិខណនា ំបស់អងគកា សរក្មច្ឲ្យោប់ខៃួន្សតីរមមា៉ា យ ក្បពនធសកត ិ៤ កនៃះ។ ោត់និោយថ្ន ជីវិត

កាេពីរៅ បបោស់ក្សួេជាងរនះ)។  បាយកា ណ៍កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/2048 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា-

នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00079092 (រសនើស ំឲ្យបញ្ជូនអតីតទាហានរៅមនទី     

សនតិស ខ)។  បាយកា ណ៍កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/4103 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២  

ERN (ភាសាខខម ) 00143476 (របតជាា បំផ្ទៃ ញ និងករមទច្ខ្ម ងំ “ឲ្យអស់ទាងំក្សុង” អតីតអនក ដាកា ខដេមានបណាត សកតិ

ខពស់នឹងក្តូវបញ្ជូនរៅក្សុក និងរសនើស ំរោបេ់ ទាក់ទិននឹងអតីតទាហាន និងក្គូបរក្ងៀន)។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

775 

 

818> រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នធនឹង “ខ្ម ងំ” ក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈវគគអប់ ំ       

បំ ក់បំប៉ានខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាបំកស  ួមទាងំ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
2580

 និងត្តម យៈ     

ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត និងយ វជន និងយ វនា ីបដវិតតនានា
2581

 ខដេរៅរពេរនាះមានកា រេើក

ស រសើ អំពីកា េ បបំបាត់ខ្ម ងំ្ងខដ   ួមទាងំ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
2582

។ 

                                                 
2580

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំំព័  ៣០-៣១ (រៅឯវគគរ ៀនសូក្តទាំងរនះ ពួករគបាន

ទទួេកា ខណនាឲំ្យរច្ះរធាើកា  វាយតនមៃ ត្តមដ្ឋន ោប់ខៃួន និង ‘ករមទច្’ ខដេមានន័យថ្ន បំបាត់រោេ ឬសមាៃ ប់

ខ្ម ងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំំព័  ៦៧-៧៤, ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំំព័  ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំំព័  

៣៤-៤១, ៥៣-៥៤, ៦៦-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំំព័  ២៨-៣៤, ៦៤។   
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភ ីភនួ) ទំំព័  ៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ាោម ត ន រៅ ភ ី ភួន) ទំំព័  ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំំព័  ៥៧-៥៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥។ ខ្នកទី 

៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ 

2581
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/742 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧  ERN (ភាសាខខម ) 00062986 (ក្តូវខតបនតវាយ

សក្មុកជានិច្ចក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំ រដញសំពង និងជាន់កពួកវា រដើមបីក ំឲ្យពួកវារងើបកាេ ួច្) 00062992 (ក្តូវសក្មិត

សក្មំាង ជក្មុះ និងរបាសសំអាតសមាសភាពមិនេអ និងសមាសភាពខ្ម ងំ) 00062993 (ក្តូវខវកម ខ និងរបាសសំអាត

ឲ្យសាអ តជាសាា ព  ពួក រស.អ ី.អា កា.រហស.រប និងភាន ក់ង្វ  បស់ពួកវា និងខ ក្បរក្មើ បស់ពួកវា)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/135 ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062809-00062810 (វាយសក្មុកខ្ម ងំវណណ ៈ ខ្ម ងំបងកប ់

និងភាន ក់ង្វ  បស់ពួកវា)។ ទសសនាវដតីយ វជន និងយ វនា ីបដវិតត ឯកសា  E3/726 ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១៤-១៥ 

ERN (ភាសាខខម ) 00063491 (ក្តូវរេើកកមពស់សាម  តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតឲ្យខពស់ជាប់ជានិច្ច រដ្ឋយសា ខ្ម ងំក្គប់

ក្បរភទពាោម កឱកាសរដើមបីបំផ្ទៃ ញបដិវតត)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/727 ខខ ឧសភា-មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00064578 (ដូរច្នះ ភា កិច្ច បស់រយើង គវឺាយករមទច្ខ្ម ងំឲ្យរខទច្ខទី ខ្ច ត់ខ្ច យ និង េំ លាយ

ទាងំក្សុង) 00064579 (រយើងក្តូវខតរឃើញម ខមាតខ់្ម ងំឲ្យច្ាស់ របាសសំអាតខ្ម ងំទាំងរនះ របាសរហើយរបាសរទៀត 

ោម នឈ្ប់ឈ្  រដើមបីឲ្យកមាៃ ំងបកស បស់រយើងសាអ ត)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  

កថ្នខណឌ  ២៦១-២៦៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

2582
 ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063336 (បនាទ ប់ពីវាយរបាស

សំអាត ខតប៉ា នាម នខខ ខ្ម ងំក្តូវរខទច្)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/759 ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00062748 (បនាទ ប់ព ី  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ពួកច្ក្កពតតិជារមរកាៃ ង ក្តូវបរណត ញរច្ញអស់ រហើយប ិវា បស់ពួកវាក្តូវ

 េំ លាយសាបសូនយ និងជាសាា ព ។ រនះគឺជាេទធ្េទី១ននមហាជ័យជមនះ មហាអសាច  យ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត 

ឯកសា  E3/5 ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00063318 (រយើងកំោត់កា ទាក់ទង្េិតកមម

ោស់ជិះជាន់ បានជាមូេដ្ឋា ន។ កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះក្បរភទទី១ កំោត់ទាងំក្សុង។ កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះក្បរភទី២  កំោត់បានជា

01007082
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E313 
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776 

 

សាកសរី ម្ ះ រពក្ជ ជឹម ជារេខ្ក្សុកក្ត្តកំក់ បានចូ្េ ួមកនុងវគគរ ៀនសូក្ត យៈរពេមួយខខ រៅ

កនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេជាវគគរ ៀនសូក្តសក្មាប់រេខ្ក្សុកទាងំអស់។ កនុងអំឡុងវគគរ ៀនសូក្ត

រនាះ នួន ជា បានបរក្ងៀនមន សសក្បខហេ ៨០០ នាក់ អំពីក្បធានបទខ្ម ងំ។ រពក្ជ ជឹម បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន ក្បសិនរបើោម នកា បរក្ងៀន បស់ នួន ជា រទរនាះ “រគនឹងមិនដឹងអំពី របៀបខបងខច្កឲ្យ

ដ្ឋច់្ វាងខ្ម ងំ និងមិតតរឡើយ”
2583

។ 

 ១៤.៣.២  យ តតកិមម នងិកា បដរិសធ  

819> រៅម នរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ ខខម 
ក្កហមបានបដិរសធចំ្រ ះកតីបា មភ និងបានបខងា មិនឲ្យមានកា ោប់អា មមណ៍រៅរេើរោេ-

នរោបាយ បស់ខៃួនកនុងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយអះអាងថ្ន 

មានខត “ពួកជនមហាកបត់” ចំ្នួន ៧ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ នឹងក្តូវសមាៃ ប់រោេ និងរដ្ឋយបានជំ  ញ

ឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោករច្ញពីក្បរទស (ខ្នក ១៤.៣.២.១)។ ខខម ក្កហមបាន

អះអាងថ្ន ស្ង្វគ ម វាងខខម ក្កហម និង “ពួកច្ក្កពតតិ” បានរកើតមានជាបនតរទៀត រដ្ឋយរេើក

រឡើងអំពីកា វាយក្បហា  បសស់ហ ដាអារម ិក ដូច្ជាក្ពឹតតិកា ណ៍នាវាមា៉ា ោរហគស (Mayaguez) 

និងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅរសៀមោប (ខ្នក ១៤.៣.២.២) រហើយខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន 

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  មិនក្តូវបានសមាៃ ប់រទ ប៉ា ខនតក្តូវបានបញ្ជូនរៅត្តមទីជនបទជា

មួយនឹង “ក្បជាជនងមី” ដនទរទៀត (ខ្នក ១៤.៣.២.៣)។ ចំ្ណ ច្ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងពិោ ណារៅរេើយ តតិកមម និងកា បដិរសធទាងំរនះមតងមួយៗ រដ្ឋយរហត ថ្នយ តតិកមម 

និងកា បដិរសធទាងំរនះ អាច្បង្វា ញឲ្យរឃើញពីអតាិភាព ឬក៏អំពីរោេនរោបាយកំណត់   

រោេរៅចំ្រ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។  

                                                                                                                                            

មូេដ្ឋា ន ជាទូរៅខដ ។ ឈ្មួ ញ បញ្ញច  ំ ក្បវាស់ បណាត ក់ អស់ រេើងរហើយ)។ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ឯកសា  E3/746 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00064487-00064495, 00064499-00064500 (ខ្ម ងំបងកប់ស ី ូងន្ទកនុង 

ក្តូវបានខវកម ខ។ រយើងអាច្ កា និងកា   កមាៃ ំងបដិវតត និងពក្ងីកកមាៃ ំងបដិវតត របាសសមាអ តសមាសភាពមិនេអ 

និងបនតដឹកនាមំហាជនកនុងកា តស ូ និងទទួេបានជ័យជមនះបខនាមរទៀត) 00064502 (ជាពិរសសរទៀត កនុងមហា

ច្េនា មហាជនវាយករមទច្... នាមំកនូវជ័យជននះយ ទធសា្សតជូនជាតិ ក្បជាជន បកស និងបដិវតត)។សូមរមើេ្ងខដ  

ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦១-២៦៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

2583
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំំព័  ៣១-៣៣។ 

01007083
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 ១៤.៣.២.១  រសច្កតកី្បកាស បស់ ណសិ ស បួ មួជាតកិមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ បួ មួ

ជាតកិមពជុា 

820> រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ សរមតច្ នរោតតម សីហន  ខដេទំនងជាមិនបានពិរក្ោះជាមួយ
ខខម ក្កហម បានក្បកាសថ្ន ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា នឹងរេើកខេងរទាសឲ្យទាហាន និង

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានដឹងអំពីកំហ ស បស់ខៃួន រហើយបានចូ្េ ួមកនុង ណ-

សិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា
2584

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន សរមតច្ នរោតតម 

សីហន  មិនមានអំណាច្កនុងកា អន វតតត្តមកា សនាខបបរនះរឡើយ និងមិនមានកា ក្គប់ក្គងរៅ

រេើអាីខដេកំព ងខតរកើតរឡើងរៅកនុងក្បរទសរនាះរទ
2585

។ រៅកនុង ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុាបានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយ បនាទ ប់ពីមានកា អះអាងថ្ន មានមហាសននិបាត

ជាតិមួយរៅច្ ងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេមាន រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតី
2586

 រហើយបានក្បកាស

ថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្គប់ក្បរភទ  មានសិទធិរពញរេញកនុងកា ចូ្េ ួមជាមួយ      

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ក្បសិនរបើពួករគឈ្ប់បរក្មើឲ្យ “ពួកជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់ ភាៃ ម

រនាះ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ជា “កា ោបំាច់្ដ្ឋច់្ខ្ត” ខដេក្តូវខតសមាៃ ប់ “ពួកជនមហា

កបត់” ទាងំ ៧ នាក់ រនះ រទាះបីជាពួករគបានច្ ះចូ្េក៏រដ្ឋយ។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេ្សពា្ ាយ

ត្តមវិទយុរនះមានច្ ះហតារេខ្ បស់ រខៀវ សំ្ន
2587

។ បនាទ ប់មក រខៀវ សំ្ន បានោកំ្ទជា    

                                                 
2584

 សា ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ខក្បក្បួេននកិច្ចកា កមពជុា ឯកសា  E3/2680 នងៃទី ២៣ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00810735 (ក្ពះអងគបានសក្មុករធាើកា ច្ោ   រដ្ឋយមិនបានទំនាក់ទំនង

ជាមួយនឹងច្េនាតស ូកនុងក្បរទស និងបានក្បកាសថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារក្តៀម្តេ់កា រេើកខេងរទាស

ដេ់ពួកជនកបត់ខដេបានដឹងអំពីរទាសកំហ ស បស់ខៃួន រដ្ឋយច្ូេ ួមជាមួយកមាៃ ំង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និង     

 ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា។ ខខម ក្កហមទំនងជាមិនរពញច្ិតតនឹងកា សរក្មច្ខបបរនះរទ។   

2585
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១។ 

2586
 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនរជឿជាក់រៅរេើភ័សតតុ្តងរៅច្ំរ ះម ខអងគជំន ំជក្មះខដេថ្ន មហាសននិបាតរនះពិត

ជាបានក្បា ពារធាើរនាះរឡើយ  (ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧០)។ 

2587
 រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតីសមយ័ក្បជ ំមហាសននិបាត បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា៖ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេ

ក្តូវបាន្សពា្ាយ (FBIS) ឯកសា  E3/117  ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00242308-00242309 ។ ទូ រេខ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/189 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00896371-00896372 (ជនមហាកបត់ទាងំ ៧ នាក់ ខដេក្តូវបាន្តនាទ រទាសរដ្ឋយ

មហាសននិបាតជាតិរៅនងៃទី ២៤ នងិ ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គឺ េន់ នេ់ សិ ិមតៈ សឺង ង៉ា កថ្នញ ់រច្ង រហង អ ិន 
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សាធា ណៈចំ្រ ះកា េ បបំបាត់ “ពួកជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់រនាះ រដ្ឋយធានាថ្ន អនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតនឹង ួច្្ តពីរសច្កតីសាៃ ប់ ក្បសិនរបើពួករគចូ្េ ួមកនុងច្េនា   

តស ូរនះឲ្យបានទាន់រពេរវលា
2588

។  

821>  បាយកា ណ៍កា ទូតជារក្ច្ើនរៅកនុងរពេរនាះបានសននិដ្ឋា នថ្ន រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបាន

រធាើរឡើង រដើមបីបដិរសធចំ្រ ះកតីបា មភ បស់សហគមន៍អនត ជាតិ អំពីេទធភាពននកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ 

បនាទ ប់ពីជ័យជមនះ បស់ខខម ក្កហម
2589
។ រទាះបីជា សរមតច្ នរោតតម សីហន  បដិរសធចំ្រ ះកតី

បា មភ បស់អនត ជាតិខដេថ្ននឹងមានកា សមាៃ ប់ ង្វគ េបនាទ ប់ពីជ័យជមនះរនាះ រដ្ឋយសំអាងថ្នមាន

ខត “ពួកជនមហាកបត់” ចំ្នួន ៧ នាក់ប៉ា រណាណ ះ នឹងក្តូវសមាៃ ប់រោេក៏រដ្ឋយ
2590
 ក៏មានរសច្កតី

ោយកា ណថ៍្ន ក្ពះអងគបានពាក ណ៍ថ្ន ក្បជាជនកមពជុានឹងេ បបំបាត់រោេឲ្យអស់ម្នតី និងអនក

 ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងបានអំ វនាវឲ្យ “ពួកជនមហាកបត់” ចំ្នួន ១៦ នាក់

រ្សងរទៀតទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះ “ឧក្កិដាកមមស្ង្វគ ម”  បស់ពួករគ
2591

។  

822> រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ មិនដូច្ជារសច្កតីក្បកាស បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  កាេ

ពីខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រឡើយ រសច្កតីក្បកាសរក្កាយៗមករទៀត  ួមទាងំរសច្កតីក្បកាស បស ់      

                                                                                                                                            

ត្ត ំឡុង បូរ ៉ាត និង ស សខសតន ខហា  ណង់រដស)។ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់សាា នទូត ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា 

ឯកសា  E3/1352 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00498213-00498214។ 

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក  កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍ភាសាខខម  ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  

E3/3334 នងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00740865-00740868។ 
2588

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០-១២៧។ 
2589

 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍ភាសាខខម  ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ឯកសា  E3/3336 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00635049 ។ ទូ រេខ បស់

ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ នងៃទី ១១ ខខ មីនា សរងេបអតាបទកាខសត EA ឯកសា  E3/3337  ច្ ះ

នងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00810766-00810767។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង       

កា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភ សន៍ វាងរលាក John Burns និងសរមតច្សីហន  ឯកសា  E3/3339 

ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00632770។ 

2590
 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ នងៃទី ១១ ខខ មីនា សរងេបអតាបទកាខសត EA    

ឯកសា  E3/3337  ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00810766-00810767។  

2591
 រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  (ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1287 ច្ ះនងៃទី 

០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00351594។ 
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សននិបាត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា បាន្តេ់កា រេើកខេងរទាសមួយខដេមានកក្មិត។ អនក ដា-

កា នន បបសាធា ណ ដាខខម នឹងទទួេបានកា រេើកខេងរទាស ខតកនុងក ណីខដេពួករគឈ្ប់

សហកា ជាបនាទ ន់ជាមួយនឹងជនមហាកបត់ទាងំ ៧ នាក់ រនាះឲ្យបានទាន់រពេរវលាប៉ា រណាណ ះ
2592

។ 

កា អត់ឱនរនះនឹងក្តូវបានបដិរសធ្ងខដ  កនុងក ណីពួកអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ច្ ះ

ចូ្េជាមួយខខម ក្កហមបនាទ ប់ពីខខម ក្កហមបានរកាត បកាត ប់ទីក្កុងភនំរពញ
2593

។ 

823> រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញ

ខ្នកា  បស់សក្តូវខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ននឹងរងើបបះរបា ក្បឆំ្ង ក្បសិនរបើខខម ក្កហម

ឈ្ន ះស្ង្វគ ម
2594
។ ជាពិរសស រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

និង ភាន ក់ង្វ រស ើបកា សមាៃ ត់ (រស.អ .ីអា) មានខ្នកា រធាើោតរមដឹកនាខំខម ក្កហម និងរធាើ ដា-

                                                 
2592

 ទូ រេខ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/189 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00323158 (មហាសននិបាតជាតិបានអំ វនាវឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម របាះបង់រោេ ពួកជនមហាកបត់

ទាងំ ៧ នាក់រនាះ “កនុងខណៈខដេមិនទាន់ហួសរពេ”)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ 

 បាយកា ណ៍ខខម  ច្ ះខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/3334 នងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦-៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00740865-00740868 (អនកនរោបាយ និងឥសស ជនជាន់ខពស់រ្សងរទៀត អាច្ច្ូេ ួមជាមួយនឹង ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុា ក្បសិនរបើពួករគឈ្ប់សហកា ជាមួយអនកទាងំ ៧ នាក់ “នារពេរនះ”)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង  

កា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍ភាសាខខម  - នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/3341 

នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00631505-00631506។ រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតី

សម័យក្បជ ំមហាសននិបាត បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា៖ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេក្តូវបាន្សពា្ាយ (FBIS)  

ឯកសា  E3/117  ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00242308-00242309 (អនក ដាកា 

 បបសាធា ណ ដាខខម មានសិទធិរពញរេញ កនុងកា ច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិ 

កមពជុា ក្បសិនរបើពួករគ “របាះបង់រោេកា ង្វ  បស់ពួករគកនុងកា បរក្មើជនកបត់ទាងំ ៧ នាក់រនាះ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៩៦ (មានកា អំ វនាវពី រខៀវ សំ្ន ហ ូ នឹម និង ហ ូ យន ់

ឲ្យមកច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហមជាបនាទ ន់ មិនក្តូវរៅយូ រទ)។ 

2593
 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ សា ព័ត៌មានសរងេប EA នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឯកសា  

E3/3338 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00740878-00740879។ ទូ រេខ បស់

ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភ សន៍ វាងរលាក John Burns និងសរមតច្សីហន  ឯកសា  

E3/3339 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00632771។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស

សហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ  បាយកា ណ៍ភាសាខខម  - នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកសា  E3/3341 នងៃទី ១៨ ខខ 

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00631508។   

2594
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥២៦។ 

01007086
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ក្បហា 
2595
។ ដូរច្នះ កិច្ចសហកា ណាមួយរៅរពេ ឬ រក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ គឺជាកា យឺតរពេ។ 

បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះ ទាហាន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និង “ភាន ក់ង្វ សមាៃ ត់” ក្តូវបានកំណត់

រោេរៅ និងខសាង កោប់ខៃួន និងសមាៃ ប់រោេ
2596
។ 

824> ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិកបានរធាើរសច្កតីោយកា ណ៍រៅកនុង ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ថ្ន រក្ៅពីប គគេចំ្នួន ២ នាក់ កនុងចំ្រណាម “ពួកជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់ (សិ ិមតៈ 

និង ឡុង បូរ ៉ាត) អនក ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម  ៥ នាក់ រ្សងរទៀត ក្តូវបានោប់ខៃួន 

និងសមាៃ ប់រោេ។ អនកខដេក្តូវបានសមាៃ ប់ទាងំរនាះ ួមមាន អ  ង ប  នហ  (ក្បធានសភាជាតិ) 

រថ្នង េឹមហួង ( ដាម្នតីក្កសួងព័ត៌មាន) ឈ្ីម ឈ្ួន (បញ្ញជ កា ភូមិភាគពិរសសទីក្កុងភនំរពញ) 

ក្សី ោ៉ា  (បញ្ញជ កា កងពេតូច្  ្័ក្តរោង) និង េន់ ណ ន (ឧតតមរសនីយ៍ក្តីខដេបានលាឈ្ប់ពី

កា ង្វ  និងជាបអូនក្បុស បស ់េន់ នេ់)
2597

។ មិនមានប គគេណាមាន ក់កនុងចំ្រណាមអតីតអនក ដា-

                                                 
2595

 អតាបទសមាភ សន៍ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំព័  

១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ  

ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ា ករៅកមពជុា ឯកសា  E3/480 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  

៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00583720-00583721។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek 

ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036។ សូម

រមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹកបទសមាភ សន៍ ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3196 មិនមានច្ ះកាេប ិរច្ទិ ទំព័ ៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00807445 (ោត់បានដឹងថ្ន រៅសេ់ភាន ក់ង្វ អារម ិកខៃះ ប៉ា ខនតភាន ក់ង្វ ទាំងរនះ ខ្ច ត់ខ្ច យោ៉ា ងឆ្ប់

 ហ័ស)។  

2596
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន  ) ដំណាក់កាេទី១  (កថ្នខណឌ  ៥០៣-៥១៣។ 

2597
 សា ទូរេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ក្បជាជនអារម ិកសតីអំពី

សាា នភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទ ប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា  E3/4148 ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៧ ERN 

(ភាសាខខម ) 00664000។ សូមរមើេ្ងខដ   បាយកា ណ៍រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

(ក្បរទសកមពជុា) ឯកសា  E3/3865 ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៦ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00597825 (រអៀង សា ី បាន

អះអាងរៅកនុងខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងអំឡុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅកាន់ក្បរទសនង ថ្ន រមដឹកនាបំ ូីបនន បបោស់ 

ក្តូវបានក្បហា ជីវិតរហើយ៖ ឡុង បូរ ៉ាត ក្ពះអងគមាច ស់ សិ ិមតៈ និង េន់ នន)់។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស

សហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រអៀង សា ី រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសនង ឯកសា  E3/3360 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00740797 (រអៀង សា ី បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ឡុង បូរ ៉ាត និង េន់ នន ់ ក្តូវបាន

ក្បហា ជីវិតរហើយ)។ ភាពយនតឯកសា  រដ្ឋយ THET S. និង R. LEMKIN៖ សក្តូវ បស់ក្បជាជន (Enemies of 

the People) ឯកសា  E3/40001R ឆ្ន ំ ២០០៧ (ឈ្ តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (One day at Po 
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កា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំរនះ ក្តូវបានវិនិច្ិ័យរទាស រដ្ឋយមហាសននិបាតជាតិថ្នជា “ពួក

ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់រនាះរឡើយ
2598
។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រៅកនុងស នទ កថ្នមួយ

ខដេក្តូវបានខងៃងរៅនងៃទ ី០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានពក្ងីកបញ្ជី

រ ម្ ះ “ពួកជនមហាកបត់” រដ្ឋយបានោយរ ម្ ះ “ឧក្កិដាជនស្ង្វគ ម” ចំ្នួន ១៦ នាក់ បខនាម

រទៀត  ួមទាងំ េន់ ណ ន ្ងខដ  ខដេក្តូវនាខំៃួនយករៅទទួេខ សក្តូវ
2599
។    

825> ខប៉ាន ន ត នាយក ដាម្នតីនន ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន  ណសិ ស 

 ួប ួមជាតិកមពជុា/ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា បានអំ វនាវឲ្យអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា -

ណ ដាខខម  ោករច្ញពីក្បរទសរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន មិន

មានរោេនរោបាយសមាៃ ប់ពួករគរឡើយ2600។ ប៉ា ខនត រទាះបីជាពួករគបាន ត់រគច្ខៃួនក៏រដ្ឋយ ក៏

អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មិនមានស វតាិភាពរឡើយ។ ខខម ក្កហមបានសាះខសាងោ៉ា ង

សកមម្ ងខដ រដើមបីឲ្យមានកា បញ្ជូន “ជនកបត់” ជាន់ខពស់ ខដេបាន ត់រភៀសខៃួន ឲ្យក្តឡប់មក

 វិញ  ួមទាងំ  Sosthene Fernandez ឧតតមរសនីយ៍ រសក សំរសៀត វ រសនីយ៍ឯក រកត រ ៉ាត     

វ រសនីយ៍ឯក ជូ រដត និង បាន សាង ខដេជាអតីត ដាម្នតីក្កសួងយ តតិធម៌
2601

។ រៅកនុងឆ្ន ំ 

                                                                                                                                            

Chrey)) ក្តង់ច្ំណ ច្ 22.07 - 22.11 (នួន ជា បានអះអាងថ្ន “បទបញ្ញជ នរោបាយ”  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា 

ខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាច ត”់ រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអន វតត)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

2598
 ទូ រេខ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/189 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00896371-00896372។  

2599
  រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  (ទីភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មានកមពជុា) ឯកសា  E3/1287 ច្ ះនងៃទី 

០២ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00351594។  

2600
  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ បទសមាភ សន៍ជាមួយរលាក ខប៉ាន ន ត ឯកសា  E3/4132 ច្ ះនងៃ

ទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00491367-00491368។ 

2601
  រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់សាា នទូតោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឯកសា  E3/1352 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00498213-00498214  ( មៃឹកដេ់សហគមន៍អនត ជាតិថ្ន ស សខសតន ខហា   

ណង់រដស ខដេបានរភៀសខៃួនរៅក្បរទសបាោំង រៅខតជាជនកបត់មាន ក់កនុងច្ំរណាមជនកបត់ទាងំឡាយខដេក្តូវបាន

កាត់រទាសរដ្ឋយមហាសននិបាតជាតិ និងបានរេើកទឹកច្ិតតឲ្យក្បជាជនទាងំអស់ឲ្យោកំ្ទដេ់រសច្កតីក្បកាស បស់ 

មហាសននិបាតជាតិ។ អន សា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជុាក្បោំ

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឯកសា  E3/491 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00704454 

(អាជាា ធ កមពជុាបានរសនើស ំក្បរទសនងជារក្ច្ើនដងឲ្យបញ្ជូនជនរភៀសខៃួនខខម មកកមពជុា ជាពិរសស អនកខដេជិតសនិទធ

01007088



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

782 

 

១៩៧៦ មានរសច្កតីោយកា ណ៍ថ្ន ជនរភៀសខៃួនរៅកនុងក្បរទសនងខដេក្តូវបានបញ្ជូនក្តឡប់មក

ខខម ក្កហមវិញ  ួមទាងំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងរនាះ ក្តូវបានសមាៃ ប់
2602

។   

826> រហត ដូរច្នះរហើយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីក្បកាស បស់ ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុា/ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាខដេថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រក្ៅពី 

“ពួកជនមហាកបត់” ចំ្នួន ៧ នាក់ នឹងទទួេបានកា រេើកខេងរទាស ក្ពមទាងំកា អំ វនាវឲ្យ

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោករច្ញពីក្បរទសរនាះ មិនបានបង្វា ញអំពីរោេនរោបាយ

ននខ្នកណាមួយ បស់ពួកខខម ក្កហម រដើមបីទ កជីវិត បស់ពួករគរឡើយ។ រសច្កតីក្បកាសទាងំរនះគឺ

ក្ោន់ខតជាកា លាក់បាងំរៅកា ពាោម រដើមបីរធាើកា បដិរសធឲ្យសមរហត ្េរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ

ប៉ា រណាណ ះ ដូច្ោន រៅនឹងអងគកា ខដេបានរច្ញរសច្កតីក្បកាសទាងំរនាះខដ 
2603

។ ត្តមពិត ម្នតីមាន ក់

                                                                                                                                            

ជាមួយ បប េន ់នេ់  ួមមាន ឧតតមរសនីយ៍ រសក សំរសៀត វ រសនីយ៍ឯក រកត រ ៉ាត វ រសនីយ៍ឯក ជូ រដត និង 

បាន សាង ខដេជាអតីត ដាម្នតី ក្កសួងយ តតិធម៌)។ 

2602
 អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិន ោប់

ត្តងំពីរក្កាយរពេបញ្ចប់ស្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសា

ខខម ) 00742970-00742971 (ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ៣៥០ នាក់  ួមទាងំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបាន

បញ្ជូនក្តឡប់មកពីក្បរទសនង រហើយក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ)។ េិខិតពីអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ រ្ាើជូន រខៀវ 

សំ្ន ឯកសា  E3/3864 ច្ ះនងៃទី ២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323619-00323621 

(ជក្មាបជូន រខៀវ សំ្ន អំពីកា រោទក្បកាន់ថ្ន ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ ខដេបានវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុា

 វិញក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ)។ អន សស ណៈ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ កមមវតា៖ុ កមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ព័ត៌មាន និងសកមមភាពងមីៗ ឯកសា  E3/3307 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 

00630464-00630465 (េិខិតមួយច្ាប់ក្តូវបានរ្ាើរៅ រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងរសច្កតីោយកា ណ៍អំព ីកា សមាៃ ប់

ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ ខដេក្តូវបានបញ្ជូនក្តឡប់ពីក្បរទសនងរៅកនុងខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ ទូ រេខ បស់

ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កា បញ្ជូនជនរភៀសខៃួនកមពជុាឲ្យក្តឡប់រៅកាន់ក្បរទសកំរណើតវិញ ឯកសា  

E3/2742 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00807801-00807802 (ជនរភៀសខៃួន

ច្ំនួន ២៦ នាក់  ួមទាងំ គយមាន ក់ នគ បាេមាន ក់ រៅហាា យក្សុកមាន ក់ និងអតីតទាហាន ក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យ      

ខខម ក្កហម។ ជនរភៀសខៃួនទាងំរនះគឺជាកា បាក់ម ខ បស់ខខម ក្កហម ជាពិរសស ជនរភៀសខៃួនខដេជាអនក ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម ។ បនាទ ប់ពីវិេក្តឡប់ បស់ពួករគ ជនរភៀសខៃួនទាងំរនាះក្តូវបានបរណត ើ ជាសាធា ណៈ រហើយ

មិនមានកា សងស័យពីរជាគវាសនា បស់ពួករគរនាះរទ)។ 

2603
 ខ្នកទី ៣៖  ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ   ១០០។   ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣០។ ខ្នកទី ១៤៖ 

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១។ 

01007089
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

783 

 

រៅកនុងខ ទទកាេ័យ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន  រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាងំ បានក្បាប់អនកកា ទូតបាោំង

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្ន ខខម ក្កហមកំព ងពាោមរធាើោ៉ា ងណាក ំឲ្យសហគមន៍អនត ជាតិចូ្េ

មករក្ជៀតខក្ជកកនុងខណៈខដេខខម ក្កហមរធាើកា ជក្មះបញ្ជី
2604

។  

 ១៤.៣.២.២  ស្ង្វគ មជាមយួពកួច្ក្កពតតរិៅខតបនត 

827> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ បាន
អំ វនាវមតងរហើយមតងរទៀតឲ្យ ខប៉ាន ន ត រខៀវ សំ្ន និង ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  

រស ើបអរងកត ឬ អន ញ្ញា តឲ្យអនកសរងកតកា ណឯ៍កោជយ រស ើបអរងកតរៅរេើកា  ំរលាភសិទធិមន សស

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់  ួមទាងំ កា សមាៃ បអ់តីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
2605

។ កា 

រោទក្បកាន់អំពីកា សមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានោយកា ណ៍រៅរេើ

                                                 
2604

 ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ រោងសា ទូ រេខ បស់រលាករេខ ៣៤៧ ឯកសា  

E3/2718 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសាឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00821492 ។ 

2605
  រសច្កតខីងៃងកា ណ៍រេើករឡើងរដ្ឋយអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (ECOSOC) ឯកសា  E3/4198 ច្ ះខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00338195 (រសនើស  ំដ្ឋា ភិបាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយឲ្យអនកសរងកតកា ណ៍

ឯកោជយរធាើកា រស ើបអរងកតរៅកនុងក្បរទស និងបរងកើតយនតកា សមក្សបនានា រដើមបីកា   សិទធិជាមូេដ្ឋា ន បស់  

ក្បជាពេ ដាមាន ក់ៗ)។ េិខិត បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិរ្ាើជូន រខៀវ សំ្ន ឯកសា  E3/3864 ច្ ះនងៃទី 

២៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323620-00323621 (រដ្ឋយទាញច្ំណាប់អា មមណ៍ បស់ 

រខៀវ សំ្ន ច្ំរ ះកា កា រោទក្បកាន់ថ្ន ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ខដេបាន វិេក្តឡប់មកកាន់ក្បរទសកមពជុាវិញ

រនាះក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ រហើយក្បជាជនក្តូវបាននាខំៃួនយករច្ញរៅបាត់ និងសមាៃ ប់រោេ រដ្ឋយសា ខតសកមមភាព

 បស់សមាជិកក្កុមក្គួសា ពួករគ)។  បាយកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

(ក្បរទសកមពជុា) ឯកសា  E3/3865 ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៦ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00597826-00597827 

(រៅនងៃទី ១៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតបិានសខមតងកា ក្ពួយបា មភជូនរលាក ខប៉ាន ន ត 

អំព ីបាយកា ណ៍នានាសតីពកីា  ំរលាភសិទធិមន សស។  រក្កាយពីកា បរងកើត ដ្ឋា ភិបាេងមី ួច្មក  អងគកា រេើកខេងរទាស

អនត ជាតិបានស រស េិខិតរ្ាើជូនរលាក រខៀវ សំ្ន រៅនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ អងគកា រេើកខេងរទាស

អនត ជាតិព បំានទទួេច្រមៃើយតបមក វិញរទ)។ អន សស ណៈ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖ ព័ត៌មាន និង

សកមមភាពងមីៗអំព ីបបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/3307 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ១-២ ERN 

(ភាសាខខម ) 00630464-00630465 (េិខិតមួយច្ាប់ក្តូវបានរ្ាើជូនរលាក រខៀវ សំ្ន  ក់ព័នធនឹងរសច្កតីោយកា ណ៍

អំពកីា សមាៃ ប់ជនរភៀសខៃួនច្នំួន ២៦ នាក់ខដេក្តូវបានបញ្ជូនមកពកី្បរទសនង វិញរៅ កនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 

អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិកប៏ានរ្ាើេិខិតជារក្ច្ើនច្ាប់្ ងខដ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រហើយមានគរក្មាងរច្ញ

្ាយរសច្កតខីងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ ក្បសិនរបើអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិមិនបានទទួេកា រ ៃ្ើយតបណា

មួយរនាះរទ)។ 

01007090



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

784 

 

ឆ្កអនត ជាតិ រដ្ឋយបណាត  ដា និងអងគកា នានា
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។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី បាន ិះគន់ថ្ន 

សហគមនអ៍នត ជាតិបានរផ្ទត តកា យកចិ្តតទ កដ្ឋក់រៅរេើរជាគវាសនា បស់ “ពួកកបត់ជាតិ” និង

ឧក្កិដាជនស្ង្វគ មខ្ៃ ងំរពក
2607

។ រដើមបីបង្វា ញកា ោកំ្ទដេ់អំណះអំណាង បសខ់ៃួនខដេថ្ន   

សហ ដាអារម ិក និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  (ខដេក្តូវបានរគដឹងថ្នជាភាន ក់ង្វ  បស់

ពួករគរៅកនុងក្បរទសកមពជុា) បានបនតរក្ជៀតខក្ជកចូ្េកនុងកិច្ចកា  បស់ខៃួន ខខម ក្កហមបាន

ក្បកាសជាសាធា ណៈរដ្ឋយបានរោទក្បកាន់ថ្ន មានកា វាយក្បហា មករេើបូ ណភាពខដនដី

 បស់កមពជុា រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ជាពិរសស ខខម ក្កហមបានរេើករឡើងអំពី

ក ណីកបា៉ា េ់ Mayaguez ខដេបណាត េឲ្យមានកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅក្កុងក្ពះសីហន  រៅកនុង
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  សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃអំពឥីណឌូ ច្ិន 

ឯកសា  E3/3471 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00723764 (រោេនរោបាយោប់

ខៃួន និងសមាៃ ប់ម្នតី ដាកា ោស់រៅទូទាំងក្បរទស)។ អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ 

កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិន ោប់ត្តងំពីរក្កាយរពេបញ្ចប់ស្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ     

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00742970 (សមាជិកននឥសស ជននរោបាយ កា ិោេ័យធិបរតយយ 

និងទាហាន បស់ ដ្ឋា ភិបាេម ន ោម នអភ័យឯកសិទធិរទ និងជាម ខសញ្ញា ដ៏សំខ្ន់កនុងកា សមាៃ ប់  ួមទាងំក្គួសា  បស់

អនកទាងំរនាះ្ងខដ )។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍រេើករឡើងរដ្ឋយអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (ECOSOC) ឯកសា  

E3/4198 ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00338190 (មានរសច្កតោីយកា ណ៍ថ្ន មានកា 

ក្បហា ជីវិតអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្ពមទាងំក្គួសា  បស់ពួករគ រដ្ឋយោម នកា ជំន ំជក្មះអាីរឡើយ 

និងមានកា បាត់ខៃួនជាេកេណៈក្ទង់ក្ទាយធំ ជាពិរសសកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦)។  បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋា ភិបាេ

សហ ដាអារម ិកដ្ឋក់ជូនគណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សស រោងត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC)  
ឯកសា  E3/1802 ច្ ះនងៃទី ០៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224342 (អតតីទាហាន សិសស

និសសិត និងម្នតី ដ្ឋា ភិបាេទាងំអស់ កំព ងក្តូវបានេ បបំបាត់រោេ)។  បាយកា ណ៍ដ្ឋក់ជូនរដ្ឋយោជ ដ្ឋា ភិបាេ 

ច្ក្កភពអង់រគៃស និងរអៀ ឡង់ខ្ងរជើង រោងត្តមរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សសរេខ ៩ 

(XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/3400 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00654876 (កនុងខណៈខដេពកួរគបានបរណត ញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ខខម ក្កហមបានរ្តើមរស ើបអរងកតរៅរេើ

ក្បវតតិ ូបក្បជាជនក្គប់ៗោន  រដ្ឋយបំខបកអនក ដាកា ោស់ឲ្យរៅដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក រហើយបនាទ ប់មក អនកទាងំរនាះក្តូវបាន

រគយករច្ញរៅបាត់ រដ្ឋយសា រហត ្េនានា  ួច្រហើយកស៏មាៃ ប់រោេខតមតង)។ 
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 ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភ សន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយរលាក 

រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00635944-

00635945 (រទាះបីជា ឡុង បូរ ៉ាត សាៃ ប់ ឬមិនសាៃ ប់ក៏រដ្ឋយ ក៏ប គគេរនះ គឺជាជនកបត់ជាតិខដេក្តូវបាន វិនិច្ិ័យ

រទាសរដ្ឋយក្បជាជន និងមហាសននិបាតខដ )។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek 

ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥   ឯកសា  E3/550 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00291036-00291038។      
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ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2608

 និងកា រោទក្បកាន់អំពីកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកមករេើក្កុង

រសៀមោប
2609
។ 

                                                 
2608

 រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមោប់បានកបា៉ាេ់ Mayaguez និងកងនាវិករៅរេើកបា៉ាេ់រនះ រដ្ឋយកា 

អះអាងថ្ន កបា៉ាេ់ Mayaguez រនះ បាន ៃ្ ន នេ កេ យច្ូេមកកនុងខដនទឹក បស់កមពជុា និងមានបំ ក់ឧបក ណ៍

រស ើបកា ណ៍រទៀត្ង។ រក្កាយពីអារម ិកមានបំណងសរ្ង្វគ ះយកកបា៉ាេ់រនះរៅវិញជារក្ច្ើនរេើក ួច្មក  ួមទាងំកា 

ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅក្កុងក្ពះសីហន ្ង ខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន  វិធានកា ទាងំរនះវាឆ្ប់រពក និងថ្ន ខៃួនបាន

សរក្មច្ ួច្មករហើយ ប៉ា ខនតក្ោន់ខតមិនទាន់បានក្បកាសថ្ន ក្កុមនាវិកទាងំរនាះនឹងក្តូវបានរដ្ឋះខេងខតប៉ា រណាណ ះ        

(កមពជុាបដរិសធថ្ន មិនបានបញ្ញជ ឲ្យោប់កបា៉ាេ់រនាះរទ) (កាខសត The Washington Post) ឯកសា  E3/646 ច្ ះនងៃ

ទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00710292-00710294  (រអៀង សា ី បាន ពនយេ់ថ្ន 

ក្បធានាធិបតី Ford បានទទួេដំណឹងអំពសីាា នភាព បស់កបា៉ាេ់រនាះរៅនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ មានកិច្ច

ខិតខំក្បឹងខក្បងខ្ងកា ទូត រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ១២-១៤ ខខ ឧសភា រហើយបនាទ ប់មក រៅនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា អារម ិក

បានោប់រ្តើមរបើកកា វាយក្បហា  បស់ខៃួនខតមតង។ រៅនងៃដនដេរនាះ រលាក ហ ូ នឹម បានក្បកាសត្តមវិទយុថ្ន 

កបា៉ាេ់ Mayaguez និងក្កុមនាវិក នឹងក្តូវបានរដ្ឋះខេង)។ កា ពិនតិយពិច្័យក ណីកបា៉ាេ់ ‘Mayaguez’ (ទសសនាវដតី

រសដាកិច្ចច្ ងបូ ៌) ឯកសា  E3/647 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204-

00651205  (រអៀង សា ី បានក្បសាសន៍ថ្ន កបា៉ាេ់ បស់អាម ិកមួយរក្គឿង ក្តូវបានរមបញ្ញជ កា ក្បោំរៅតំបនឈ់្ូង

សម ក្ទនងោប់បាន។ ប៉ា ខនត ខណៈរពេកមពជុាកំព ងរ ៀបច្ំរដ្ឋះខេងកបា៉ាេ់រនាះ អារម ិកបានោប់រ្តើមទមាៃ ក់

ក្ោប់ខបក និងវាយក្បហា មករេើករកាះត្តង ខដេជាកខនៃងោត់ទ កកបា៉ាេ់រនាះ ក៏ដូច្ជាកំពង់ខ្ក្កុងក្ពះសីហន  

និងរ ន្ សម ក្ទោម្ងខដ ។ កិច្ចសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា  E3/550 ច្ ះ

នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204-00651205  (កមពជុាបានរធាើរសច្កតី

សរក្មច្ច្ិតតក្តឹមក្តូវច្ំរ ះកា ោប់នាវា Mayaguez រនាះ រដ្ឋយសា នាវារនាះសាិតរៅកនុងខដនទឹក បស់កមពជុា រហើយ

វាជានាវារស ើបកា ណ៍រទៀត្ង)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតាុ៖ បទសមាភ សន៍ បស់សា ព័ត៌មាន 

Newsweek ជាមួយរលាក រអៀង សា ី ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00635943-00635944។ 
2609

   រៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហមបានក្បកាសជាសាធា ណៈថ្ន យនតរហាះ បស់អារម ិកបានទមាៃ ក់  

ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប។ ក្កសួងកា ប រទសអារម ិកបានក្បកាសថ្ន កា រោទក្បកាន់រនាះជាកា គួ ឲ្យអស់

សំរណើច្ និងមិនពិតទាេខ់តរសាះ។ អនកកា ទូតប រទស ខដេបានរៅពិនិតយដេ់កខនៃងទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនាះ ត្តមកា 

អរញ្ជ ើញ បស់ខខម ក្កហម មិនរជឿជាក់ថ្ន កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនាះបណាត េមកពកីា វាយក្បហា ្ៃូវអាកាស ឬក៏បាន

រកើតរឡើងរៅកនុងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះរទ (កំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតត ិ  

កមពជុា (ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ឯកសា  E3/490 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 

00522392-00522394 (ក្កសួងកា ប រទសអារម ិកបានបកក្សាយកា រោទក្បកាន់រនាះថ្ន “ជាកា គួ ឲ្យអស់

សំរណើច្ និងមិនពិតទាេ់ខតរសាះ”)។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន និងសកេីកមមអំពកី្បរទសកមពជុា 

ឯកសា  E3/485 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00524037-00524038 (បនាទ ប់
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828> រដ្ឋយមិនគិតពីកា ពិតននកា រោទក្បកាន់ទាងំរនះ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈនានា

អំពីកា វាយក្បហា មករេើបូ ណភាពខដនដីកមពជុា មានបំណងបង្វា ញថ្ន ស្ង្វគ មក្បឆំ្ងនឹង

ច្ក្កពតតិអារម ិក និង “ប ិវា ” មិនទាន់ច្ប់ទាងំក្សុងរៅរឡើយរទ
2610

។ រៅនងៃទី ២៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ មនទី  ៨៧០ បានរច្ញ្ាយព័ត៌មាន និងរសច្កតីខណនារំ្សងៗទាក់ទងនឹងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់

ខបកមករេើក្កុងរសៀបោប។ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានសននិដ្ឋា នថ្ន អារម ិកគឺជាអនកទទួេ

ខ សក្តូវចំ្រ ះកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករនះ រដ្ឋយរធាើកា ពនយេ់ថ្ន រក្កាយពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្បជ ំជននានាមក ខ្នកា វាយក្បហា  បសពួ់កច្ក្កពតតិ “ក្តូវខបកបាក់ និងខ្ច ត់ខ្ច យ” 

រហើយពួកវាមានបំណងវាយក្បហា មករេើក្បរទសកមពជុាជាបនតបនាទ ប់។ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

បានខណនាថំ្ន កា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប ក្តូវយកមកអប់ នំ្ទកនុងបកស សំរៅ

បំ្ សកំហឹងឲ្យរៅត គគ ក ឲ្យមានកា ក្បុងក្បយ័តន និងមានកា របតជាា សរក្មច្ឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង

មួយហិកត្ត
2611

។ រក្កាយមក រដ្ឋយរេើករោងរៅក្ពឹតតិកា ណក៍បា៉ា េ់ Mayaguez រខៀវ  សំ្ន 

បានអំ វនាវមតងរហើយមតងរទៀតឲ្យក្បជាជន និងកងទ័ពខសាង ក និងកមាច ត់ខ្ម ងំ រដ្ឋយោត់បាន

ក្បកាសថ្ន ពួករនះនឹងមិនក្ពមច្ ះោញ់រឡើយ
2612

។ រពេរវលាននកា វាយក្បហា ខដេក្តូវបាន

                                                                                                                                            

ពីដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ោត់មកកាន់ក្បរទសកមពជុា ឯកអគគ ដាក្បរទសហគីរណមិនរជឿជាក់ច្ំរ ះកា យេ់រឃើញ

 បស់កមពជុាអំពកី្ពឹតតិកា ណ៍ទាងំរនាះខដេថ្ន យនតរហាះអារម ិកបានទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប កាេពី 

នងៃទី ២៥ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រនាះរទ រដ្ឋយោត់យេ់រឃើញថ្ន អាខីដេបានរកើតរឡើងរៅទីកខនៃងរកើតរហត រនាះ 

អាច្រកើតរឡើងត្តងំពីយូ មករហើយ។ របើត្តមសមតី បស់ោត់ថ្ន រនះគឺជាអំរពើ បស់ពួកឧទាទ មខខម )។ កំណត់រហត  បស់

ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជុា [សក្មាប់កា ពរិក្ោះរោបេ់ វាងក្បរទសបាោំង និងសហភាព-

សូរវៀត) ឯកសា  E3/2668 ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00491786 (កា បាញ់

រផ្ទៃ ងច្ូេរសៀមោប និងកា ពនយេ់ខដេគួ ឲ្យរងឿង ៃ្េ់ខដេបានរេើករឡើងច្ំរ ះបញ្ញា រនាះ អាច្ជាសញ្ញា ននកា 

បាក់ខបកោន រៅកនុងជួ ថ្នន ក់ដឹកនា ំបស់កមពជុា)។ 
2610

   រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតិតសា្សតកមពជុាងមីៗរនះ និងរោេជំហ  បស់ខាុំជាបនតបនាទ ប់ ឯកសា  

E3/18 ទំព័  ៧០-៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00103843 (មានសញ្ញា ណបង្វា ញថ្ន ខខម ក្កហមមិនរជឿថ្ន កា ដួេ េំនន

 បប េន់ នេ់ គឺជាកា បញ្ចបស់្ង្វគ មក្បឆំ្ងនឹងច្ក្កពតតរិនាះរទ។ រមៗខខម ក្កហម ជាពិរសស ប៉ា េ ពត រជឿជាក់ 

ថ្ន សហ ដាអារម ិក “ខដេបានបងេំច្ិតតទទួេយកកា ច្ ះោញ់ បស់ខៃួនរនាះ មាន្នទៈរដើមបីក្តឡប់មកកមពជុាវិញ”)។ 
2611

  មតិខណនា ំបស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា  E3/1173 ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ១-២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00072484-00072485។ 
2612

  ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា  E3/549 ច្ ះនងៃ

ទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២០-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00065900-00065901 (ក្តូវបនតកា ក្បុងក្បយ័តន

01007093



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

787 

 

រោទក្បកាន់ និងរសច្កតីក្បកាសជាសាធា ណៈខដេអមមកជាមួយរនះ មានភាពស ីសង្វា ក់ោន រៅ

នឹងកា កំណត់រោេរៅជាបនត ចំ្រ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម នា ក់កណាត េច្ ង

រក្កាយននឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ ១៩៧៦
2613

។ 

 ១៤.៣.២.៣  អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម កពំ ងរធាើកា រៅត្តមជនបទ 

829> រអៀង សា ី និង ប៉ា េ ពត បានអះអាងថ្ន អតីតអនក ដាកា  និងទាហាននន បបសាធា ណ ដា-

ខខម មិនក្តូវបានសមាៃ ប់រនាះរទ ខត្ទយុរៅវិញ សាិតកនុងសរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត និងបានរធាើដំរណើ រៅ

កានទ់ីជនបទរដើមបីរធាើកា ង្វ  បនាទ ប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក
2614

។ សកេីកមម បស់

                                                                                                                                            

បដិវតតជាប់ជានិច្ច រក្ ះថ្ន សក្តូវមិនខដេរបាះបង់រោេខ្នកា រមម ងឹងត បស់ពួកវារទ ដូច្បានបង្វា ញឲ្យរឃើញ

ត្តម យៈកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប និងរ ឿងកបា៉ាេ់ Mayaguez ជារដើម”។ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ  

សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជ ំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00292805 (ក្តូវ កាកា   សមិទធ្េបដិវតតកមពជុា បស់រយើង ត្តម យៈកា ទប់សាក ត់ជា 

ដ្ឋច្់ខ្តនូវសក្តូវក្គប់ក្បរភទទាងំអស់ ោោំងពកួវាមិនឲ្យ ៃ្ ន ន រក្ជៀតខក្ជក ឬរធាើ វិទធងសនា។ ក្តូវរបាសសមាអ ត

ខ្ម ងំទាំងអស់)។ ភនំរពញក្បមូេ្តុអំបអ សាទ ខួប ១៧ រមសា (កក្មងឯកសា  SWB) ឯកសា  E3/562 ច្ ះនងៃទី 

១៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៨ ទំព័  ១ ERN (ភាសាខខម ) 00249989 (ក្គប់ខ្នកទាងំអស់ក្តូវបនតរេើកកមពស់សាម  តី   

ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតឲ្យបាន  ឹងមំា និងកា   ក្បរទសឲ្យ ួច្្ តពីខ្ម ងំទាងំកនុង និងរក្ៅក្បរទសឲ្យបាន)។ សូមរមើេ្ង

ខដ  សំប ក្ត បស់សាា នឯកអគគ ដាទូតបាោំង ឯកសា  E3/487 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២-៣ ERN 

(ភាសាខខម ) 00687115-00687116 (រៅកនុងឱកាសក្បា ពធខួបរេើកទី ២ ននកា បរងកើតកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ភា ៈធា ី

អមសាា នទូតកមពជុាក្បជាធិបរតយយក្បោំក្បរទសឡាវបានក្បកាសថ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយបានវាយបំបាក់ជាបនត

បនាទ ប់នូវឧបាយកេ និងសកមមភាព វិទធសសនា បស់ពួកច្ក្កពតតនិិយមអារម ិក និងពួកក្បតិកិ ិោ)។ សូមរមើេ្ងខដ  

រសៀវរៅកំណត់រហត  បស់ក្កសួងកា ប រទសននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័  

៩ ERN (ភាសាខខម ) 00003768 (ពួកច្ក្កពតតិ បស់វាមានបំណងបនតបំ្ៃិច្បំផ្ទៃ ញបដិវតត ឧទាហ ណ៍រ ឿង 

ក្ពឹតតិកា ណ៍នាវា Mayaguez និងកា ទមាៃ ក់ក្ោប់ខបករៅរសៀមោប)។ 
2613

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន )ដំណាក់កាេទី២( ។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម។ 
2614

  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភ សន៍សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី 

ឯកសា  E3/621 ច្ ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00635944-00635945              

(ក្កុមម្នតី បស់ បប េន់ នេ់ កពំ ងច្ូេ ួមកនុងកា បងកបរងកើន្េ។ អនកមកព ីបបោស់ខដេរសាម ះក្តង់កំព ងក្តូវបាន

រក្បើក្បាស់)។ អាីៗខដេរយើងកំព ងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃ បអ់ន វតតពីម នមករទ (Der Spiegel) ឯកសា  E3/1589 ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (រៅរពេ ំរដ្ឋះភនំរពញ អតីតទាហានបានក្គខវង   

ឯកសណាា ន បស់រគរោេ រហើយរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត និងបានច្ូេ ួមជាមួយនឹងក្បជាជនទូរៅ រហើយ

01007094



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

788 

 

ជនរភៀសខៃួន និងជន ងរក្ោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ទាហានខៃះក្តូវបាននាយំករៅឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់
2615

 

ចំ្ខណកឯអនកខដេបានលាកប់ាងំអតតសញ្ញា ណ បសខ់ៃួន ក្តូវបានបញ្ជូនរច្ញដូច្ “ក្បជាជនងម”ី 

ដនទរទៀតខដ 
2616

។ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពីបានកំណត់រោេរៅរៅរេើអនក ដាកា ខដេមាន

ប ណយស័កតខិពង់ខពស់ ួច្មក ជនរភៀសខៃួនបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបានបនតកំណត់រោេរៅ

មករេើអនក ដាកា តូច្ត្តច្ ក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ និងអនកខដេបានលាកប់ាំងក្បវតតិ ូប
2617

។   

                                                                                                                                            

រៅរពេរនះ ពួករគបានរធាើកា ង្វ ដូច្អនកដនទរទៀតខដ )។ ប៉ា េ ពត សំរណះសំណាេជាមួយគណៈក្បតិភូខបេហសិុក-

កមពជុា ឯកសា  E3/5712 ច្ ះនងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00816531 (អតីតម្នតី

 បប េន់ នេ់ កំព ង ស់រៅ និងរធាើកា រៅត្តមសហក ណ៍)។ 
2615

  សូមរមើេឧទាហ ណ៍ កំណត់សមាគ េ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញពនធនាោ រៅ

កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00233385 

(ពួកទាហានក្តូវបានរគនារំៅទិសខ្ងេិច្រឆ្ព ះរៅនប៉ាេិនរដើមបីឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់រៅកនុងជំ ពិរសស)។ ទូ រេខ បស់

សាា នទូតបាោំង កមមវតាុ៖ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស  ប  ន ឯកសា  E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00499667 (រលាកឧតតមរសនីយ៍បានរឃើញក្កុមនាយទាហាន ងរៅកនុងជំ ំមួយ

ខដេសាិតរៅជិតរសៀបោប ខដេរគបានច្ងភាជ ប់ឲ្យអូស រទះ រដ្ឋយសាិតរៅរក្កាមកា ោមកាម បស់ខខម ក្កហម)។ 
2616

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំំព័  ១៤-១៥ (បត ីបស់រលាកក្សជីាទាហាន េន់ នេ់ 

មាន ក់ខដេបានលាកអ់ាជីព បស់ោត់)។ កំណត់សមាគ េ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញ

ពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ២៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00233407 (រៅភនំក្សុក ្ ន រវ អាច្លាក់មិនឲ្យរគដឹងថ្ន ោត់ធាៃ ប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់ រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ

រទ)។ ព័ត៌មានបខនាម បស់រលាក CHEN François ឯកសា  ច្ ញនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១ ERN 

(ភាសាខខម ) 00894686 (រធាើកា ខ្នកសនតិស ខរៅត លាកា រោធានន បបសាធា ណ ដាខខម រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរសៃៀក ក់ដូច្អនកសតតោត រហើយក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញជាមួយនឹងក្បជាជនដនទរទៀតខដ )។ 

2617
 ទូ រេខ បស់សាា នទូតអារម ិក កមមវតាៈុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦  ទំព័  ៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709606 (មានកា រផ្ទត តរៅរេើកូនទាហាន និងសមាជិកក្គួសា  បស់ពួករគ 

រដ្ឋយសា ទាហាន និងម្នតី ដាកា ស ីវិេដនទរទៀតក្តូវបានសមាៃ ប់ ួច្រៅរហើយ។ ខខម ក្កហមបានបនតខសាង កម្នតី      

 ដាកា ស ីវិេខដេលាក់ក្បវតត ូិប្ងខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សាន់ ជា  (មជឈបណឌ េឯកសា    

កមពជុា) ឯកសា  E3/5368 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00477806-

00477807 (ោត់ និងក្បពនធ បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើក្បវតតិ ូបរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រៅរខតតត្តខកវ រដ្ឋយសា ឳព កមា

 បស់ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់)។  បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋា ភិបាេន័ រវ ត្តម យៈរសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា 

សិទធិមន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1805 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00228748-00228753 (សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួនខដេ្តេ់រដ្ឋយអតីតអន រសនីយរ៍ទាខដេ ួច្្ តពកីា 

សមាៃ ប់ទាហាន េន់ នេ់ និងសមាជិកក្គួសា  បស់ពួករគ។ អតីតទាហានទាងំរនាះក្តូវបានរៅឲ្យរៅបង្វា ញក្បាប់

01007095
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

789 

 

ជនរភៀសខៃួនមាន ក់បានពនយេ់ថ្ន ខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន មិនខមនខតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

 ដាខខម រនាះរទ ប៉ា ខនតក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគក៏ក្តូវបានសមាៃ បរ់ោេ្ងខដ  របើមិនដូរច្នះរទ អាច្

នឹងមានកា គំោមកំខហងបះរបា រឡើង
2618

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន 

រទាះបីជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខៃះមិនក្តូវបានដកភាៃ មៗរច្ញពី “ក្បជាជនងមី” រដើមបី

រធាើបាប និងបញ្ជូនរៅកានទ់ីជនបទរដើមបីឲ្យរធាើកា ក៏រដ្ឋយ ក៏ខខម ក្កហមបានរបតជាា អន វតតរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅចំ្រ ះក្គប់សមាសភាពទាងំអស់ ពីអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា

ខខម  រដើមបីោបខ់ៃួនសមាៃ ប ់និង/ឬ រធាើឲ្យបាត់ខៃួន។ 

 ១៤.៣.៣   វធិសីា្សត 

830> រោងត្តមសកេីកមមនានា ខដេបាន្តេ់រដ្ឋយជនរភៀសខៃួនមាន ក់ ខដេជាអតីតទាហាន 

េន់ នេ់ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ទាហាន បស់ បបសាធា ណ ដាខខម ចំ្នួន ៥០០ នាក់ខដេក្តូវបានោប់

ខៃួន ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃ ប់រោេទាងំអស់រៅកនុងភូមិរភៃើងរ្ះ
2619

។ កនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៣ 

កងទ័ពខខម ក្កហមបានកំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅកនុងអំឡុង

                                                                                                                                            

ពអីតតសញ្ញា ណ បស់ពួករគ រដ្ឋយមានកា ក ហកថ្ន ខខម ក្កហមកំព ងខសាង កខតជនមហាកបត់ទាងំ ៧ នាក់ប៉ា រណាណ ះ)។ 

សំរណើបខនាម បស់ ដ្ឋា ភិបាេកាណាដ្ឋ ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/1806 

ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១០, ១៦  ERN (ភាសាខខម ) 00284359, 00284365 (កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង 

១៩៧៨ ក្គួសា  បស់ទាហាន ក៏ដូច្ជាអតីតអនក ដាកា នានាខដេបានលាក់បាងំកា ពិតរនាះ បានបាត់ខៃួន។ ខខម ក្កហម

មិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពសីមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា  និងក្កុមក្គួសា  បស់រគទាងំអស់រទ របើមិនដូរច្នះរទ ពួករគអាច្នឹង

បរងកើតកា តស ូ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៦៧-

៥៦៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣៣។  

2618
  បាយកា ណ៍បខនាម បស់គណៈកមាម ធិកា អនកច្ាបអ់នត ជាតិ ត្តម យៈរសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា សិទធិ

មន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/3327 ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសា

ខខម ) 00723755 (កាេពីម ន សរមតច្ នរោតតម សីហន  បានសមាៃ ប់ពួកអនកបដិវតតន៍ រហើយក្បពនធកូន និងសាច្់ញាតិ

 បស់ពួករគ បាន ួម ួមោន ក្បឆំ្ងនឹងក្ពះអងគ វិញ។ រ ឿងខបបរនះមិនអាច្រកើតរឡើងមតងរទៀតច្ំរ ះបកសក មមយុនីសតបាន

រទ)។ 

2619
  បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុា រដ្ឋយ S. Heder និង M. Matsushita ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខ ក មភៈ-

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ១០៦ (ភាសាខខម ) 00324777។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ទំំព័  ២២-២៣។ 

01007096
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រពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី ួមរខតតកំពង់ោម
2620

។ កនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ១៩៧៤ ទាហាន និងអនក

 ដាកា  ក្តូវបានសមាៃ ប់ជាក្កុមៗ រក្កាយរពេខខម ក្កហមបានចូ្េកាន់កាបទ់ីក្កុងឧតតងុគ
2621

។ កនុង

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទាហានខដេបានច្ ះោញ់ និងក្កុមក្គួសា  បសពួ់ករគក្តូវបានសមាៃ ប់រៅ

កនុងរខតតបាត់ដំបង
2622

។ កនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មានរសច្កតីោយកា ណ៍ជារក្ច្ើនពីជនរភៀសខៃួន

ថ្ន ខ្ម ងំ  ួមទាងំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ភាន ក់ង្វ  បស់ពួករគ និងអនកខដេបានក្បឆំ្ង

នឹងមាោ៌នរោបាយ បសប់កស ក្តូវបានសមាៃ ប់រៅកនុងខដនដីខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម
2623

។ 

831> រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ
2624

។ រក្កាយមក 

រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន កា ខ្ករ្ បាន ករឃើញអាវ ធខដេអាច្ជួយោកំ្ទដេ់ខ្នកា រធាើ  

 ដាក្បហា 
2625

។ រហត ដូរច្នះ ម នរពេពួករគមានឱកាសអន វតតខ្នកា សមាៃ ត់រនះ អនក ដាកា  និង

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ  ួមទាងំរៅត្តមកខនៃងក្តួតពិនិតយ

្ង ក្តូវបានោប់ខៃួន អនកខៃះក្តូវបាននាយំករៅ រហើយអនកខៃះរទៀតក្តូវបានសមាៃ បរ់ៅនឹងកខនៃងខត

មតង
2626

។ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏ក្តូវបានរកាះរៅមកក្បជ ំត្តម យៈកា ក្បកាស   

                                                 
2620

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័  ៦៥-៦៩។ 

2621
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០-១២២ ។ 

2622
   បាយកា ណ៍ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិនោប់ត្តំងពី

រក្កាយរពេបញ្ចបស់្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 

00742973 (រៅនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤  យៈរពេ ៥ នាទី បនាទ ប់ទាហានបានច្ ះច្ូេរៅរខតតបាត់ដំបង    

ខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមបាញ់សមាៃ ប់ក្កុមខដេបានច្ ះច្ូេរនាះមិនរ ីសម ខ រដ្ឋយបានសមាៃ ប់មន សសច្ំនួន ២០០ 

នាក់ រហើយបនាទ ប់ពីរនាះមក ក៏ោប់រ្តើមសមាៃ ប់ជាក្បព័នធច្ំរ ះពួកក្បុសៗទាងំអស់)។ អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកា   

សនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ ពត័៌មានសំខ្ន់ៗអំពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/4197 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00939695 (ជនស ីវិេ និងទាហានខដេបានច្ ះោញ់ច្ំនួន ក្បខហេ ៧០០ នាក់

ក្តូវបានរគសមាៃ ប់រោេ រៅនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៤)។ 

2623
 អន សស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ ពត័៌មានសំខ្ន់ៗអំពីក្បរទសកមពជុា ឯកសា  

E3/4197 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00939692-00939694។ 

2624
  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦០។ 

2625
  អតាបទសមាភ សន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា  E3/89 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ទំព័  ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00062461។ 

2626
  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៥, ៥០៧-៥០៩, ៥១១, ៥១៣-

៥១៥។ 

01007097
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ត្តមរមក្កូ។ ឧតតមរសនីយ៍ និង ដាម្នតីមួយចំ្នួន  ួមទាងំ ឡុង បូរ ៉ាត បានស ំច្ ះោញ់
2627

។ រៅនងៃ

ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមកងទ័ពខខម ក្កហមមាន ក់បានរេើករឡើងរៅឯក្កសួងព័ត៌មានថ្ន

រជាគវាសនា បស់អនក ដាកា ខដេក្តូវបានក្បមូេ្តុំអាក្ស័យរេើ ដ្ឋា ភិបាេ រហើយបានបខនាមថ្ន 

អនកនរោបាយកំពូេៗ និងរមដឹកនា ំដ្ឋា ភិបាេរៅមិនឆ្ៃ យពីទីក្កុងរទ
2628

។ កនុងខណៈរនាះ សិ ិមតៈ 

និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតបានក្ជករកានរៅសាា នទូតបាោំង
2629

។ ោជ ដ្ឋា ភិ-

បាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិបានរថ្នក េរទាសសាា នទូតបាោំង ចំ្រ ះកា ្តេ់សិទធិក្ជករកានដេ់ឧក្កិដាជន

ស្ង្វគ មោប ់យនាក់
2630

។ រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សិ ិមតៈ និងអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតក្តូវបានយករច្ញពីសាា នទូតបាោំង
2631

។ កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បាន   

សខមតងនូវកា ក្ពួយបា មភអំពីវតតមាន បស់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត

និងបនាទ ប់ពីបានរសនើស ំឲ្យសាា នទូតបាោំង្តេ់បញ្ជីរ ម្ ះ បស់អនកជំងឺ ខដេបានសក្មាករៅទី

រនាះ
2632

។ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើនខដេបានស ចំ្ ះោញ់រៅទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវ

បានសមាៃ ប់រោេ    រដ្ឋយមិនគិតថ្នអនកទាងំរនាះសាិតកនុងចំ្រណាម   “ពួកជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ 

នាក់ ឬោ៉ា ងណារនាះរឡើយ
2633

។ 

832> រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន កងទ័ពបានទទួេជ័យ

ជមនះរៅកនុង “កា វាយក្បហា ឥតក្សាកក្សាន និងរធាើឲ្យខ្ម ងំច្ ះរខាយ” រដ្ឋយពួកខ្ម ងំបានសាៃ ប់

                                                 
2627

  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

2628
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំំព័  ៣៦-៣៧។ 

2629
  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

2630
  រសច្កតខីងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រៅ រសង រក្បសិតពិរសស បស់ោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុាក្បោំ

ទាីបអឺ ៉ា ប ឯកសា  E3/1340 ច្ ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00517761-

00517762។ 

2631
  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

2632
  ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាា នកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ា ង ១៤    

ឯកសា  E3/2693 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00490999។ 

2633
  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣, ៥១៤-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖  

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨២៣, ៨២៧-៨២៩។ 

01007098
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ទាងំកតីឈ្ឺោប់បំ្ ត
2634

។ ប៉ា ខនត ពួកខ្ម ងំមិនទាន់សាៃ បទ់ាងំអសរ់ៅរឡើយរទ។ កា កំណត់រោេរៅ

ចំ្រ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ត្តម យៈកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប ់ និងកា រធាើឲ្យ

បាត់ខៃួន បានបនត ហូតដេ់ច្ ងខខ រមសា និង ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ 

ឬរក្កាយកា ជរមៃៀស  ួមទាងំរៅរខតតបាត់ដំបង
2635

 រខតតកំពង់ធំ
2636

 រខតតរ ធិ៍សាត់
2637

 រខតត

                                                 
2634

  សា ជយ័ជមនះ ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា  បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេបានក្បកាសត្តមវិទយុភនំរពញ  (កនុងកក្មង     

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា  E3/118 ច្ ះនងៃទី២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ២៦ (ភាសាខខម ) 

00905203។  

2635
  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា  ន ឯកសា  E3/5187 ច្ ះនងៃទី ១៨  ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00197918 (បនាទ ប់ពខីខម ក្កហមបានកាន់អំណាច្ ទាហានខដេមានស័កតិក្តូវបានរគសមាៃ ប ់

រហើយទាហានខៃះក្តូវបាននារំៅកាន់មូេដ្ឋា ន។ ោត់កប៏ានរឃើញខខម ក្កហមសមាៃ ប់ទាហានមាន ក់ និងក្បពនធ បស់

ទាហានរនាះរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅជិតភនំក្ករពើ)។ កំណតរ់ហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ជ ច្ ពនៃក ឯកសា  E3/5211 ច្ ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00221544 (រក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះ ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវ        

បានក្បមូេ្តុំ ត្តម យៈកា ក្បកាសរមក្កូ ក្តូវបានដឹករច្ញត្តមឡាន និងបានសមាៃ ប់រោេរៅក្សុកភនំសំរៅ)។ 

កំណត់សមាគ េ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00233384 (រៅច្រនាៃ ះពីនងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី 

២២ ខខ រមសា រៅកនុងទី ួមរខតតបាត់ដំបង ខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន អនកខដេមានតំខណងទទួេខ សក្តូវរៅកនុង បប

ោស់ ក្តូវរៅសាា គមន៍សរមតច្ឳរៅភនំរពញ។ ទាហានទាងំរនាះក្តូវបានតក្មូវឲ្យ ក់រក្គឿងសមាគ េ់ឋាននត ស័កតិទាងំអស់។ 

ទាហានក្បខហេ ១.០០០ នាក់បានមកបង្វា ញម ខ។ នាយទាហានជាន់ខពស់ទាងំរនាះក្តូវបានរធាើពិធីជបរ់េៀងជូន 

រហើយរៅរពេ្ឹកក្សាក្សវឹង រគក៏បានបាញ់សមាៃ ប់ខតមតង) ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00233385 (នាយទាហាន

ជាន់ទាប ហូតដេ់កក្មិត ៣ និងថ្នន កអ់ន រសនីយ៍ ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេោ៉ា ងរោ រៅ រហើយកូនទាហានធមមត្តក្តូវ

បាននារំឆ្ព ះរៅនប៉ាេិន រដើមបីឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់រៅកនុងជំ ំពិរសស) ទំព័  ២១ ERN (ភាសាខខម ) 00233402 (អនករធាើ

ដំរណើ ទាងំរនាះ ក្តូវបានបង្វអ ក់រៅត្តម្ៃូវរធាើដំរណើ  បស់ពួករគ រក្កាយពីកា ជរមៃៀសរច្ញពបីាត់ដំបង រដ្ឋយមាន

កា សមាៃ ប់ទាហាន និងកូនទាហានច្ំនួនពី ៥០០ នាក់ រៅ ១.០០០ នាក់។ ទាហានទាងំរនាះក្តូវបានរគឲ្យមកជួបជ ំោន

រៅ វិទាេ័យមួយកនុងរខតតបាត់ដំបងរដើមបីរៅសាា គមន៍សរមតច្ នរោតតម សីហន )។សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ិកនងៃទី ៦ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ  ន ឈ្ នេី) ទំព័ ៣២-៣៤។  កយបណត ឹងជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ សាេី ឯកសា  E3/4966 ច្ ះនងៃទី 

១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0056514-00565116 (ទាហាន េន់ នេ់ ច្នំួន ៦០០ នាក់

ក្តូវបានរគយករៅបាញ់សមាៃ ប់រោេ រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅក្សុករមា៉ា ងឫសសី។ ទាហានទាងំរនាះ

ក្តូវបានបញ្ញជ ឲ្យរៅទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន ។ រៅច្រនាៃ ះពនីងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២២ ខខរមសាអតីតទាហាន េន់ 

នេ់ ជារក្ច្ើន ន់នាក់រទៀតក៏ក្តូវសមាៃ ប់រោេខដ )។ ទូ រេខ បស់សាា នទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ ជីវិតរៅកនុងក្បរទស

កមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ១៩៧៦ ទំព័  ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00709581 (រៅនងៃទី ២០ ខខ 

01007099
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កំពង់ឆ្ន ំង
2638

 រខតតកណាត េ
2639

 រខតតត្តខកវ
2640

 និងរខតតរសៀមោប
2641

។ រៅនងៃទី ឬ អំឡុងនងៃទី 

២៥ ឬ នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោ៉ា ងតិច្ចំ្នួន 

២៥០ នាក់ ក្តូវបានយករៅសមាៃ បរ់ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2642

។ 

                                                                                                                                            

រមសា ខខម ក្កហមបានសមាៃ បម់្នតីរោធា ម្នត ីដាកា  ក្បធានភូមិ អនកជំនួញ និងកងឈ្ៃ បមូេដ្ឋា ន ក្ពមទាងំក្កុមក្គួសា 

 បស់ពកួរគ្ងខដ រៅភនំក្សុក)។ 

2636
  ទូ រេខ បស់សាា នទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយក៍្តី ស  ប  ន ឯកសា  E3/2666 ច្ ះនងៃទី ២៣ 

ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទំព័  ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00499666 (ទាហានទាងំឡាយខដេមិនក្តូវបានរគបាញ់សមាៃ ប់ 

ក្តូវបានក្បមូេ្តុំរៅត្តមជំ ំនានា។ ោត់សាគ េ់ជំ ំមួយកខនៃងរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ ខដេមានកា សមាៃ ប់រសទើ រ ៀងោេ់

នងៃ)។ 

2637
  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រៅ ស ីនួន ឯកសា  E3/5545 ច្ ះនងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០០៩ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00385096 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឳព ក បស់រលាកក្សី ខដេជា

ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់)។ សូមរមើេ្ងខដ   ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  

៦៧៨-៦៨១។ 

2638
  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សំអាត ឯកសា  E3/5232 ច្ ះនងៃទី ២២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ 

ERN (ភាសាខខម ) 00269055 (ទាហានទាងំរនាះក្តូវបានបំខបកឲ្យរៅរដ្ឋយខឡកពកី្បជាជន ខដេបានជរមៃៀសរច្ញ

ពីរខតតកំពង់ឆ្ន ំង រដ្ឋយកា ក្បកាសត្តមមីក្កូ រហើយក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់រៅកខនៃងមួយ)។ កំណត់រហត ននកា 

សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យស ្េ ឯកសា  E3/4611 ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00418484-00418485 (ខខម ក្កហមកំព ងខសាង កអតីតទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយក្បាប់អនកទាងំរនាះថ្ន 

ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូនឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត)។ 

2639
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័  ៩-១០ (រៅរកៀនសាា យ         

ខខម ក្កហមបានខណនាដំេ់ម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម ឲ្យស រស រ ម្ ះ បស់ពួករគរៅរេើកាត  រខៀន។ អនកទាងំរនាះ

ក្តូវបានក្បមូេ្តុំ រហើយរក្កាយមកកយ៏ករៅសមាៃ ប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ្ លាងហ ន      

ឯកសា  E3/5329 ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00452608 (បអូនក្បុស បស់ោត់បានច្ូេខ្ង េន់ នេ់ រហត ដូរច្នះ

រហើយកក៏្តូវរគសមាៃ ប់រោេ)។ 

2640
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំំព័  ៦៦ (រក្កាយពីអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភនំរពញ

បានមកដេ់ក្សុកបាទី ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏បានបាត់ខៃួន)។  បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋា ភិបាេច្ក្កភព

អង់រគៃស៖ កា  ំរលាភសិទធិមន សសរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/3319 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ១៩៧៨ 

ERN (ភាសាខខម ) 00699230-00699231 (រៅខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពរីធាើកា ង្វ រេើកទំនប់ ួច្រហើយ 

នគ បាេមាន កខ់ដេមានឋានៈអន រសនីយ៍ ក្តូវបាននារំៅកានវ់តតងមក្ត្តប ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានសាគ េ់នគ បាេ និង

ទាហានដនទរទៀត ខដេក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេ រៅកនុងខណៈរពេខដេោត់អាច្ ត់រគច្ខៃួន ួច្)។ 

01007100
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833> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងរក្កាយមករទៀត ត្តម យៈកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប ់
និង/ឬកា រធាើឲ្យបាត់ខៃួន ខខម ក្កហមបានបនតកំណត់រោេរៅមករេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា- 

 ណ ដាខខម  និងក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ
2643

  ួមទាងំរៅរខតតបាត់ដំបង
2644

 រខតតកណាត េ
2645

 រខតត

                                                                                                                                            
2641

  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំំព័  ២៤-២៥ (ខខម ក្កហមនឹងោប់ក្បុសៗខដេរៅ

ករជើងមានសាន ម ក់ខសបករជើងកខវង។ រៅខក្ពកឯង មានកា ក្បកាសត្តមមីក្កូថ្ន នាយទាហានទាងំអស់អាច្ វិេ  

ក្តឡប់ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ បនត។ បងនងៃ បស់រលាកក្សខីដេ ក់ស័កតិក្បាំ រៅកនុង បប         

សាធា ណ ដាខខម ក៏បានរៅ រហើយបានបាត់ខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រប៉ាជ យ ជីបខស) ទំំព័  

៥៤ (រៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតតរសៀមោប កងទ័ពខខម ក្កហមបានោមកាម និងបានរធាើកា សួ ច្រមៃើយ។ 

មាន ងយនតដឹកអតីតម្នតី ដាកា ទាងំរនាះយករៅសមាៃ ប់រោេ) ទំព័  ៥៧-៥៨ ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកពំង់កតី មិនក្តូវបានឃ ំោំងខៃួនរទ។ អនកទាងំរនាះក្តូវបានសាកសួ  សួ ច្រមៃើយ និងសមាៃ ប់

រោេខតមតង) ទំព័  ៧០-៧១ (ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ មិនក្តូវបានោប់

ខៃួនរទ។  ពួករគក្តូវបានសមាៃ ប់រោេភាៃ មៗ រក្កាយរពេោប់ខៃួន)។  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ិក វា៉ា ន់

ងន ឯកសា  E3/5188 ច្ ះនងៃទី ១៨ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨  ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00217485 (រក្កាយនងៃទី 

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បតី បស់រលាកក្សីខដេរធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមក្បមូេ និងយករៅ

សមាៃ ប់រោេ)។ 

2642
  ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨១។ 

2643
  បាយកា ណ៍ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក  កមមវតា៖ុ  កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិនោប់ត្តំងពី

រក្កាយរពេបញ្ចបស់្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 

00742970-00742971 (រសច្កតីោយកា ណ៍បង្វា ញថ្ន ោប់ត្តំងពីនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ១៨៧៦ មក ខខម ក្កហមបាន

សមាៃ ប់អតីតក្គូបរក្ងៀន និសិតស និងក្កុមម្នតីថ្នន ក់រក្កាម ខដេសាិតរៅកនុងកងកមាៃ ំងទាហាន បប េន់ នេ)់។ 

ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ទំព័  ១, ៣-៤, ២៩-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00709577, 00709579-00709580, 00709605-00709607 

(ជនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនមកពរីខតតនានាកនុងក្បរទសកមពជុា ខដេរៅជាប់នឹងក្ពំខដននង បានោយកា ណ៍អំពកីា សមាៃ ប់

ក្គូបរក្ងៀន និសសិត និងកូនទាហាន េន់ នេ់ ោប់ត្តំងពីនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្ន ំ១៨៧៦ ជាពិរសស អនកខដេបានលាក់

ខៃួនពីម នមក)។ បទសមាភ សន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្សី Elizabeth BECKER ឯកសា  E3/94 ច្ ះនងៃទី 

២២ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៨១ ទំព័  ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00578899-00578900 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក្បជាជនខដេោកំ្ទ 

េន់ នេ់ ក្តូវបានបំខបករច្ញរដ្ឋយខឡក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំំព័  ៥៤ 

(កនុងអំឡុង ឬរក្កាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ កូនទាហាន និងនាយទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានក្បមូេ្តុំ និងករមទច្រោេ)។    

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (កាងំ រហកកអា វ) ទំំព័  ១២ (កំណតអ់តតសញ្ញា ណពបីញ្ជ ីអនករទាសខដេក្តូវ

បានករមទច្រៅមនទី  ស-២១ ខដេកនុងរនាះ ួមមាន ទាហាន េន់ នេ់ ្ងខដ )។ ក្បតិោ  ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័  ២០ (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥ វាជាបដិវតតក្បជាជាតិ។ ខខម ក្កហមមានបំណង
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ករមទច្ក្បជាជនទាងំអស់ខដេបរក្មើកា ង្វ ឲ្យពួកអារម ិក ឬ  បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាជនកបត់)។ 

 បាយកា ណ៍ពអីងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ រោងត្តមរសច្កតសីរក្មច្ បស់គណៈកមាម ធិកា សិទធិមន សសរេខ ៩ 

(XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា  E3/4521 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំព័  ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 

00664694-00664696 (មានរសច្កតីោយកា ណ៍ជារក្ច្ើនពកីា សមាៃ ប់រក្ៅច្ាប់មករេើក្បជាជនជារក្ច្ើន រដ្ឋយសា 

ពួករគធាៃ ប់មានតំខណងរៅកនុង ដាបាេម ន រហើយរៅកនុងក ណីមួយច្ំនួន សាច្់ញាតិ បស់អនកខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្ន

ជាជនកបត់ ឬខ្ម ងំ ក៏ក្តូវសមាៃ ប់្ងខដ ។ ជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនបានរោទក្បកាន់ថ្ន កា សមាៃ បរ់ក្ៅច្ាប់ក្ទង់ក្ទាយធំ

មករេើអតីតនាយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  បានរកើតរឡើងរៅ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរពេខៃះ

 ួមទាងំអនករៅកនុងបនទកុក្គួសា  បស់ពួករគ្ងខដ ។ អនកទាងំរនាះអាច្ក្តូវបានសមាៃ ប់ ឬោប់យករៅបាត់ រហើយព ំ

ខដេបានឮដំណឹងអាីរឡើយ)។  

2644
កំណត់សមាគ េ់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00233386-00233387 (កនុងខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខខម ក្កហមោប់រក្ជើសរ ីសទាហាន និងបញ្ញា ជនយករៅសមាៃ ប់រោេរៅភូមិត្តក្ោម ច្ំខណកឯអនកដនទ

រទៀតក្តូវបានសមាៃ ប់រៅជិតភនំសំរៅ) ទំព័  ២២ ERN (ភាសាខខម ) 00233403 (បនាទ ប់ពីមានកា បះរបា រៅមូេដ្ឋា ន

មួយកនុងឃ ំសំរោង រៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ អតីតអនករបើកយនតរហាះកនុង បប េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ 

ក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់រៅច្ំកា ខន ុ) ទំព័  ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 0023340600233407 (រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ មានអតីតអនក ដាកា ជាង ៥០០ នាក់ ក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់រៅខកប រជើងភនំក្តយូង រៅក្សុកភនំក្សុក។ អតីត

ក្បធានក្កុមហ  នោ៉ា ប់ ងជាតិ និងអតីតរៅហាា យរខតតកំពង់សពឺ ក្តូវបាននាខំៃួនរៅកាន់គ កមួយកខនៃង)។ អន សស ណៈ

 បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិស ខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា  វិវឌឍរៅឥណឌូ ច្ិនោប់ត្តំងពីរក្កាយរពេបញ្ចប់

ស្ង្វគ ម ឯកសា  E3/3472 ច្ ះនងៃទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00742970-

00742971 (សកេីកមមមួយរ ៀបោប់អំពកីា សមាៃ បអ់តីតក្កុមម្នតី ដាកា ជាន់ខពស់១០ នាក់ ក្ពមទាងំក្កុមក្គួសា  បស់

ពួករគ្ង (ស  បក្បខហេ ៦០ នាក់) រៅមងគេប   ី)។  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជីវិតរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709605-

00709606។   

2645
  កំណត់សមាគ េ់ រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណាត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

ឯកសា  E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំព័  ៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00233416 (រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរកាះធំ 

រខតតកណាត េ ខខម ក្កហមបានស ំឲ្យអនករធាើកា រៅធនាោ  និសសិត និងអនក ដាកា ទាំងឡាយ រៅសាា គមន៍សរមតច្ 

នរោតតម សីហន ។ មន សសច្ំនួន ៤០០ នាក់បានរៅ ប៉ា ខនតរឃើញរៅសេ់ខត ២៥ នាក់ប៉ា រណាណ ះ)។  បាយកា ណ៍      

ោជ ដ្ឋា ភិបាេច្ក្កភពអង់រគៃស៖ កា  ំរលាភសិទធិមន សសរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/3319 ច្ ះនងៃទី ១៤ 

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ERN (ភាសាខខម ) 00699236-00699237។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយរដើមបណត ឹង   

 ដាបបរវណី ច្ក់ រធឿន ឯកសា  E3/5541 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00369904 

(រៅឆ្ន ំ ១៩៧៨ អនកខដេរគរោទថ្ន ជាទាហាន េន់ នេ់ និងជាភាន ក់ង្វ  រស.អ ី.អា ក្តូវបានោប់ខៃួន និងសួ ច្រមៃើយ

រៅរខតតកណាត េ)។ 

01007102
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2646

  ក្បវតតិននជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/5776 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ២៣៦-២៣៧ ERN (ភាសាខខម ) 

00840883-00840884 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨ អតីតអនក ដាកា ស ីវិេ និងម្នតី ដ្ឋា ភិបាេក្តូវបានោប់ខៃួន 

និងសមាៃ បរ់ៅ ប ស ោស់ រក្កាយពខីខម ក្កហមកាន់ខតបរងកើនកា រស ើបសួ ក្បវតតិ ូប បស់ពួករគឥតឈ្ប់ឈ្  ួច្មក)។ 

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៨៩-១៩០ ERN (ភាសាខខម ) 

00836266-00836267 (រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ នាយទាហានទាងំរនាះក្តូវបានសមាៃ ប់ោ៉ា ងរោ រៅ និងបានបាត់

ខៃួន បនាទ ប់ពីក្តូវបានរគរបាកបរញិ្ញតឲ្យរជឿជាក់ថ្ន ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូនឲ្យរៅរធាើកា រៅកខនៃងរ្សង វិញ)។  

2647
  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអាម ិក៖ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709579 (ជនរភៀសខៃួនមាន ក់ខដេជាអតីតនាយរទាបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម 

ក្កហមកំព ងពាោមខសាង កអនកណាខដេជាអតីតទាហាន រហើយរក្កាយមកបានយកពួករគរៅសមាៃ ប់រោេរៅ

រខតតរសៀមោប) ទំព័  ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709605-00709606។ កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី 

រហង ជ យ ឯកសា  E3/5215 ច្ ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224048 (រៅឆ្ន ំ 

១៩៧៨  អតីតទាហាន នគ បាេ និងអនក ដាកា ក្តូវបានឃ ំោងំរៅរខតតរសៀមោប រហើយរក្កាយមកពួករគក្តូវបាន

ដឹកត្តមឡានយករច្ញរៅបាត់)។ 

2648
  ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជីវិតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ឯកសា  E3/3559 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ទំព័  ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709605-00709606។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរក្ោះ ស ីម 

ហ ីប ឯកសា  E3/5355 ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00462347-00462349   
(អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានយករៅសមាៃ ប ់ ួមទាំងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ្ងខដ )។ 

2649
  កំណត់រហត សមាភ សន៍ជាមួយ សឹង េឹម (ក.ស.ព) ឯកសា  E3/4649 ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៦ ទំព័  

២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00744607-00744609 (ក្បជាជនណាខដេជាប់ ក់ព័នធនឹង បបោស់ ឬមានស័កតិរៅកនុង

សងគមោស់ ក្តូវបានដឹកត្តម ងយនតយករៅសមាៃ បរ់ោេរៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ រៅរខតតកំពង់ោម)។ កំណត់

រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ក្សុន ឯកសា  E3/1692 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ២-៤ ERN 

(ភាសាខខម ) 00218551-00218553 (រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ពួកទាហានក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយយករៅឃ ំោំង)។ សកេីកមម

 បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ១៤៨-១៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836225-

00836226 (អតីតនាយទាហានក្តូវបានរៅឲ្យមកជួបជ  ំរដ្ឋយមានកា ក្បកាសត្តមវិទយុ រហើយអនកទាងំរនាះក្តូវបាន

យករៅអូ ោំងឳ និងរក្កាយមកក្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមឡានរៅកាន់ទីកខនៃងរ្សងៗរទៀតខដេជាកខនៃងពួករគបានរធាើ

កា ង្វ ជាមួយទាហានដនទរទៀត  ួមទាងំក្កុមក្គួសា  បស់ទាហានទាងំរនាះ្ង។ រក្កាយមក ពួករគក៏ក្តូវបានបញ្ជូន

រៅកាន់មនទី សនតិស ខនានា រហើយអនកខៃះក៏ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ)។ 

2650
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំំព័  ១៤-១៨ (រក្កាយរពេមកដេ់រខតតរ ធិ៍សាត់   

ខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន បតី បស់ោត់ធាៃ ប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់។ ោត់ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានោប់ខៃួន រហើយបតី បស់
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834> មាន វិធីសា្សតច្ាស់លាស់ រៅកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណអនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

 ដាខខម  រក្កាយពីកា បញ្ឈប់ជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ និងក្គប់រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 

សាកស ីFrançois PONCHAUD និងអនកជំនាញ Philip SHORT បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ភូត-

ក ហកខដេក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់រដើមបីក្គប់ក្គងរៅរេើសាា នភាព និងក្បជាជន គឺជា “មូេដ្ឋា នដ៏

សំខ្ន់”  បស ់បបរនាះ
2653

។ មា៉ាងវិញរទៀត ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាស់កា របាកបរញិ្ញតរដើមបី

េួងរលាមអតីតអនក ដាកា  និងទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  ឲ្យបង្វា ញអតតសញ្ញា ណ បស់ពួក

រគ រដ្ឋយក្បាប់រៅអនកទាងំរនាះថ្ន ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូនឲ្យរៅោេ់ សរមតច្ នរោតតម សីហន  ឲ្យ

រៅរ ៀនសូក្ត  ឬ  រធាើសមាហ ណកមមបញ្ចូេរៅកនុងកងកមាៃ ំងក្បដ្ឋប់អាវ ធងមី
2654

។   រក្កាយមក 

                                                                                                                                            

ោត់ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ)។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)       

កថ្នខណឌ  ៦១៨។  

2651
  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ ស ោត ឯកសា  E3/5169 ច្ ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  

៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00186329-00186332 (រៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ និងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវ

បានរគកំណតរ់ោេរៅសក្មាប់កា ោប់ខៃួន និងកា ឃ ំោំងខៃួនរៅកនុងរខតតសាា យរ ៀង)។ 

2652
   កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ សាងំ  ី ឯកសា  E3/4919 ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ 

ទំព័  ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00545277 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឳព ក បស់រលាកក្សីខដេជាទាហាន 

េន់ នេ់ ក្តូវខខម ក្កហមបាញ់សមាៃ ប់រៅក្សុកកំពង់លាវ រខតតនក្ពខវង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអពំីជន ងរក្ោះ អ  ន 

រ ឿន   ឯកសា  E3/5395 ច្ ះនងៃទី ១៣ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479581 (អតីតទាហាន 

េន់   នេ់ ក្តូវបានសមាៃ ប់រក្កាយរពេរធាើកា ង្វ រៅរ ធិប  ី អស់មួយ យៈ)។ 

2653
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័  ១៥-១៦ (ខខម ក្កហមបានក ហក

ភូតភ  រហើយវាជាធមមត្តរៅរហើយសក្មាប់ពួករគ រហត ្េពិតក្បាកដរនាះ គឺជាមរនាគមន៍ វិជាជ ), ៣៨-៣៩      

(អងគកា បានរក្បើក្បាស់កា ក ហករដើមបីេួងរលាមក្បជាជនឲ្យរដើ ត្តមខៃួន និងរដើមបីក្តួតក្ត្តរៅរេើសាា នភាព ជា

ពិរសស រៅរពេពួករគសមាៃ ប់ក្បជាជនសៃូតក្តង់)។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip 

SHORT) ទំំព័  ៥៨-៥៩ (កា ក ហកគឺជាមូេដ្ឋា នដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាងំអស់ បស់ បបរនះ)។  

2654
  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៩៧-៩៨។  បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋា ភិបាេ

ច្ក្កភពអង់រគៃស៖ កា  ំរលាភសិទធិមន សសរៅកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ឯកសា  E3/3319 ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៨ កថ្នខណឌ  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00699213។  បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato 

MATSUSHITA៖ បទសមាភ សន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជុារៅក្ពខំដនកមពជុា-នង ឯកសា  E3/1714 ច្ ះខខក មភៈ-   

មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ទំព័  ៧៥-៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00324746-00324747។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័  ២៣-២៤។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD)។ 

01007104
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អនក ដាកា  និងទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានោប់ខៃួន សមាៃ ប់រោេ ឬបានបាត់ខៃួន
2655

។ 

 វិធីសា្សតដូច្ោន រនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅទូទាងំក្បរទស
2656

។ សាកសី François PONCHAUD
2657

 

Philip SHORT
2658

 និងអនកជនំាញ David CHANDLER
2659

 បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រោេនរោបាយ

សមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានអន វតតរៅទូទាងំក្បរទស។ 

 ១៤.៣.៤  សំអាងច្ាប ់

835> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ខ្អករេើភ័សតតុ្តងខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគ-

ជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានបង្វា ញឲ្យរឃើញអំពីអតាិភាពននសហឧក្កិដាកមម ួម។ ទី

មួយ ភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញថ្ន មានប គគេជារក្ច្ើននាក់  ួមទាងំរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា្ង

ខដ រនាះ បានឯកភាពរៅរេើរោេបំណង ួមខដេ ក់ព័នធនឹងកា អន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុង

ក្បរទសកមពជុា
2660

។ ទីពី  ភ័សតតុ្តងក៏បានបង្វា ញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្ន រទាះបីជារោេបំណង ួម

                                                 
2655

  សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា  E3/4590 កាេប ិរច្ទិរ្សងៗោន  ទំព័  ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836085  
(ជនរភៀសខៃួនទាងំអស់បាន្តេ់ច្រមៃើយដូច្ៗោន ថ្ន ក្បជាជនបានបាត់ខៃួន ឬក្តូវរគសមាៃ ប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំំព័  ៥៦-៥៧ (ក្បជាជនណាមានកា ជាប់ ក់ព័នធជាមួយនងឹ បប េន់ នេ់ 

 ួមទាងំជាមួយ នាយទាហាន ភាន ក់ង្វ  ឬម្នតីរស ើបកា ណ៍ ឬម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានឃ ំោងំខៃួន)។   

2656
  សូមរមើេ រេខរោងរជើងទំព័ រៅកនុងខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣៣។  

2657
  កំណត់រហត ននកា សាត ប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា  E3/370 ទំព័  ១៥ ERN (ភាសាខខម ) 

00286615 (រោងត្តមសកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនខដេគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន PONCHAUD បានសននិដ្ឋា នថ្ន 

កា សមាៃ ប់អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម បានរកើតរឡើងរៅទូទាងំក្បរទស)។ 

2658
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៩៣-៩៤ (កា កំណត់រោេរៅរៅទូទាំង

ក្បរទសមានសណាា នដូច្ោន  រដ្ឋយមានេកេណៈខ សោន បនតិច្បនតួច្រៅកខនៃងមួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ  

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័  ៥៥-៥៦ (មានេំនាដំូច្ោន រៅទូទាំងក្បរទស កនុងកា សមាៃ ប់អតីត    

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម )។  

2659
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័  ១៨-១៩ (រៅដំណាក់កាេដំបូងនន

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខ្ម ងំច្មបងជាងរគបំ្ ត គឺអនកខដេបានរធាើកិច្ចកា អាីមួយជាមួយអតីតនន បបសាធា ណ ដា

ខខម  ឬជាទាហាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័  ៦-៧ (កា សមាៃ បអ់នក

រៅកនុង បបោស់ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ោ៉ា ងទូលាយរដ្ឋយអនកនិពនធរ្សងៗថ្នជាដំណាក់កាេដំបូង។ រោេនរោបាយ 

រនះបានបនតអន វតត និងក្តូវបានច្ងក្កងជាឯកសា ោ៉ា ងរពញរេញរៅកនុងសកេីកមម បស់ជន ងរក្ោះ និងឯកសា    

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ)។  

2660
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៧-៧៧៨។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

799 

 

រនះមិនមានេកេណៈឧក្កិដាក៏រដ្ឋយ ក៏រោេនរោបាយខដេខខម ក្កហមបានបរងកើតរឡើង ក់ព័នធ

នឹងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមខដេជាមរធាបាយរដើមបីសរក្មច្េទធ្េននរោេបំណង ួមរនះ។ រៅកនុង

ក ណីរនះ មានរោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

 ដាខខម  ខដេបណាត េឲ្យមានកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េអតីតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រោេនរោបាយរនះ ក៏ក្តូវបានបង្វា ញឲ្យរឃើញត្តម យៈ វិធី

សា្សតកនុងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមខដេមានេកេណៈស ីសង្វា ក់ោន  ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សស

ោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ 

836> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមទទួេខ សក្តូវ រៅរពេ

ខដេអនកចូ្េ ួមរនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួម
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។ គណៈកមាម ធិកា 

ភូមិភាគ យ័ពយបានបញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បមូេ្តុំ និងសមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា

ខខម ។  ស់ ញឹម ខដេជារេខ្ភូមិភាគ យ័ពយបានរធាើជាអធិបតីរៅកនុងអងគក្បជ ំមួយ ខដេបានរច្ញ

រសច្កតីខណនារំនះ។ ត្ត ស ត ខដេជារេខ្តំបន់ ៧ (រដ្ឋយ ួមបញ្ចូេទាងំទួេរ ធិ៍នក្ជ្ង) ក៏

មានវតតមានរៅកនុងអងគក្បជ ំរនាះខដ ។ បនាទ ប់មក ត្ត ស ត ក៏ដូច្ជាតំណាងមកពីគណៈកមាម ធិកា ភូមិ

ភាគ និងគណៈកមាម ធិកា តំបន ់ បានចូ្េ ួមរៅកនុងអងគក្បជ ំមួយចំ្នួន ខដេរគបានក្បមូេ្តុំអតីត

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយបនាទ ប់ពីរនាះមក អនកទាងំរនាះក្តូវបានដឹកយករៅ

សមាៃ បរ់ោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អនកទាងំរនាះក្តូវបានដឹកត្តម ងយនត ខដេរបើកប រដ្ឋយអនករបើក

ប មកពីភូមិភាគ រហើយរមបញ្ញជ កា ភូមិភាគបានរក្ជើសរ ីសយកទួេរ ធិ៍នក្ជរធាើជាទីត្តំង

សមាៃ ប់មន សស។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា រធាើមន សសោត និងកា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមទទួេ

ខ សក្តូវ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ចំ្រ ះ  ស់ ញឹម ខដេជាអនកចូ្េ ួមមាន ក់ រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម

រនះ។  
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 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៣។ សូមរមើេ្ងខដ  

សាេដីការេើរ ឿងកតីKrajišnik កថ្នខណឌ  ២២៦  (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ មានអតាិភាព រៅរពេខដេសមាជិកសហ-

ឧក្កិដាកមម ួមមាន ក់បានរសនើោ៉ា ងច្ាស់លាស់ ឬរដ្ឋយក្បរោេឲ្យអនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួម 

ក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ  បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហ-

ឧក្កិដាកមម ួម ឲ្យក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា ខដេជាខ្នកននរោេបំណង ួម)។   
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

800 

 

837> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរេើកយកមកពិភាកាខ្ងរក្កាមរនះ រៅកនុងខ្នក ក់ព័នធនឹង

កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ បសជ់នជាប់រោទ កា ចូ្េ ួម បស់ នួន ជា និង រខៀវ    

សំ្ន រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម និងកា ទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា ចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម

រនះ ខដេបណាត េឲ្យមានឧក្កិដាកមមរ្សងៗ ក្បសិនរបើមាន (ខ្នកទី ១៥ និងខ្នកទី ១៦)។ 

 ១៥.  កា ទទួលខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ  បស់ ន្ួន្ ជា  

838>  ខ្អកត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ដូច្ខដេបានកំណត់ វិសាេភាពកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ 

នួន ជា ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្ខ្ងរក្កាម៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)៖ កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស)។ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)៖ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ 

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស)  

ទួេរ ធិនក្ជ៖ កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ រៅរេើអតីតម្នតី ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2662

។  

ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ នួន ជា ថ្នបានចូ្េ ួមរដ្ឋយរច្តនា ឬ បាន ួមចំ្ខណកកនុងកា 

រ ៀបចំ្ និងអន វតតរោេបំណង ួមខដេបណាត េឲ្យមានឧក្កិដាកមម និង/ឬជាប់ ក់ព័នធនឹងកា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម ទាងំម ន និងកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2663

។ រៅកនុងតួនាទី បស់ោត់

ជាអន រេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុា  សមាជិកគណៈកមាម ធិកា រោធា  និងជាសមាជកិរពញសិទធិនន    

គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ថ្ន នួន 

ជា បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជាន់ខពស់នានា ខដេមានកា បរងកើតរោេនរោបាយ ក្ពមទាងំបាន

                                                 
2662

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥ និង ១៥៤០។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម      

កថ្នខណឌ  ៧៧៩-៧៨១, ៨១១-៨១៣។ 

2663
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៣៣។ 
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ចូ្េ ួមរៅកនុងកា ពនយេ់បង្វា ញអំពីឯកសា រោេនរោបាយជា្ៃូវកា នានា បស់បកសក មមយុនីសត

កមពជុា និងរៅកនុងកា អន ម័តិ និងជំ  ញរោេនរោបាយនានា បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ត្តម យៈ

កា រធាើស នទ កថ្ន កា រោសនា និងវគគសិកានរោបាយ
2664

។  

រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នរនះ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ នួន ជា បខនាមរទៀតថ្ន បានរ ៀបចំ្

ខ្នកា  បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញ ឬ មា៉ាងរទៀត ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះ

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសណំ រំ ឿង ០០២/០១
2665

។ 

១៥.១  កា ដងឹ ខដេទាកទ់ងរៅនងឹទក្មងន់នកា ទទេួខ សក្តវូ  

839> កា ដឹង បស់ នួន ជា អំពីរោេនរោបាយ វិធីសា្សតននកា អន វតត និងឧក្កិដាកមមជាក់

លាក់នានាខដេសាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ មានទំនាក់ទំនងរៅនឹងកា វាយតនមៃ 

 បស់អងគជំន ំជក្មះអំពីេកេខណឌ ទូរៅននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងទក្មង់ទាងំអស់នន

កា ទទួេខ សក្តូវ
2666

  រហើយបញ្ញា ទាងំអស់រនះនឹងក្តូវរេើកយកមកពិោ ណាម នរគ។ កក្មិតនន

កា ដឹង ខដេអាច្មានកា ខក្បក្បួេ អាក្ស័យរៅរេើថ្ន រតើកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ជន-

ជាប់រោទ រកើតមានរៅម នរពេ រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬក៏រៅរក្កាយរពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាំង

រនាះ
2667

។ រហត ដូរច្នះ រៅកនុងខ្នករនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធាើកា ពិនិតយថ្នរតើ ម នរពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដា-

កមមខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ រនាះ ជនជាប់រោទបានដឹងអំពីភវនីយភាព

ច្ាស់លាសអ់ំពីរហត កា ណ៍ខដេរកើតមានរឡើង រៅរពេរក្កាយមកខដ  ឬរទ (ខ្នក ១៥.១.១) និង

ថ្នរតើជនជាប់រោទបានដឹងអំពីឧក្កិដាកមមខដេបានរកើតរឡើងកនុងរពេក្បក្ពឹតត (ខ្នក ១៥.១.២) ឬ

រក្កាយរពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមខដ  ឬោ៉ា ងណា (ខ្នក ១៥.១.៣) ។  

                                                 
2664

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៣២។ 

2665
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៤២, ១៥៤៥, ១៥៤៨, ១៥៥១, ១៥៥៤, ១៥៥៩-១៥៦០។ 

2666
 សក្មាប់ច្ាប់ជាធ មានសតីអំពីទក្មង់នីមួយៗននកា ទទួេខ សក្តូវ សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា 

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ។ 

2667
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៤,៦៩៨,៧០០, 

៧០២, ៧០៤, ៧១៥។ 

01007108



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

802 

 

840> នួន ជា គឺជាអនកោកំ្ទោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ ចំ្រ ះកា រធាើ “កា តស ូវណណ ៈ”
2668

 និងមានកា ទទួេ

ខ សក្តូវច្មបងរេើបញ្ញា ទាក់ទងនឹងកា រោសនា
2669

។ ោត់បានបង្វា ញម ខជាក្បធាន ជាអនកបណតុ ះ- 

បណាត េ ឬ ជាអនកឧរទទសនាមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ វគគរ ៀនសូក្ត ឬ វគគបណតុ ះបណាត េនានា រដ្ឋយរៅ

រពេរនាះ ោត់បានជំ  ញមាោ៌បកសដេ់អនករៅថ្នន ក់រក្កាមឲ្យមានកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំខ្ងកនុង 

និងខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ
2670

។ នួន ជា បានដឹងថ្ន កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ឲ្យមានកា សអប់រខពើមខបប

រនះ ក្បាកដជានឹងនាឲំ្យមានអំរពើហិងា និងបានទទួេសាគ េ់ថ្ន រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាព

េំបាកេំបិនមួយ យៈមក មាោ៌បកស ក់ព័នធនឹងកា តស ូវណណ ៈ និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅ

កនុងចិ្តតក្បជាជនរៅត្តមតំបន ់ំរដ្ឋះនានា
2671

។ នួន ជា បានោកំ្ទទសសនៈខដេថ្ន បដិវតតគួ ពឹង

ខ្អករេើកសិក ថ្នន ក់ទាបបំ្ ត រដើមបឲី្យវណណ ៈអធនក្គប់ក្គងតឹងខតងរេើក្បរទសកមពជុា។ ភាគរក្ច្ើន

ននអនកខដេសាិតរៅកនុងវណណ ៈដឹកនាងំមរីនះ បានទទួេកា អប់ ំជា្ៃូវកា តិច្តួច្ណាស។់ ពួករគទាងំ

អស់មាន វិន័យតឹង   ឹង ទទួេបានកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ  រហើយក្តូវបានបរក្ងៀនឲ្យរបាក

បរញិ្ញតក្បជាជន និងអន វតតត្តមរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់។ នួន ជា មិនអាច្មិនដឹងរទថ្ន កា  

្តេ់អំណាច្ោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅឲ្យពួករគទាងំរនាះ ខបបរនះ នឹងរធាើឲ្យមានកា អន វតតមាោ៌បកស រដ្ឋយ

ោម នកា ពិោ ណាឲ្យបានក្តឹមក្តូវរឡើយ។ រដ្ឋយរហត ្េរនះ កា  ំពឹងទ កសមរហត ្ េខតមួយ

គត់គឺថ្ន ក្បជាជនោ៉ា ងរក្ច្ើននឹងក្តូវសាៃ ប់រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយសា ខត

េកេខណឌ ននកា ជរមៃៀស និងថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅខបបរនះ ម ខជានឹងនាឲំ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិមានចំ្ននួរក្ច្ើន។ រទាះជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ កា ចូ្េ ួមរៅកនុងសកមមភាព

រោសនា និងកា បណតុ ះបណាត េកមាម ភិបាេអំពីកា ក្បុងក្បយ័តននឹងខ្ម ងំសក្តូវ កា បំ ក់បំប៉ាន

មរនាគមន៍វិជាជ ដ៏តឹង  ឹងដេ់កសិក អំពីកា តស ូវណណ ៈ  ួមទាងំកា កំណត់ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំរនាះ នួន ជា បានដឹងថ្ន មានភវនយីភាពច្ាស់

លាស់ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរ្សងៗ។  

841> នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា  ក់ព័នធនឹងកា ដឹងជាទូរៅ បស់ោត់ពី

រោេនរោបាយ និងឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយពួកខខម ក្កហម ដូច្មានបញ្ញជ ក់ខ្ង

                                                 
2668

 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៥-៣១២។ 

2669
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៤។ 

2670
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥, ៣៤៧។  

2671
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៤។ 
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រក្កាមរនះ។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងអំឡុងរពេរវលា ក់ព័នធននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនាះ នួន 

ជា ទទួេបានព័ត៌មានោ៉ា ងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងឧក្កិដាកមមនានា។  

 ១៥.១.១  កា ដងឹអពំភីវនយីភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

842> រៅកនុងគរក្មាងកា មួយខដេក្តូវបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧២ រហើយ
ក្តូវបានអន ម័តជា្ៃូវកា មួយឆ្ន ំរក្កាយមករនាះ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា រៅ

កនុងតំបន ់ំរដ្ឋះ រហើយបរងកើតសហក ណ៍ រដ្ឋយក្បមូេ្តុំកមាៃ ំងពេកមមរដើមបីដ្ឋដំ ះក្សូវ និងរដើមបី 

“វាយអាន ភាព បស់វណណ ៈសកតិភូមិ មាច ស់ដី និងវណណ ៈនាយទ ន”
2672

។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧២ 

រអៀង សា ី បាន្តេ់កិច្ចសមាភ សនជ៍ាសាធា ណៈមួយ ទាក់ទងនឹងសមូហភាវូបនីយកមមរៅកនុងតំបន់

 ំរដ្ឋះ
2673

។ រសច្កតីខណនា ំបសប់កសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ត្តងំក្បជាជនឲ្យរៅបងកបរងកើន្េ    

កសិកមមជាសមហូភាព
2674

។ រេើសពីរនះ េកេខណឌ ននកា ដឹកជញ្ជូន ឬស ខ មាេភាព បស់ក្បជាជន 

មិនខមនជាកត្តត ខដេក្តូវយកចិ្តតទ កដ្ឋក់រឡើយ។ រៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ 

ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស រដ្ឋយបានកត់សមាគ េ់ពីកា ខាះខ្តរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ រនាះ បានក្បកាសពីកា របតជាា

 បស់ខៃួនកនុងកា បនតកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយទ កឲ្យក្បជាជនរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទាំងរនាះរដ្ឋយ

ខៃួនឯងផ្ទទ េ់
2675

។ រោងត្តមរោេនរោបាយរនះ រៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ មានកា អន វតត វិធសីា្សត

ដូច្ៗោន កនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅពីតំបន់ជនបទមួយ រៅតំបន់

ជនបទមួយរទៀត រដ្ឋយមានទាងំកា រធាើបាប កា រ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនខដេមកពីតំបន់ខ្ម ងំ 

និងកា ក្បឆំ្ងនឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយមានកា សាៃ បខ់ដេបណាត េមកពីអំរពើ 

នក្ពន្សរ្សងៗ េកេខណឌ ននកា ជរមៃៀស និងកា រក្បើក្បាស់ហិងា
2676

។  

843> រដ្ឋយខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីម នរនះ នួន ជា បានចូ្េ ួមកនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយ 

ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងដំរណើ កា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស 

ខដេបានបណាត េឲ្យមានឧក្កិដាកមមជារក្ច្ើន ឬជាប់ ក់ព័នធនឹងឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

                                                 
2672

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣, ១១៥។ 

2673
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៤។ 

2674
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣។ 

2675
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៤។ 

2676
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។ 
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០០២/០១
2677

។ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងជាងមីមតងរទៀត រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ រនាះ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន  រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង
2678

។ ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញ និង/ឬ ជាប់ ក់ព័នធនឹងឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ក

រមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស)
2679

។ រេើសពីរនះរទៀត ខ្អករេើ

បទពិរសាធន៍ពីម ន ជាពិរសសបទពិរសាធន៍រៅឧតតងុគ ខ្នកា ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុងកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងទាងំអស់ បនាទ ប់ពីបាន ំរដ្ឋះក្បរទស ួច្ ក្បាកដជាបានក្បរមើេ

រឃើញ និង/ឬជាប់ ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដើមបីសមាៃ ប ់

ោប់ខៃួន ឬរធាើឲ្យបាត់ខៃួន បនាទ ប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ
2680

។ រក្កាយខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កា រក្បើ

ក្បាស់ វិធីសា្សតននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះម្នតី ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម មានកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើង ជាពិរសសកនុងអំឡុងរពេវាយេ កច្ ងរក្កាយរដើមបី

 ំរដ្ឋះក្បរទស
2681

។  

844> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានបរងកើត និងអន វតតរោេនរោបាយ 

កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយបានបនតអន វតតរោេនរោបាយរនះកនុង

អំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2682

។ នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន មានរោេនរោបាយ និង 

                                                 
2677 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៤៧។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា       

កថ្នខណឌ  ៣១៥-៣១៦, ៣២៥, ៣៣៤-៣៣៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  

៨៧៨-៨៨២។ 

2678
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥, ៧៨៨។ 

2679
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥, ៧៨៨។ 

2680
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២៤-១២៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៦។ 

2681
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៣៤។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤១-៥៤២។ 

2682
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៨, ១២០-១២៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៨១៤។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

805 

 

រោេបំណងរដើមបីេ បបំបាត់សមាសភាពមិនេអ ខដេបាន្តេ់យ តតិកមមចំ្រ ះ “កា ករមទច្” ឬកា  

េ បបំបាត់ក្បជាជន ក្បសិនរបើពួករគមិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន
2683

។  ក់ព័នធនឹងអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញភ័សតតុ្តងអំពីរោេនរោបាយ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស

កនុងកា កំណត់រោេរៅអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ថ្នជាសមាសភាពមិនេអ ខដេ

មិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន
2684

។ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន “បទបញ្ញជ នរោបាយ”  បស់បកសក មមយុនីសត

កមពជុាខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាច ត់” រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអន វតត ួច្រហើយ
2685

។ 

រោងត្តម នួន ជា រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាពេំបាកេំបិនមួយ យៈមក មាោ៌បកស ក់ព័នធ

នឹងកា តស ូវណណ ៈ និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅកនុងចិ្តតក្បជាជនរៅត្តមតំបន ់ំរដ្ឋះ
2686

។ 

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទី បស់ោត់រៅកនុងថ្នន ក់ដឹកនាបំកស ខដេបានរ ៀបចំ្ និងអន វតតរោេ

នរោបាយ ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីរោេនរោបាយទាងំអស់

រនះ ក្ពមទាំង វិធីសា្សតកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយរនះ
2687

។ 

845> រេើសពីរនះរទៀត  ក់ព័នធនឹងសាា នភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាងំក្បរទស ខ្នកា  
 បស់បកសកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងយ តតិកមមចំ្រ ះកា 

ជរមៃៀសរនះ រោេនរោបាយកនុងកា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមរដ្ឋយមានយ ទធសា្សត កនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កា ក្បក្ពឹតតិខ សោន ចំ្រ ះក្បជាជនងមី និង

កា ខណនា ំបស់បកសឲ្យេ បបំបាត់ និង កាកា ក្បុងក្បយ័តនក្បឆំ្ងនឹងសមាសភាពទាងំអស់ និង 

“ពួករៅរសសសេ់” នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ មិនខមនជាកា សមាៃ ត់រទៀតរទរៅកនងុឋានាន ក្កម  

បកស។ ភាពរកើតមានពិតក្បាកដ សកមមភាព និងរោេនរោបាយទាងំរនះ ក្តូវបានពិភាកា រកាត

សរសើ  និងរេើកទឹកចិ្តត រៅកនុងអំឡុងវគគសិការ ៀនសូក្ត សននិសីទ ពិធីក្បា ពធប ណយឯកោជយ 

មហាសននិបាតនានា និងរៅកនុងទសសនាវដតី ទង់បដវិតត នងិទសសនាវដតី យ វជន-យ វនា ីបដវិតត រៅក្គប់

                                                 
2683

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៥។ 

2684
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៥។ 

2685
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨២៤ រជើងទំព័  ២៥៩៨។ 

2686
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៤។ 

2687
 សូមរមើេខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៤៨។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

806 

 

រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2688

 រៅម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេននកា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ នួន ជា បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនានាខដេពិភាកាអំពីបញ្ញា ទាងំរនះ និង

រច្ញរសច្កតីខណនានំានា
2689

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា គឺជាអនកនិពនធមាន ក់កនុង

ចំ្រណាមអនកនិពនធសំខ្ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិតត
2690

 រហើយរជឿជាក់ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីបញ្ញា ទាងំ

រនះ ខដេក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងអតាបទរបាះព មព្ ាយនានា។ 

846> ឧក្កិដាកមមនានាខដេសាិតរៅរក្កាមវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ គឺជាខ្នកនន វិធ-ី

សា្សតអន វតតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន  ខដេក្តូវបានអន វតតរៅទូទាងំក្បរទស រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងបនតអន វតតនារពេរក្កាយៗមករទៀត
2691

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ទទួេបាន

 បាយកា ណ៍ និងព័ត៌មានខដេទាក់ទងនឹងសាា នភាព ស់រៅ បសក់្បជាជនរៅត្តមទជីនបទ និង

កា អន វតតរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានារនាះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រសច្កតី 

សននិដ្ឋា នសមរហត ្េខតមួយគត់គឺថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីវិធីសា្សតអន វតតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន  រៅម ន 

រពេ កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេននកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានាខដេសាិតរៅរក្កាម វិសាេភាព

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រហើយវិធីសា្សតកនុងកា អន វតតរនាះគឺជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមមទាងំរនះ
2692

។ 

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេក្សប

រៅនឹងវិធីសា្សតអន វតតទាងំរនះ កា អន វតតខ្នកា  និងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

តំបនទ់ីក្បជ ំជន និងកា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេបណាត េឲ្យ

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេដំបូងននកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនទាងំពី ដំណាក់កាេ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  

                                                 
2688

 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៤-៥៤៥។ 

2689
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣១។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

2690 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៤។ ខ្នទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  
៣១១។  

2691
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨, ១២០-១២៣។ 

2692
 សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩៨។ 

01007113
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807 

 

 ១៥.១.២  កា ដងឹរៅខណៈរពេខដេមានកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

847> នួន ជា កនុងនាមជាអន រេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុា និងជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈ-   

កមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
2693

 មានសិទធទិទួេបាន

កា ជូនដំណឹង រៅរពេខដេបទរេមើសក្តូវបានក្បក្ពឹតត។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជ ំនានា បស់    

គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ សមាជិកគណៈកមាម ធិកា ខដេបានទទួេ

 បាយកា ណ៍ បានចូ្េ ួមពិភាកា និងបានរ ៀបចំ្ខ្នកា កនុងកា រធាើបដិវតតក្បជាធិបរតយយ និង

បដិវតតសងគមនិយម កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំនា

រពេរក្កាយៗមករទៀត សាា នភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទីជនបទ និងកា េ បបំបាត់ខ្ម ងំ និង

កា េ បបំបាត់សមាសភាពនន បបសាធា ណ ដាខខម 
2694
។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន តួនាទី

 បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមមួយខ្នក គឺក្តូវរធាើកា វិភាគរៅរេើកា អន វតតរោេនរោបាយ បស់

បកស ខកតក្មូវកា  ំរលាភបំ ន និងរច្ញរសច្កតីខណនា ំក់ព័នធនឹងសាា នភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន

រៅត្តមទីជនបទ
2695
។ កំណត់រហត ក្បជ ំនានាបង្វា ញថ្ន គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ( មួទាងំ នួន 

ជា) បានទទួេ បាយកា ណ៍ និងបានពិភាកាអំពីបញ្ញា កងាះខ្តមាបូអាហា  ថ្នន ំសងកូវ និងបញ្ញា ជំងឺ

នានា
2696

។ រក្ៅពីកា ចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំ្ៃូវកា  បស់បកស នួន ជា ក៏បានសាន ក់រៅ ទទួេទានអាហា  

និងបានជួបរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត បស់បកស្ងខដ 
2697

 រដ្ឋយោត់

បានពិភាកាជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ទាំងំរនាះ អំពីក្បធានបទនានា ួមទាងំកា រធាើបដិវតតក្បជាធិប-

រតយយ និងបដិវតតសងគមនិយម ខដេមានពី ដំណាក់កាេកនុងកា វិវតតននរោេបំណង ួម
2698

។ រក្ៅ

                                                 
2693

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៤, ៣១៣, ៣១៥-៣១៦។ 

2694
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២៧, ១៣២-១៣៣, ១៤៤។ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនង

កា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៧១។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧, ៥៨៥, ៦០៤, ៦១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៩, ៧៥៧, ៧៦៨, ៧៧១, ៧៨៨, ៨០៧, ៨១៦ 

2695
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ 

សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៤។ 

2696
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៦៨។ 

2697
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៧១។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា     

កថ្នខណឌ  ៣១៧។ 

2698
 ខ្នែកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១-៧៧៦។ 

01007114
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808 

 

ពីតួនាទីទាងំរនះ នួន ជា ក្តូវបានោត់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ចំ្រ ះរោេនរោបាយខ្នក

សងគមកិច្ច
2699
។ អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន រដ្ឋយសា ខតោត់មានតួនាទីជានខ់ពស់រៅកនុងថ្នន ក់ដឹកនាំ

បកសក មមយុនីសតកមពជុា នួន ជា ទទួេខ សក្តូវរេើសកមមភាពទាងំអស់ បស់បកស ខដេរេើសពីតួនាទ ី

និង កា ទទួេខ សក្តូវខដេក្តូវបានក្បគេ់ឲ្យោត់ជា្ៃូវកា  កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ
2700

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីឧក្កិដាកមមនានា កនុងនាមោត់

ជាអន រេខ្បកស និងត្តម យៈសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈ-

កមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍។ 

848> ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា ក៏បានទទួេ បាយកា ណ៍ពីរមដឹកនារំោធាសតអីំពីដំរណើ 

កា វិវតតរ្សងៗរៅឯសម ភូមិ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅមនទី  ប-៥
2701

។ ទូ -

រេខជារក្ច្ើនខដេរៅរសសសេ់ ហូតដេ់រពេបច្ចបុបនន  ក់ព័នធនឹងសភាពកា ណ៍រៅឯសម ភូម ិ

និងរៅក្ពំខដនជាប់រវៀតណាម ក្តូវបានច្មៃងជូនរៅ នួន ជា
2702

។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ង

ខដ ថ្ន កងកមាៃ ំងរោធាខដេបានវាយដរណត ើមយកទីក្កុងភនំរពញ សាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ  បស់រេខ្

ភូមិភាគនានា ខដេរសនើស ំ និងទទួេកា ខណនាពីំ ប៉ា េ ពត នួន ជា ស ន រសន និងរមដឹកនាជំាន់

ខពស់ដនទរទៀតរៅមនទ ី ប-៥
2703

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា 

បានទទួេព័ត៌មានេមអិតអំពីសកមមភាពនានា បស់កងទ័ពខខម ក្កហម និងសាា នកា ណ៍រៅមូេដ្ឋា ន។  

 ១៥.១.២.១  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន (ដណំាកក់ាេទ១ី) 

849> នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2704
។ ោត់បាននិោយថ្ន រៅរពេរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញភាៃ មៗ

រក្កាយរពេជរមៃៀសរនាះ ោត់ខៃួនឯងផ្ទទ េ់បានរឃើញអនកក្តូវបានជរមៃៀសរដើ ត្តម្ៃូវ រហើយបាន

                                                 
2699

 ក្ពមទាងំរោេនរោបាយខ្នកសិកាធិកា  រោសនាកា  វបបធម៌ និងកា ង្វ បកស៖ សូមរមើេ ខ្នកទី ៥៖  

 ច្នា ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣២។ 

2700
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 

2701
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៥-១៤៦។ 

2702 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៨។ 

2703
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៧។ 

2704
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ 

01007115
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

809 

 

ទទួេសាគ េ់ថ្ន ពួករគពិបាកកនុងកា រធាើដំរណើ ។ ោត់បានទទួេសាគ េ់ថ្ន រក្កាយមកោត់បាន

រឃើញសាកសពរៅកនុង្ទះកនុងទីក្កុងភនំរពញ
2705

។ នួន ជា ក៏បានទទួេសាគ េ់ខដ ថ្ន មានកា សាៃ ប់

ជារក្ច្ើនខបប កនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំ កា សាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា អត់

អាហា  ទាងំរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស និងរពេរក្កាយៗមករទៀត
2706

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា រៅរពេខដេឧក្កិដាកមមទាងំរនាះក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។ 

 ១៥.១.២.២  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន (ដណំាកក់ាេទ២ី) 

850> នួន ជា បានទទួេសាគ េ់ថ្ន ោត់បានដឹងថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេ
ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២

2707
។ ោត់បានទទួេសាគ េ់ថ្ន បកសបានដឹងថ្នក្បជាជន

នឹងក្តូវេះបង់ រហើយនិងជួបក្បទះភាពេំបាកេំបិន រដ្ឋយសា ខតកា ជរមៃៀសទាងំរនះ
2708

។ ដូច្

ខដេបានកត់សមាគ េ់ខ្ងរេើ នួន ជា ក៏បានទទួេសាគ េ់ខដ ថ្ន មានកា សាៃ ប់ជារក្ច្ើនខបបកនុង

អំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមទាងំ កា សាៃ ប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា អត់អាហា  ទាងំរៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស និងរពេរក្កាយៗមករទៀត
2709

។ 

851> ភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបង្វា ញថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេទ២ី មានកា អន វតតវិធី

សា្សតផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំពីតំបន់ទីជនបទមួយរៅតំបនទ់ីជនបទមួយរទៀត រដ្ឋយមានកា រធាើ

បាប កា រ ីសរអើងក្បឆំ្ង “ក្បជាជនងមី” និងកា សាៃ ប់ខដេបណាត េមកពីេកេខណឌ កនុងកា ដឹក
ជញ្ជូន អំរពើ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបងកឲ្យមានកា ភ័យខ្ៃ ច្ និងកា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំង

2710
។ 

ភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័ត បានោយកា ណ៍រៅមជឈិម ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនកនុង

                                                 
2705

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។  

2706
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ 

2707
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២៨។ 

2708
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ 

2709
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ 

2710 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៤, ៦២៧-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤៖ 

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០៣។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

810 

 

ដំណាក់កាេទី២
2711

។ ក្បជាជនោប ់ន់នាក់ក្តូវបានផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ ត្តមកាណូត កបា៉ា េ់ ឡាន និង

 ងរភៃើង សំរៅរៅទីក្កុងភនំរពញ កាត់ត្តមទីក្កុងភនំរពញ និងរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេជាទីក្កុងក្តូវ

បានរគរបាះបង់រោេ
2712

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា រធាើដំរណើ  បស់ោត់កនុងអំឡុង

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានដឹងអំពីសាា នភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាងំក្បរទស
2713

។ 

កនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានរៅពិនិតយរមើេគរក្មាងសាងសង់ និងគរក្មាង

កសិកមមនានា និងបានជួបជាមួយរមដឹកនាភូំមិភាគរ្សងៗ្ងខដ 
2714

។ ោត់ក៏បានជួបជាមួយរេខ្

ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត និងកមាម ភិបាេរ្សងៗ ដូច្ជា  ស់ ញឹម ជារដើម រៅកនុងទីក្កុង

ភនំរពញ
2715

។ កនុងអំឡុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានរធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់

ភូមិភាគ យ័ពយ រហើយបានរឃើញក្បជាជនងមីជួបក្បទះកា ខាះខ្តទាំង រសបៀងអាហា  និងថ្នន ំ     

សងកូវ
2716

។ នួន ជា បានរធាើដំរណើ ជាមួយគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៏ រក្កាយមកបានដឹងពីដំរណើ 

ទសសនកិច្ចរនាះ។ 

852> ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា រៅរពេ
ខដេឧក្កិដាកមមទាងំរនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតត កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេ

ទី២។ 

 ១៥.១.២.៣  កា សមាៃ បរ់ៅទេួរ ធិ៍នក្ជ 

853> រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនងៃរក្កាយមករទៀត ទីក្កុងនានារៅកនុងក្បរទស  

កមពជុាក្តូវបាន ំរដ្ឋះ រហើយក៏មានកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ កា បាត់ខៃួន និងកា រធាើបាបរ្សងៗរៅ

រេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅរពេម នកា ជរមៃៀសបនតិច្ កនុងរពេជរមៃៀស និងរក្កាយ

                                                 
2711

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩៨។ 

2712
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៥៩៥។ 

2713
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

2714
 សូមរមើេ ខ្នកទី៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម    

កថ្នខណឌ  ៧៧៣។ 

2715
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧២។ 

2716
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ២ី) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ 

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៥។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

811 

 

កា ជរមៃៀសបនតិច្
2717

។ ដូច្ោន រៅនឹងវិធីសា្សតអន វតត ខដេកំព ងអន វតតរៅរពេរនាះ បនាទ ប់ពី

 ំរដ្ឋះបានរខតតរ ធិ៍សាត់ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តុំត្តម យៈមរធាបាយ

របាកបរញិ្ញត រហើយក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ កា សមាៃ បរ់ៅទួេរ ធិ៍នក្ជបាន

រកើតរឡើងរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2718

។ នួន ជា គឺជាអនកនិពនធមាន ក់កនុងចំ្រណាម

អនកនិពនធសំខ្ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិតត
2719

 ខដេជាមរធាបាយ្សពា្ ាយរោេនរោបាយ

 បស់បកសទាក់ទងនឹង “ខ្ម ងំ” និងរេើកស រសើ អំពីកា េ បបំបាត់ខ្ម ងំ និងកា េ បបំបាត់អតីត

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
2720

។ រោេនរោបាយ បស់បកសទាក់ទងនឹង “ខ្ម ងំ” ក្តូវបាន

្សពា្ ាយត្តម យៈវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ  ខដេក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាបំកសនានា  ួម

ទាងំ នួន ជា ្ងខដ 
2721

។ 

854> របើរទាះបីជាមិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ោត់បានដឹងអំពីច្ ិតេកេណៈននឧក្កិដាកមមជាក់

លាក់ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពី វិធី

សា្សតខដេកំព ងអន វតតកនុងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយមានកា 

ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ កា រធាើឲ្យបាត់ខៃួន និងកា រធាើបាបរ្សងៗរទៀត បនាទ ប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ និង

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ។ រហត ដូរច្នះ ោត់បានដឹងថ្ន ក្បជាជនរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក៏ដូច្ជា ទី

ក្កុង ំរដ្ឋះដនទរទៀតរៅទូទាងំក្បរទសក្តូវបានជរមៃៀស និងថ្ន ខ្អកត្តមរោេនរោបាយកនុងកា 

កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏បានដឹងថ្ន    

ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មួយចំ្នួនខដេ ករឃើញរៅកនុងរខតតរ ធិសាត់ ក្តូវបានរគ

សមាៃ ប់រៅខណៈរពេខដេមានកា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ។  

                                                 
2717

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១៣-៦១៤, ៦៤៩-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤៖ 

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣០-៨៣៤។ 

2718
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦២, ៦៦៨, ៦៧០, ៦៨១។ 

2719
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា     

កថ្នខណឌ  ៣១១។ 

2720 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៨។ 

2721 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៨។ 
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 ១៥.១.៣  កា ដងឹរៅរក្កាយកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

855> បនាទ ប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទ១ី និង

ដំណាក់កាេទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក រោេនរោបាយ ក្ពមទាងំឧក្កិដាកមមខដេរកើតរច្ញ

ពីរោេនរោបាយទាងំរនះ ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងវគគសិការ ៀនសូក្ត កនុងសននិសីទ កនុងពិធី

ក្បា ពធប ណយឯកោជយ រៅកនុងមហាសននិបាត ក្ពមទាងំរៅកនុងឯកសា នរោបាយ និងកនុងទសសនាវដតី      

ទង់បដវិតត និង ទសសនាវដតីយ វជន-យ វនា ីបដវិតត ខដ ។ នួន ជា មិនក្តឹមខតមានសិទធិពិនិតយរមើេ     

ទសសនាវដតី ទង់បដវិតត និងទសសនាវដតី យ វជន-យ វនា ីបដវិតត ប៉ា រណាណ ះរទ ោត់ខងមទាងំជាអនកនិពនធ 

មាន ក់កនុងចំ្រណាមអនកនិពនធសខំ្ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិតត រទៀត្ង។  

856> នួន ជា ក៏មានសិទធិទទួេបាន បាយកា ណ៍នានាពីបណាត  ដា អងគកា អនត ជាតិ និងទី

ភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មានអនត ជាតិរ្សងៗរទៀត្ងខដ ។ ក្បភពព័ត៌មានរក្ៅក្បរទសទាងំរនះោយ-

កា ណ៍ជាសាធា ណៈពីកា រោទក្បកាន់រ្សងៗអំពីអំរពើរោ រៅខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេ និង

រក្កាយរពេមានកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើទាងំរនះ ខដេមានទាងំ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ េកេខណឌ

អមន សសធម៌ កា រ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” និងកា រ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹងអតីតអនក ដាកា នន

 បបសាធា ណ ដាខខម  កា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយ

មានកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា រធាើឲ្យបាត់ខៃួន និងកា សាៃ ប់កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងដំណាក់កាេទី២
2722

។  អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន គណៈកមាម ធិកា        

អចិ្ន្នតយ៍បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានបញ្ញជ ឲ្យក្កសួងរោសនាកា  និងព័ត៌មាន បស់ បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ រធាើកា ក្តួតពិនិតយរសច្កតីោយកា ណ៍ ព័ត៌មានប រទសឲ្យបានដិតដេ់ រហើយថ្ន  

នីតិវិធីេមអិតក្តូវបានបរងកើតរឡើងសក្មាប់ឲ្យក្កសួងរោសនាកា  សរងេប និងោយកា ណ៍ពីព័ត៌មាន

នានាជូនរៅគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
2723

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈ បាយកា ណ៍

 បស់ក្កសួងទាំងរនះ នួន ជា ខដេជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ពិតជាបានដឹងអំពីរសច្កតី

ោយកា ណ៍ព័ត៌មានខដេរ ៀបោប់េមអិតអំពីឧក្កិដាកមមទាំងរនះ។   

                                                 
2722

 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៧-២៦៨។  

2723
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៧។ 
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857> រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា 
ក៏បានទទួេព័ត៌មានអំពីឧក្កិដាកមមនានា បនាទ ប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ្ងខដ ។ 

១៥.២  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ភូមភិាគនានាច្រំ ះឧក្កដិាកមមខដេក្តវូបានក្បក្ពតឹត 

858> រមធាវីកា   កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន (ក) ភូមិភាគគឺជាអនកទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកា 

អន វតតខ្នកា កនុងកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ និងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ក្ពមទាងំ

ក្ពឹតតិកា ណ៍នានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មិនខមនមជឈិមបកសរនាះរទ
2724

 និង (ខ) កា ជរមៃៀសក្បជាជន

គឺជាកា ទទួេខ សក្តូវ បស់រោធា រហើយ នួន ជា មិនខមនជាអនកទទួេខ សក្តូវរឡើយ
2725

។ 

859> រទាះបីជាទទួេសាគ េ់ថ្ន ភូមិភាគបានអន វតតរោេនរោបាយ បស់បកសទាក់ទងនឹងកា  

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគ- 

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ភូមិភាគទាងំរនាះមិនខមនអន វតតរដ្ឋយឯកោជយរនាះរឡើយ រហើយមជឈិមបកស 

 ួមទាងំ នួន ជា ្ង បានពឹងខ្អករៅរេើភូមិភាគនានា ខដេរេខ្ភូមិភាគទាងំរនាះ ជាធមមត្តគឺជា 

សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម ឬគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងខ្អកត្តម ច្នាសមព័នធឋានាន ក្កម

 បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា រធាើឲ្យរោេនរោបាយ និងរសច្កតីសរក្មច្នានា បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុាមានក្បសិទធភាព។ ចំ្ណ ច្រនះគឺក្សបរៅនឹងបទបបញ្ាតតិននេកេនតិកៈ បស់បកសក មមយុ-

នីសតកមពជុា
2726

 និងក៏ជាតងភាពជាក់ខសតង្ងខដ ។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមខដេមាន នួន ជា ជា

អន រេខ្រនាះ ទទួេបនទកុកនុងកា ខណនាថំ្នន ក់ភូមិភាគ ថ្នន ក់តំបន់ និងអងគកា បកសដនទរទៀត ឲ្យ 

អន វតតសកមមភាពនានាក្សបរៅត្តមមាោ៌នរោបាយ បស់បកស រហើយរសច្កតីខណនាពីំមជឈិមបកស 

ក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅថ្នន ក់ភូមិភាគ និងរៅថ្នន ក់រក្កាមៗរទៀត
2727

។ 

                                                 
2724

 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/3 នងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣០៥-៣១៥, ៣១៨-៣១៩, ៤១២-៤២១, ៤២៧-៤៣៨, ៤៥២-៤៥៤។ ក្បតិោ ឹក 

ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨-២១។ 

2725
 ក្បតិោ ឹក ច្ ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័  ១៨។ 

2726
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៩។ 

2727
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២។ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៩, 

២៨៦។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

814 

 

860> អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកា ផ្ទៃ ស់
ទីេំរៅក្បជាជន រក្កាយៗមករទៀត ក្តូវបានអន វតតរឡើងរៅកនុងេកេណៈដូច្ោន

2728
។ ក្សរដៀងោន

រនះខដ  រទាះបីជា ឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរសនើឲ្យថ្នន ក់ភូមិភាគ ថ្នន ក់

តំបន់ និងថ្នន ក់ក្សុក រធាើខ្នកា  និងរ ៀបចំ្ជាោបំាច់្ រដើមបីសរក្មច្រោេរៅ បស់បកសក៏

រដ្ឋយ
2729

 ក៏មានកា បង្វា ញោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន មជឈិមបកសបានរ ៀបចំ្ សក្មបសក្មួេ និងអន ញ្ញា ត

ឲ្យមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនទាងំរនះ
2730

។ បកសក៏បានក្គប់ក្គង្ងខដ រៅរេើមរធាបាយ 

និង របៀបននកា ដឹកជញ្ជូន រដើមបីអន វតតកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរក្កាយៗមករទៀត រដ្ឋយគណៈ-

កមាម ធិកា ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក មានអំណាច្កនុងកា ជរមៃៀស ឬផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាងំរនះ
2731

។ 

រសច្កតីខណនា ំបស់បកសទាក់ទងនឹងខ្ម ងំ និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  

ក៏ក្តូវបាន្សពា្ ាយរច្ញពីមជឈិមបកសរៅដេ់កមាម ភិបាេថ្នន ក់រក្កាមៗ្ងខដ  ត្តម យៈវគគសិកា

រ ៀនសូក្ត កា រោសនា និងទសសនាវដតីទង់បដវិតតនានា រដើមបីយករៅអន វតត។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

បដិរសធកា រេើករឡើងរនះ។ 

១៥.៣  កា ក្បក្ពតឹតតិ្តម យៈសហឧក្កដិាកមម មួ 

 ១៥.៣.១  កា  មួច្ខំណក 

861> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា កនុងឋានៈជាអន រេខ្បកសខដេមានអំណាច្កនុងកា 

រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត
2732

 មិនក្តឹមខតបានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្

រោេនរោបាយដំបូង បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតក៏បានចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមម

រៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រៅកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយទាងំរនាះ 

ជាបនត។ ជាកា កត់សមាគ េ់ នួន ជា បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជារក្ច្ើនរេើក ខដេពិភាកាអំពី 

ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយោត់ក៏បានឯកភាពរៅរេើខ្នកា រនះ្ង 

                                                 
2728

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៨-១៥១។ 

2729
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។ 

2730
 កត់សមាគ េ់ រសច្កតីសរក្មច្ បសគ់ណៈកមាម ធិកា  កនុងកា បញ្ជូនក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០នាក់ រៅរខតតក្ពះវិហា  

គឺជាកា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់ ដាអំណាច្រខតតរនះ កនុងកា ទទួេយកក្បជាជនច្ំនួន ៥០.០០០ នាក់។  

2731
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៥៩៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៩។  

2732
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

815 

 

ខដ ។ នួន ជា ក៏បានដឹង និងបានអន ម័តចំ្រ ះកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជននារពេបនាទ ប់មករទៀត 

ក្ពមទាងំបានចូ្េ ួមចំ្ខណកកនុងកា រ ៀបចំ្ និងជំ  ញរោេនរោបាយ បស់ បបកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ កនុងកា កំណត់រោេរៅមករេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។ 

862> ដូច្បានពនយេ់េមអិតខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន 

ចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមននសហឧក្កិដាកមម ួម ខដេកា  ួមចំ្ខណក បស់ោត់មានឥទធិពេ

ខ្ៃ ងំកាៃ ។ រដើមបីឲ្យ នួន ជា ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយកងទ័ព

ខខម ក្កហម ខដេមិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដាកមម ួមរនាះ ក្តូវខតបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន សមាជិក

ណាមាន ក់ននសហឧក្កិដាកមម ួម អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះបទឧក្កិដាទាងំរនះ រហើយ

សមាជិករនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដ្ឋយផ្ទទ េ់រដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួម
2733

។ អងគជំន ំជក្មះ

សូម មៃឹករឡើងវិញអំពីកា សរក្មច្ បស់ខៃួនថ្ន សមាជិកទាងំឡាយននសហឧក្កិដាកមម ួមអាច្ទទួេ

ខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំរនាះបាន
2734

។ កា យេ់រឃើញរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ 

ខដេថ្ន នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  បានបញ្ញជ  បានញុះញង់ បានជួយ និងជំ  ញដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមខដេ ងកា រោទក្បកាន់រនាះ (ខ្នក ១៥.៤) ក៏បង្វា ញក្គប់ក្ោន់្ងខដ ពីទំនាក់ទំនង

 វាង ោ ី និង នួន ជា
2735

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា អាច្ក្តូវដ្ឋក់ឲ្យទទួេ

ខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ចំ្រ ះ ឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។  

 ១៥.៣.១.១  កា បរងកើតរោេនរោបាយ ៖ កា រ ៀបច្ខំ្នកា អន វតតរោេបណំង

 មួ 

863> នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តងំជាអន រេខ្បកសរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ នាខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៦០ រដ្ឋយោត់បានរដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្នរ់ៅកនុងកា រ ៀបចំ្ត្តក់ខតងរោេជំហ  បស់បកស

សតីពីហិងាបដិវតតន៍ និងកា រក្បើក្បាស់កា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធ រដើមបីសរក្មច្រោេរៅ បស់បកស។ 

                                                 
2733

 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៣ ។ 

2734
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៧-៨១០, ៨៣៦។ 

2735
 សាេដីការេើរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ២២៦ (មានទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ រៅរពេខដេសមាជិកសហឧក្កិដាកមម

 ួមមាន ក់ បានរសនើោ៉ា ងច្ាស់លាស់ ឬមិនច្ាសល់ាស់ ឲ្យអនកមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួម ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

មួយ ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ  បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួមរនាះឲ្យ

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម ខដេបរងកើតបានជាខ្នកមួយននរោេបំណង ួម)។ 
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ោត់ក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ និងរេើកទី៣ (រៅខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៦៣ និង

ឆ្ន ំ ១៩៧១) ខដេបានបញ្ញជ ក់អំពីមាោ៌នរោបាយដខដេរនះ
2736

។ រៅកនុងមហាសននិបាតបកស

រេើកទីមួយ បកសក៏បានកំណត់រោេរៅបដិវតតន៍សងគមនិយម បសខ់ៃួន និងបានសរក្មច្ថ្ន ពួក

ច្ក្កពតតិប រទស  “ប ិវា ” ឬអនកបំរ ី បស់ពួករនះ  ក្ពមទាងំ  “ពួកសកតិភូមិ ពួកមូេធន   និងពួក 

ក្បតិកិ ិោ” ទាងំអស់ គឺជា ខ្ម ងំវណណ ៈ
2737

។ កនុងឋានៈោត់ជាអន រេខ្បកស រហើយោត់បាន ួម

ចំ្ខណកចំ្រ ះរោេជំហ  បស់បកស នួន ជា បានជួយ្តួច្រ្តើម និងបានអន ម័តជា្ៃូវកា នូវមាោ៌

 បស់បកស។ 

864> រៅឆ្ន ំ ១៩៦៧ ឬរៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៦៨ នួន ជា  ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាដំនទរទៀត បាន

សរក្មច្ថ្ន ក្តូវខតោប់រ្តើមរធាើបដិវតតក្បដ្ឋប់អាវ ធ
2738

។ រៅរពេខដេបដិវតតបានរធាើដំរណើ រៅ

ម ខ នួន ជា បានជួបជាមួយនឹងរមដឹកនារំ្សងៗរទៀត បស់បកស និងបាន្តេ់រោបេ់ថ្ន ដេ់

រពេខដេក្តូវរធាើកា តស ូក្បដ្ឋប់អាវ ធក្បឆំ្ងនឹងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រហើយ
2739

។ 

រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧០ គណៈកមាម ធិកា មជឈិម ខដេ ួមមាន នួន ជា និងរមដឹកនានំរោបាយសំខ្ន់ៗ

ដនទរទៀត បានពិភាកាអំពីខ្នកា ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជុារច្ញពីពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និង បប     

សាធា ណ ដាខខម  និងបានបញ្ញជ ក់អំពីរោេនរោបាយខៃួនទីពឹងខៃួន និងឯកោជយមាច ស់កា  បស់

បកស
2740

។  ៥ ឆ្ន ំ រក្កាយមក នួន ជា និងរមដឹកនាបំកសដនទរទៀត បានជួបក្បជ ំោន ោ៉ា ងរទៀងទាត់

 ក់ព័នធនឹងកា បនតរធាើបដិវតត និងកា ក្គប់ក្គងតំបន់ ំរដ្ឋះ
2741

។ 

865> រៅកនុងអំឡុងពីឆ្ន ំ ១៩៧៤ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនានាខដេ
ពិភាកាអំពីកា  ំរដ្ឋះ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ ោត់បានទទួេសាគ េ់ថ្ន

                                                 
2736

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៧-៨៩, ៩៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា      

កថ្នខណឌ  ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៦-៧២៧។ 

2737
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៦។ 

2738
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧២៩។ 

2739
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧២៩។ 

2740 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣២។ 

2741
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣២។ 
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បានចូ្េ ួមរធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយ បស់ 

រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤
2742

។ បនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំរនះមក នួន 

ជា បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសរវៀតណាម រដើមបីជក្មាបរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតរវៀតណាមអំពី

ខ្នកា វាយក្បយ ទធច្ ងរក្កាយមករេើទីក្កុងភនំរពញ និងរដើមបីរសនើស ំឲ្យ្តេ់អាវ ធបខនាមរទៀត របើ

រទាះបីជាកា រសនើស ំអាវ ធរនះ មិនបានទទួេរជាគជ័យក៏រដ្ឋយ
2743

។ រៅឯកិច្ចក្បជ ំច្ ងរក្កាយនា

រដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅមនទី  ប-៥ ភាៃ មៗម នកា វាយក្បយ ទធមករេើទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា 

បានឯកភាពជាងមីមតងរទៀតចំ្រ ះរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពី

ទីក្កុងទាងំមូេ
2744

។ 

866> នួន ជា និងរមដឹកនាសំំខ្ន់ៗដនទរទៀត ក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនាខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 
១៩៧៥ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត ខដេបានពិភាកាអំពីខ្នកា  បស់ថ្នន ក់ដឹកនារំឆ្ព ះរៅកាន់

បដិវតតន៏សងគមនិយម ត្តម យៈកា អន វតតសមូហភាវូបនីយកមម
2745

។ កា អន វតតខ្នកា រនះ ជាក់ខសតង 

េ បរោេេទធភាពខដេថ្ន អនកខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញនឹងអាច្ក្តឡប់

មកកាន់្ទះសខមបង បសខ់ៃួន វិញបាន រេើកខេងខតក ណីមួយចំ្នួនតូច្ប៉ា រណាណ ះ។ នួន ជា មិនបាន

បដិរសធចំ្រ ះខ្នកា រនះរទ។ 

867> បនាទ ប់ពីគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានច្ ះរធាើទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគ យ័ពយកនុងខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួច្មក គណៈកមាម ធិកា រនះ បានសរក្មច្ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនចំ្នួនពី ៤០០.០០០ 

នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ ឲ្យមកកាន់តំបន់រនះ
2746

។  បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍

សតីពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះបាន្តេ់នូវ “មតិខណនា ំបសអ់ងគកា ” សតីពីបញ្ញា សខំ្ន់ៗនន “កា 

ោត់ខច្ងកមាៃ ំងពេកមម” សហក ណន៍ានា និងកា ោត់ខច្ងចំ្រ ះទីក្កុង។  បាយកា ណ៍ បស ់  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានបង្វា ញពីឥ ិោបទខឹងសមា  បស់សមាជិកគណៈកមាម ធិកា       

                                                 
2742

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣។ 

2743
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤១។ 

2744
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៤, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន 

ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៥។ 

2745
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤០-៧៤៣។ 

2746
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៥។ 

01007124
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អចិ្ន្នតយ៏ចំ្រ ះក្បជាជនងមី។     បាយកា ណ៍រនះបានកំណត់អំពីខ្នកា  បស់គណៈកមាម ធិកា     

អចិ្ន្នតយ៍កនុងកា បងេំឲ្យក្បជាជនងមទីាងំអស ់សរ់ៅកនុងសហក ណ៍
2747

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ

ថ្ន  បាយកា ណរ៍នះ បានបរងកើតខ្នកា ខដេមានកា រក្ោងទ កោ៉ា ងក្បយ័តនក្បខយង បស់ថ្នន ក់

ដឹកនារំដើមបីបរងកើន និងរធាើឲ្យកា កា   ជាតិ (ត្តម យៈកា បរងកើតសហក ណ៍នានា) និងរសដាកិច្ច 

(ត្តម យៈកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន) មានភាពេអក្បរសើ រឡើង។   រដ្ឋយសា គណៈកមាម ធិកា      

អចិ្ន្នតយ៍បានជួបក្បជ ំរ ៀងោេ់សបាត ហ ៍ រហើយកាន់ខតញឹកញាប់រទៀតរៅរពេមានសាា នភាព

បនាទ ន់ោបំាច់្
2748

 អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រទាះបីជា នួន ជា មិនបានចូ្េ ួមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅកនុង

ដំរណើ ទសសនកិច្ច  រៅកានភូ់មិភាគ យ័ពយកតី ក៏ត្តម យៈ បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស 

 បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍រនាះ ោត់បានដឹងពីេទធ្េននដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ រសច្កតី-

សរក្មច្ខដេបានរធាើរឡើងនារពេរក្កាយមក និងបញ្ញា រ្សងៗខដេក្បជាជនងមីរៅកនុងភូមិភាគរនាះ

កំព ងក្បឈ្ម។ រោងត្តមរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ម នៗ បស់ នួន ជា
2749

 អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់ថ្ន 

ោត់មានទសសនៈយេ់រឃើញដូច្ោន  រៅនឹងទសសនៈយេ់រឃើញ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាខំដេបានរេើក

រឡើងរៅកនុង បាយកា ណ៍ ក់ព័នធនឹងក្បជាជនងមីរនះ។ 

868> រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបាន្សពា្ ាយឯកសា មួយច្ាប់ ខដេវិភាគ

អំពីកា   ីកច្រក្មើនរៅកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយកសកិមម បសប់កសកនុង យៈរពេពី ៤ រៅ ៥ 

ខខម ន
2750

។ ឯកសា រោេនរោបាយរនះ បានរ ៀបោប់ពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាង

៥០០.០០០ នាក់ រៅកានភូ់មិភាគដនទរទៀត រដើមបីរ ៃ្ើយតបរៅនឹងរោេរៅ្េិតក្សូវ និងបាន

ទទួេសាគ េ់ពីកងាះថ្នន ំសងកូវ និងរសបៀងអាហា  ជាពិរសស កា ប៉ាះ េ់មករេើ “ក្បជាជនងមី” 

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
2751

។ ឯកសា រនះបានពិនិតយោ៉ា ងច្ាស់

លាសរ់ៅរេើមាោ៌បកសខ្នក “សងគមកិច្ច” និង “វបបធម៌” ខដេ នួន ជា ក្តូវបានោត់ត្តងំរៅកនុង

                                                 
2747

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៥។  

2748
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣។  

2749
 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៧។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវ  

ក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៦៦។  

2750
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៨-៧៤៩។ 

2751
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម    

កថ្នខណឌ  ៧៤៨។ 

01007125
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កិច្ចក្បជ ំ បស់ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ កាេពីនងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឲ្យទទួេខ សក្តូវ

រេើកា ង្វ ទាងំពី ខ្នករនះខដ 
2752

។ រៅនងៃដខដេរនាះ គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍បានអន ម័តរៅ

រេើរោេនរោបាយទូរៅសតីពីកា កសាង និងកា   ក្បរទស “រដ្ឋយពឹងខ្អករេើកមាៃ ំងមហា-

ជន”
2753

។ រៅរពេរនាះ នួន ជា បានបនតម ខតំខណងជាអន រេខ្បកស្ង
2754

 និងជាសមាជិក

រពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ង។ រៅច្រនាៃ ះពីខខ កញ្ញា  និងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈ-

កមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍  ួមទាងំ នួន ជា ្ង បានជួបពិភាកាអំពីរោេនរោបាយកា    និងកសាង

ក្បរទស
2755

។ រក្កាយមករទៀត រោេនរោបាយកនុងកា រ ៀបចំ្ោត់ខច្ងកមាៃ ំងពេកមមរៅត្តម

តក្មូវកា  និងត្តម ដូវកាេ ក៏ក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងមហាសននិបាតជាតិរេើកទីមួយសតីពីរសដាកិច្ច 

រហើយក្តូវបាន្សពា្ ាយោ៉ា ងទូលាយរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដវិតត ខខ ត លា- វិច្ិកិា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2756

។ 

រោងត្តមមូេរហត ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា បានដឹង និង

បានោកំ្ទដេ់ខ្នកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ក្បជាជនជាង ៥០០.០០០ នាក់។ 

869> ត្តម យៈកា  ួមចំ្ខណក បសោ់ត់រៅកនុងមហាសននិបាតបកស និងរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនានាជា

មួយនឹងរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាដនទរទៀត អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតបាន

ចូ្េ ួមោកំ្ទដេ់ខ្នកា  ួមប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតោត់ក៏បានរដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ 

ត្តក់ខតងខៃឹមសា ខ្នកា  ួមរនះ្ងខដ ។ 

 ១៥.៣.១.២  កា រោសនា កា អប់  ំនិងកា បណតុ ះបណាត េមហាជន៖ កា 

្សពា្ ាយ និងកា អន វតតរោេបំណង ួម 

870> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ទាងំរៅកនុងប៉ា នាម នឆ្ន ំម នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ និងទាំងកនុងអំឡុងរពេរក្កាយៗមករទៀតរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិរតយយ នួន ជា បានរធាើ

កា ោ៉ា ងសកមមរៅកនុងកា រោសនា និងកា បណតុ ះបណាត េកមាម ភិបាេខខម ក្កហមរៅត្តមទី

                                                 
2752

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៤៩, ៧៥២។ 

2753
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។  

2754
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៣។ 

2755
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០៤។ 

2756
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៣។ 
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ជនបទ រដ្ឋយោកំ្ទដេ់រោេនរោបាយបដិវតត និងរសដាកិច្ច បសប់កស កា បរងកើតសហក ណ ៍

និងកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ
2757

។ នួន ជា ក៏ធាៃ បរ់ធាើជាក្បធាន ជាក្គូបណតុ ះបណាត េ ឬ ជាអនក

ឧរទទសនាមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ វគគបណតុ ះបណាត េ ឬ វគគសិការ ៀនសូក្ត ខដេោត់បានជំ  ញមាោ៌

 បស់បកសសតីពីកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំន្ទកនុង និងខ្ម ងំខ្ងរក្ៅ កនុងចំ្រណាមកមាម ភិបាេថ្នន ក់

រក្កាម្ងខដ 
2758

។ 

871> ភាៃ មៗបនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅឯក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត នួន ជា  ួម

ជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត ក្ពមទាងំរមដឹកនាសំំខ្ន់ៗដនទរទៀត បានដឹកនាកិំច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួន។ រៅ

ច្រនាៃ ះពីនងៃទី ២០ ដេ់ ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា ក្ពមទាងំរមដឹកនាដំនទរទៀត បាន

ខណនាដំេ់តំណាងនានាមកពីអងគភាពកងទ័ព និងរេខ្ក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគទាងំអស់ អំពី

រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នធនឹងកា រ ៀបចំ្សហក ណ៍ កា េ បបំបាត់កមមសិទធិឯកជន កា  

ហាមមិនឲ្យោយេ យ កា បិទទី្ា  កា រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ។ រៅកនុង យៈរពេប៉ា នាម នខខ

រក្កាយមក ថ្នន ក់រក្កាមបានអន វតតរសច្កតីខណនាទំាងំឡាយខដេពួករគបានទទួេ
2759

។ 

872> អងគជំន ំជក្មះសូម មៃឹកថ្ន ោប់ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទសសនាវដតីទង់- 
បដិវតតជារក្ច្ើនរេខខដេ នួន ជា បានរដើ តួោ៉ា ងសំខ្នរ់ៅកនុងកា រច្ញ្ាយរនះ

2760
 បានោកំ្ទ

ដេ់តក្មូវកា កនុងកា ច្េ័តកមាៃ ំងពេកមម ខ្អករេើរសច្កតីក្តូវកា  និងយ ទធសា្សត បសប់កស
2761

។ 

រក្កាយមក ទសសនាវដតីជារក្ច្ើនរេខខដេបានរបាះព មព្ ាយ បានជំ  ញឲ្យកមាម ភិបាេរធាើកា តស  ូ

វណណ ៈក្បឆំ្ងនឹង “ពួកសកតិភូមិ”។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតតទាងំរនះបានពនយេ់ោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន “ពួក

សកតិភូមិ” គឺសំរៅរេើពួកមាច ស់ដី និងពួកអភិជន
2762

។ 

                                                 
2757

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១០, ៣២៥។ 

2758
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥, ៣៤៧។ 

2759
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៣-៧៤៤។ 

2760
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា     

កថ្នខណឌ  ៣១១។ 

2761
 អងគជំន ំជក្មះបានពិនិតយរឡើងវិញរៅរេើខ្នក ក់ព័នធននទសសនាវដតីទង់បដិវតត សក្មាប់ យៈរពេពីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ 

១៩៧៧ រៅកនុងខ្នកខដេនិោយអំពកីា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

2762
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៦។ 
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873> ដូច្បង្វា ញត្តម យៈទសសនាវដតីទង់បដិវតត ស នទ កថ្ន និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជារក្ច្ើន នួន 

ជា បានជួយខបងខច្កក្បជាជន រដ្ឋយខញករច្ញ វាងកសិក  “ក្បជាជនមូេដ្ឋា ន” និង “ក្បជាជន
ងមី” អនកខដេជរមៃៀសមកពីទីក្បជ ំជន

2763
។ ជាពិរសស នួន ជា បានអះអាងោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន អនកទី

ក្កុងជាមន សសព ក េួយ
2764

 រហើយរខតត-ក្កុងនានាបាន្តេ់ជក្មកលាក់ខៃួនដេ់ “ពួកខ្ម ងំ”
2765

។ 

រក្កាយមក “កា តស ូវណណ ៈ” ក្តូវបានកំណត់ជាអាទិភាព បស់បកសរៅកនុងេកេនតិកៈបកសក មមយុនីសត

កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទីបួន
2766

។ បកសខដេមាន 

នួន ជា ជាប គគេដ៏សំខ្ន់ បានបណតុ ះមរនាគមន៍វិជាជ ដេ់អនកខដេោកំ្ទខៃួនឲ្យសអប់ក្បជាជនខដេ

 ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយបានបនតរធាើរៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយយក

រេសរៅរេើកា រធាើបដិវតតសងគមនិយម និងកា តស ូវណណ ៈ
2767

។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បសប់កស និង

 បស់ នួន ជា ខដេទាក់ទងនឹង “ខ្ម ងំ” និង “កា តស ូវណណ ៈ បានសាបរក្ ះកា មិនទ កចិ្តតោន រៅកនុង

ចំ្រណាមកមាម ភិបាេ បស់បកស និងកនុងចំ្រណាមក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទភាគរក្ច្ើនខដេបានោត់

ទ កអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងក្បជាជនទីក្កុងទាងំអស់ថ្នជា “ក្បជាជន

ងមី” ខដេមិនអាច្ទ កចិ្តតបាន និងបានដ្ឋក់កា សងស័យមករេើក្បជាជនងមីទាងំរនាះ
2768

។ 

874> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈតួនាទី បសោ់ត់រៅកនុងយ ទធនាកា រោសនា ( ួម 

ទាងំតួនាទីសំខ្ន់ បស់ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតត)    និងកា បណតុ ះបណាត េ 

កមាម ភិបាេទាងំរៅរពេម ន និងរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា បាន ួមចំ្ខណក

ោ៉ា ងធំរធងរៅកនុងកា ្សពា្ ាយ និងកា អន វតតរោេបំណង ួមរនះ។ 

                                                 
2763

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

កថ្នខណឌ  ៥១៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២១។ 

2764
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១១។ 

2765
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៧។ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១១។ 

2766
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

រជើងទំព័  ១៥៤៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៤០។ 

2767
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៧។ 

2768
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥១៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦២១-៦២៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៧។ 

01007128
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 ១៥.៣.២  រច្តនា  

875> កនុងឋានៈោត់ជាអន រេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុា ជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងត្តម យៈទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ បស់ោត់ជាមួយ ប៉ា េ ពត 

និងរមដឹកនាកំំពូេៗដនទរទៀតននបកសក មមយុនីសតកមពជុា
2769

 នួន ជា គឺជាតួអងគដ៏សំខ្ន់ខដេទទួេ

ខ សក្តូវចំ្រ ះកា រ ៀបចំ្ត្តក់ខតងរោេនរោបាយ បសប់កស។ នួន ជា ក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ច

ក្បជ ំនានាម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេអន ម័តរៅរេើខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ

បងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយរក្កាយពីរនាះមក រៅក្គប់រពេទាងំអស់ ោត់គឺជាសមាជិកដ៏

សំខ្ន់មាន ក់ននគណៈកមាម ធិកា ទាងំពី  ខដេបានអន ម័តរៅរេើកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនជាបនត

បនាទ ប់ រៅកនុងក្បរទសកមពជុា កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ កនុងចំ្រណាម

ចំ្ណ ច្ជារក្ច្ើនរទៀត ោត់ក៏ជាអនកោកំ្ទដ៏ខ្ៃ ងំកាៃ មាន ក់ ឲ្យមាន “ស្ង្វគ មវណណ ៈ” ក្បឆំ្ងនឹងអនក ដា

កា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងបានរដើ តួនាទីនាមំ ខរៅកនុងកា រោសនា និងកា បណតុ ះបណាត េ

កមាម ភិបាេរដើមបីសរក្មច្រោេបំណងរនះ។ ត្តមកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះ ឥទធិពេនន  

តួនាទី បសោ់ត់ កាន់ខតរកើនរឡើងខងមរទៀតរដ្ឋយសា ខតមានប គគេតិច្តួច្ណាស់ខដេមានតួនាទី

ជា “ថ្នន ក់រេើ”។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងនាមជាសមាជកិមាន ក់ននសហ-

ឧក្កិដាកមម ួម
2770

 នួន ជា បាន ួមចំ្ខណកដ៏សំខ្ន់កនុងកា សរក្មច្រោេបំណង ួម រហើយោត់មាន

រច្តនាជំ  ញឲ្យមានកា អន វតតរោេបំណង ួមរនះបខនាមរទៀត ត្តម យៈសកមមភាពទាងំឡាយ បស ់ 

ោត់។ 

876> រោងត្តមមូេរហត ខ្ងរេើរនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក៏មានរច្តនាដូច្

សមាជិកដនទរទៀតននសហឧក្កិដាកមម ួមខដ  កនុងកា សរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេបំណង ួម
2771

 ត្តម   

 យៈកា អន វតតរោេនរោបាយ បសប់កសសតីពីកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន និងកា កំណត់រោេ

រៅមករេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។ ោត់ក៏មានរច្តនាដូច្រៅនឹងសមាជិកដនទរទៀតនន

សហឧក្កិដាកមម ួម កនុងកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស កា រធាើមន សសោតខដេបានក្បក្ពឹតត

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក៏ដូច្ជា កា រធាើមន សស

                                                 
2769

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៣, ៣១៥, ៣១៧។ 

2770
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៧។ 

2771
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៧។ 
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ោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ 

រេើសពីរនះរទៀត រោងរៅរេើកា  ួមចំ្ខណក បសោ់ត់កនុងកា រ ៀបចំ្មាោ៌ បស់បកសសតីពីកា    

តស ូវណណ ៈ និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅមករេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ  

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក៏មានរច្តនារ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌ តក្មូវននបទរេមើសកា 

រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ (ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)) ដូច្នឹងសមាជិកដនទរទៀតននសហឧក្កិដាកមម ួមខដ ។ 

 ១៥.៣.៣  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

877> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម (ទក្មង់មូេដ្ឋា ន) នួន ជា បាន

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ក

រមនញរដ្ឋយមូេរហត  នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមទាងំ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សស

ធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមទាងំកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់

មន សស) រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) និងកា រធាើមន សសោត 

ក្ពមទាងំកា សមាៃ ប ់ង្វគ េរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  ោត់បានចូ្េ ួមជាមួយសមាជិកដ៏នទរទៀតនន 

សហឧក្កិដាកមម ួមរដើមបីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ 

១៥.៤  ទក្មងរ់្សងៗរទៀតននកា ទទេួខ សក្តវូ 

 ១៥.៤.១  ឧក្កដិាកមមខដេបានក្បក្ពតឹតរៅកនងុអឡំងុរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន 

(ដណំាកក់ាេទ ី១) 

 ១៥.៤.១.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

878> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា  ួមជាមួយនឹងអនកដនទរទៀត បានរ ៀបចំ្ខ្នកា ជរមៃៀស
ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេ ក់ព័នធនឹងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេ

រហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និង

កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស។ កា វាយក្បហា ច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

824 

 

និងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុងនានា ក្តូវបានរ ៀបចំ្ខ្នកា  និងបាន

បញ្ញជ ត្តម យៈកិច្ចក្បជ ំមួយចំ្នួនរៅច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧៣ និងរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2772

។ នួន 

ជា គឺជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 
2773

 ខដេមាន

សិទធចូិ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនានា រហើយពិតជាបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ច្ក្បជ ំទាងំអស់រនាះខមន
2774

។  

879> រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានពិភាកាេមអិតអំពី 

“ជ័យជមនះ” រៅឧតតងុគ ខដេក្បជាជន  ួមទាងំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានជរមៃៀស

រដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានរគរធាើបាប រហើយក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេ
2775

។ រទាះបីជា

បកសធាៃ ប់មានបទពិរសាធន៍ និងដឹងថ្នមានកងាះរសបៀងអាហា រៅទូទាងំក្បរទស ចួ្មករហើយក៏

រដ្ឋយ រហើយជាពិរសសរៅទីក្កុងភនំរពញ ក៏គណៈកមាម ធិកា មជឈិម  ួមទាងំ នួន ជា បានសរក្មច្

ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្បជ ំជននានា  ួមទាំងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ 
2776

 រដ្ឋយខកខ្ន

កនុងកា ោត់វិធានកា នានា     ខដេមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជនខដេនឹងក្តូវជរមៃៀស    ឬ  ្តេ់ 

ស ខ មាេភាពដេ់ពួករគរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 

អនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន  ខដេបាន

ក្បរមើេរឃើញ និងជាប់ ក់ព័នធនឹងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។  

880> រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់  ួមទាងំ នួន ជា បានជួបក្បជ ំោន រដើមបី

រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ បទពិរសាធន៍ម នៗជាមួយនឹងកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា រៅត្តមទីជនបទ
2777

 ខដេបរងកើតជាខ្នក

                                                 
2772

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥, ៧៨៨។ 

2773
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣១៥។ 

2774
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៥, ៣៤០។ 

2775
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២៤-១២៦, ១៣៤។ 

2776
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៤, ១៤១, ១៤៥-១៤៦។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៥-៥៤០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៧, ៧៨៨។ 

2777
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៥។ 
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825 

 

មួយននវិធីសា្សតអន វតតខដេបានោប់រ្តើមរៅម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2778

 រនាះ ក្តូវបានយក

មកពិភាកា និងពិនិតយរឡើង វិញ។ រក្កាយមក នួន ជា និងរមដឹកនាដំនទរទៀតខដេបានចូ្េ ួមក្បជ ំ 

បានោកំ្ទចំ្រ ះរសច្កតីសរក្មច្ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
2779

។ ោ៉ា ង

ណាក៏រដ្ឋយ រទាះបីជាបានពិនិតយរមើេរឡើងវិញរៅរេើបទពិរសាធន៍ម នៗកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនខដេរធាើឲ្យក្បជាជនមានកា ឈ្ឺោប់ ហិងាននកា រ ីសរអើងមករេើ “ក្បជាជនងមី” និងអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងកា សាៃ ប់ខដេបណាត េមកពីេកេខណឌ ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ កា 

រក្បើក្បាស់កមាៃ ំង និងកា បំភិតបំភ័យ ក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានកា ឧបតាមភណាមួយក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបី

រដ្ឋះក្សាយសាា នភាពនានា ខដេក្តូវបានក្បរមើេរឃើញជាម ន ដូច្ោន រៅនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ 

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដេមានខ្នកា ជាម នរនាះខដ ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 

ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ 

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។  

881> ខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបាន នួន ជា និងសមាជកិដនទ
រទៀតននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម បានរ ៀបចំ្រឡើង ដ្ឋក់ឲ្យដំរណើ កា  

និងបានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងរក្ច្ើនដេ់ឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេ

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី១។ ខ្នកា រនះ ក្តូវបាន្សពា្ ាយរៅកនុងជួ បកស

បនាទ ប់ពីបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេពិភាកាពីខ្នកា រនះ
2780

។ កនុងកា អន វតតត្តមខ្នកា  

និងកា បញ្ញជ ទាងំរនះ កងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមអន វតតខ្នកា រនះខតកនុង យៈរពេប៉ា នាម ន

រមា៉ា ងបនាទ ប់ពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ រដ្ឋយខ្នកា ខដេបានរ ៀបចំ្រនះ មានភាពស ីសង្វា ក់រៅ

នឹងវិធីសា្សតខដេធាៃ ប់បានអន វតតរៅរពេម ន និងរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2781

 

ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានជរមៃៀស រដ្ឋយមានកា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំង កា បងេិតបងេំ និងរបាក

បរញិ្ញត រដ្ឋយមានកា សក្មបសក្មួេ ឬកា ្តេ់ជំនួយតិច្តួច្បំ្ ត ក្បសិនរបើមាន។ អនកខដេ

                                                 
2778

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-៧៩៤។ 

2779
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៦។ 

2780
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៣៤, ១៤១, ១៤៨-១៥១។ 

2781
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-

៧៩៤។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

826 

 

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំភាគរក្ច្ើនបានសាៃ ប់ រហើយអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបាន

កំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា ោប់ខៃួន និងកា ក្បហា ជីវិត
2782

។ 

882> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ 
នួន ជា បានដឹងថ្ន កា ជរមៃៀសរនះនឹងបណាត េឲ្យមានកា សមាៃ បក់នុងក្ទង់ទាយធំ  ួមទាងំកា  

សមាៃ បអ់នក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងក្បក្ពឹតតរដ្ឋយបានដឹងថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់អាច្

នឹងសាៃ បរ់ៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

នារពេរក្កាយៗមករទៀតជាមិនខ្ន
2783

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា មានរច្តនា ឬ ោ៉ា ងរហាច្ណាសប់ានដឹងអំពី        

ភវនីយភាពច្ាស់លាសថ់្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរៅរពេអន វតតខ្នកា រនះ។ 

883> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា 
រ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ខដេជាខ្នកា មួយ ក់ព័នធកា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើ

ទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។  

 ១៥.៤.១.២  កា បញ្ញជ  

884> អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ ួច្រហើយថ្ន រទាះបីជាមិនោបំាច់្ក្តូវបង្វា ញឲ្យរឃើញពីទំនាក់

ទំនងជា្ៃូវកា  វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ បក៏់រដ្ឋយ ក៏េកេខណឌ ននកា បញ្ញជ តក្មូវថ្ន  

ជនជាប់រោទ កនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ បង្វគ ប់ប គគេរ្សង

រទៀតឲ្យក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដា។ ភ័សតតុ្តងក៏ក្តូវខតបង្វា ញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្នជនជាប់រោទបាន បញ្ញជ  

បញ្ជូនបញ្ញជ  ឬរបើមិនដូរច្នះរទ ្សពា្ ាយបញ្ញជ  ខតមាន ក់ឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត  ួមទាងំ

ត្តម  យៈអនត កា ី្ងខដ ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានបញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដា-

កមមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ នួន ជា  ួមជាមួយ

                                                 
2782

 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៧៤។ 

2783
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤០, ៨៤២-៨៤៦។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

827 

 

នឹង  ប៉ា េ ពត បានអន វតតសិទធអិំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយ បស់បកស
2784

 និងរក្បើក្បាស់

សិទធអិំណាច្រនះត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) រដើមបីបង្វគ ប់រៅកមាម ភិបាេ 

និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាមឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមននកា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា 

រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា 

ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស។ រក្កាយពីកិច្ចក្បជ ំនាខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេបានសរក្មច្ថ្ន ក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រនះមក អនកខដេបានចូ្េ ួមក្បជ ំក្តូវបានខណនាឲំ្យ្សពា្ ាយព័ត៌មានអំពីរសច្កតីសរក្មច្នានា

ខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ រៅកនុងភូមិភាគនីមួយៗខដេពួករគមានសមតាកិច្ច
2785

។ 

រក្កាយពីកិច្ចក្បជ ំមួយរទៀតខដេបានរធាើរឡើង រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេបានពិភាកាអំពី

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះមក បទបញ្ញជ ទាងំឡាយក៏ក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យរមបញ្ញជ កា កងទ័ពជាងមី

រទៀតរដើមបីរធាើកា អន វតត
2786

។ រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ 

ក្តូវបានអន វតតរៅរពេរក្កាយមករទៀតរៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន      

“បទបញ្ញជ ខ្ងនរោបាយ”  បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាច ត់” 

ពិតជាក្តូវបានអន វតតខមន
2787

។ 

885> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ និងរសច្កតីខណនានំានា បសគ់ណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម ខដេមាន នួន ជា ្ងខដ រនាះ គឺជាបញ្ញជ ខដេក្តូវបានអន វតត
2788

។ អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿ

ជាក់ថ្ន កមាម ភិបាេថ្នន ក់រក្កាមបានទទួេអំណាច្  និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា។ 

បញ្ញជ ទាងំរនះ ក្តូវបាន្តេ់រៅឲ្យម នរពេក្បក្ពឹតត និងបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ

                                                 
2784

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 

2785
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤១។ 

2786
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៨-១៥១។ 

2787
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨២៤។ 

2788
 ពិតរហើយថ្ន ថ្នន ក់ដកឹនាបំកសក មមយុនិសតកមពជុាបានពិោ ណាដូច្ោន រនះ។ សូមរមើេ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត      

ឯកសា  E3/193 ខ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ទំព័  ២ ERN (ភាសាខខម ) 00062948 (កាេពីនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ រៅកនុងសននិបាតកមាម ភិបាេភូមិភាគបសចិម តំណាងមជឈិមបកសបានរធាើ “បទឧរទទសនាមទាក់ទងនឹងរសច្កតី

ខណនា ំបស់បកសសតីពីបញ្ញា សំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន” ខដេក្តូវខតអន វតតរៅកនុង្មាសទីពី ននឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ 

01007134



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

828 

 

ឧក្កិដាកមមនានា។ កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាមបានោប់រ្តើមអន វតតបញ្ញជ ទាំងរនះ 

ខតកនុង យៈរពេប៉ា នាម នរមា៉ា ងរក្កាយពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ 

886> រោងត្តមសំអាងរហត ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើទាក់ទងនឹង “កា រ ៀបចំ្ខ្នកា ”
2789

 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា បញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកា 

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជននារពេរក្កាយៗមករទៀត នួន ជា មានរច្តនា ឬោ៉ា ងរហាច្ណាសប់ានដឹង

អំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរៅកនុងរពេអន វតតរសច្កតី

ខណនា ំបស់បកសជាមិនខ្ន។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវ

ក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា បញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ

មន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌

រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ

 បស់មន សស ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៥.៤.១.៣  កា ញះុញង ់

887> ដូច្ខដេបានបញ្ញជ ក់ពីរពេម ន ួច្រហើយថ្ន កា ញុះញង់តក្មូវថ្ន អំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

បានជំ  ញ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម ខដេមានន័យថ្ន អំរពើសកមម ឬអកមម បស់ោត់ បាន ួម

ចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ ដេ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរដ្ឋយផ្ទទ េ់។ អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញថ្ន 

នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ 

រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្នដ់េ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា។ អងគជំន ំជក្មះក៏

បាន ករឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត បានអន វតតអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតី

សរក្មច្ច្ ងរក្កាយ បស់បកស រហើយបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវ ច្ាប ់ (de jure) និងត្តម 

ក្ពឹតតិរហត  (de facto) បង្វគ ប់ឲ្យកមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្នន ក់ រក្កាមក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

នានាខដេរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ នួន 

ជា បានរដើ តួនាទីនាមំ ខរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍វិជាជ ដេ់ កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម 

ក្កហម ជាពិរសស រៅកនុងកា អប់ ំកមាម ភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ និងរៅកនុងកា 

បំ ក់បំប៉ានោ៉ា ងច្ាស់លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តស ូវណណ ៈ ខដេ ួមទាងំកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ 
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 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៨២។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

829 

 

“ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាដំនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ត្តក់ខតងរោេ

នរោបាយននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងកំណត់រោេរៅរេើក្កុមជាក់លាក់ មាន

ត្តងំពីរពេម នមករមៃ៉ាះ រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណា

រៅរេើសិទធអិំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា បណតុ ះបណាត េ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ចូ្េ ួម ក់ព័នធ បស់ោត់

រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដវិតត ក្តូវបានកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាម

យេ់ថ្ន ជាកា ជំ  ញពួករគឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងអនកទាងំឡាយណាខដេក្តូវបានោត់ទ ក

ថ្នជា “ខ្ម ងំ”។ ទរងាើរនះក៏បានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ្ងខដ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់ នួន ជា បានជក្មុញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានា រៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។  

888> ជាច្ ងរក្កាយ រោងត្តមសមាអ ងរហត ដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើទាក់ទងនឹង “កា 

រ ៀបចំ្ខ្នកា ”
2790

 អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកា បញ្ញជ ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ និងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរក្កាយៗមករទៀត នួន ជា មានរច្តនា ឬោ៉ា ងរហាច្ណាស់

បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំឡាយរៅកនុងរពេអន វតត

រសច្កតីខណនា ំបសប់កសជាមិនខ្ន។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ ស

ក្តូវក្ពហមទណឌ    ចំ្រ ះកា ញុះញងឲ់្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ខដេកនុងរនាះមាន 

កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើ

អមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត   ខដេ ួមមាន  កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ  និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់   

រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១)។ 
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 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៨២។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

830 

 

  ១៥.៤.១.៤  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

889> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ង្ៃូវចិ្តតដេ់ោ ី

ននឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ង្ៃូវច្ិតតរនះបានខសតងរច្ញឲ្យរឃើញោ៉ា ងច្ាស់ត្តម យៈតួនាទី

 បស់ោត់រៅម ន និងរក្កាយឧក្កិដាកមម រៅកនុងរពេរោសនា និងអប់ ំកមាម ភិបាេ ខដេជំ  ញឲ្យ

រធាើកា តស ូវណណ ៈ ្តេ់យ តតិកមមចំ្រ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីរខតត-ក្កុង និងរកាតស រសើ អំពីឧក្កិដា-

កមមកនៃងមក
2791

។ 

890> កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ង្ៃូវច្ិតត បស់ នួន ជា មានឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។  កយសមតី 

និងសកមមភាព បស់ នួន ជា រៅកនុងរពេ្សពា្ ាយរោេនរោបាយននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ    

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងរោេនរោបាយននកា កំណត់រោេរៅ ដេ់កមាម ភិបាេ និងរៅកនុងកា 

ជំ  ញកា អន វតតរោេនរោបាយទាងំរនះ បានរេើកទឹកចិ្តតឲ្យោ ីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម។ រេើសពីរនះ

រទៀត  កា អន ម័តិរោេនរោបាយទាំងរនះរដ្ឋយបកសក មមយុនីសតកមពជុា  មានឥទធិពេ្ៃូវច្ាប់ 

 ខដេបានជួយសក្មួេដេ់កា អន វតតឧក្កិដាកមម។ 

891> នួន ជា បានដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមនានាខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រហើយអំរពើ បស់ោត់បានជួយរក្ជាម

ខក្ជង ឬបានជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ អងគជំន ំជក្មះ ក៏រជឿជាក់ថ្ន នួន ជា 

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ បានដឹងអំពីធាត ្សសំំខ្ន់ៗននឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្

 ួច្រហើយថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតបានដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុង

ដំណាក់កាេទី១ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនត 

ោត់ខងមទាងំមានរច្តនាក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាងំរនះរទៀត្ង។ រដ្ឋយសា បានដឹង និងមានរច្តនា

រនះរហើយ រទើប នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ង្ៃូវច្ិតតចំ្រ ះោ ីននឧក្កិដាកមម 

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១រនាះ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់

                                                 
2791

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៤-៣២៩, ៣៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៨១៨។  

01007137



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

831 

 

រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវរេើកា ជួយ និងជំ  ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយ

មូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ 

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៥.៤.១.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

892> កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ ខ្អករៅរេើសមតាភាព បស់ជនជាប់រោទកនុងកា អន វតត
អំណាច្ជាក់ខសតងរេើអនករក្កាមបង្វគ ប់ ខដេរនាះគឺជាអំណាច្ពិតក្បាកដកនុងកា ោត់វិធានកា ោំ

បាច់្ និងសមក្សបរដើមបីទប់សាក ត់ និងដ្ឋក់រទាសដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏

រដ្ឋយ អំណាច្ជាក់ខសតង រទាះបីជាត្តម្ៃូវច្ាប់ ឬត្តមក្ពឹតតិរហត ក៏រដ្ឋយ ក្តូវខតមានអតាិភាពរៅ

កនុង ច្នាសមព័នធននកា បញ្ញជ  រៅកនុងន័យខដេថ្ន ជនជាប់រោទមានសមតាភាពរច្ញបទបញ្ញជ រៅ

អនករក្កាមបង្វគ ប់ បស់ខៃួន។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

នួន ជា ទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើ និងមានអំណាច្ជាក់ខសតងរេើកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា 

សមាជិកគណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ គណៈកមាម ធិកា តំបន់ និងគណៈកមាម ធិកា ក្សុក កងឈ្ៃប និង

កមាម ភិបាេមូេដ្ឋា ន
2792

។  អងគជំន ំជក្មះសូម មៃឹករឡើង វិញថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រឡើងរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេបានវាយក្បយ ទធកនុងនាមជាកងកមាៃ ំងក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជុា 

និងបានបំរពញភា កិច្ចរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ បសរ់មបញ្ញជ កា  និងរេខ្ភូមិភាគ បស់ពួក

រគ
2793

។ ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

កនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗ មករទៀត ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ

                                                 
2792

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៥៩។ 

2793
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

កថ្នខណឌ  ៤៦០, ៤៦១, ៤៧០។ 

01007138



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

832 

 

រ្សង  ៗខដេបានបំរពញភា កិច្ចរៅកនុង ច្នាសមព័នធងមី បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា និងរដ្ឋយកមាម ភិបាេ

ខដេបានបំរពញភា កិច្ចរៅកនុងឋានាន ក្កម ដាបាេខដេមានក្សាប់
2794

។ 

 ១៥.៤.១.៥.១  ទនំាកទ់នំង វាងថ្នន ករ់េើ នងឹអនករៅរក្កាមបង្វគ ប ់

893> នួន ជា គឺជាអន រេខ្បកស ហូតមក និងជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

និងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម។ នួន ជា បានអន វតតអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយ ួមជាមួយ

នឹង ប៉ា េ ពត ខដេជាថ្នន ក់រេើ្ៃូវកា ខតមាន ក់គត់ ខដេរៅពីរេើោត់
2795

។ រទាះបីជាកងទ័ពខខម 

ក្កហមខដេបានវាយសក្មុកចូ្េមកទីក្កុងភនំរពញ សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ បស់ភូមិភាគ 

មិនខមនរៅរក្កាមមជឈិមបកសក៏រដ្ឋយ
2796

 ក៏រៅកនុងអំឡុងរពេម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ បនតិច្ កងទ័ពខខម 

ក្កហមបានអន វតតត្តមបញ្ញជ ជារក្ច្ើនមកពីថ្នន ក់ដឹកនាបំកស ខដេ ួមទាំង បញ្ញជ មកពី នួន ជា ឲ្យ

វាយសក្មុក និងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-ក្កុងនានា រក្កាយរពេវាយដរណត ើម

បានរនាះ
2797

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ភាៃ មៗរៅម នរពេវាយសក្មុក

ចូ្េមកទីក្កុងភនំរពញ រេខ្ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជ កា រោធា មានវតតមានរៅមនទី  ប-៥ និងបាន

ោយកា ណ៍ជូន នួន ជា និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងៗរទៀតអំពីកា វិវតតននកា វាយសក្មុក បស់កងទ័ព

ខខម ក្កហមចូ្េមកទីក្កុងភនំរពញ
2798

។ 

894> រក្កាយពីបានពិនិតយរមើេអងគរហត ខ្ងរេើរនះ ួច្មក អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន សមាជិក

ជាន់ខពស់ននបកសក មមយុនីសតកមពជុាភាគរក្ច្ើន  ួមទាងំ នួន ជា ្ងរនាះ បានរដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់

រៅកនុងកា បញ្ញជ ឲ្យមានកា វាយក្បហា ជាក់លាក់នានា ខដេបានរធាើរឡើងនារពេរក្កាយមក។ 

អងគជំន ំជក្មះទទួេយកកា យេ់រឃើញ បស់អនកជំនាញ Phillip SHORT ខដេបានរេើករឡើងថ្ន 

“វាមិនអាច្រៅ ួច្រនាះរទ ខដេរមបញ្ញជ កា ភូមិភាគបានអន វតតក្បឆំ្ង ឬអន វតតរ្សងរក្ៅពីរោេ

                                                 
2794 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០, ២៤២-២៤៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨, ៥៨៨, ៥៩១-៥៩៩, ៦០៩, ៦១៧, ៦៣៣, ៦៣៧។ 

2795
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 

2796
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០។ 

2797
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម។ 

2798
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៦។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

833 

 

នរោបាយខដេបានសរក្មច្រដ្ឋយមជឈិមរនាះ”
2799

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ពិតជារកើត

មានទំនាក់ទំនងត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto)  វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ វាង នួន ជា 

ជាមួយនឹងរេខ្ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជ កា រោធារៅកនុង ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

895> រេើសពីរនះរទៀត េកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុាខច្ងថ្ន សមាជិកបកស ឬ សាខ្បកសណា

ក៏រដ្ឋយខដេជំទាស់នឹងជំហ ោត់ត្តងំ បស់បកស បាន ំរលាភរៅនឹងវិន័យបកស និងក្តូវទទួេ 

ទណឌ កមម  ួមទាងំ កា ដករច្ញពីម ខនាទី និងកា ដករច្ញពីជួ បកស
2800

។ អងគជំន ំជក្មះសូម មៃឹក 

រឡើង វិញថ្ន រក្ៅពីទទួេខ សក្តូវរេើកា រោសនា និងកា អប់ កំមាម ភិបាេ នួន ជា ក៏ក្តូវបាន

ោត់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើបញ្ញា វិន័យ្ងខដ 
2801

។ 

896> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រោងត្តមសាម  តីននេកេនតិកៈបកសក មមយុនីសតកមពជុា 

និងភា កិច្ចខដេបានោត់ត្តំងឲ្យោត់ទទួេខ សក្តូវរនាះ នួន ជា មានអំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់      

(de jure) និងត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) កនុងកា ដ្ឋក់ វិន័យដេ់សមាជិករក្កាមបង្វគ ប់បកស និងរោធា។ 

 ១៥.៤.១.៥.២  បានដងឹ ឬ មានរហត ្ េដងឹ 

897> ដូច្បានគូសបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ត្តម យៈតួនាទីដឹកនា ំបស់

ោត់ បានដឹង ឬមានរហត ្េដឹងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
2802

។ ឧទាហ ណ ៍ នួន ជា បានដឹងថ្ន កា ជរមៃៀស 

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ នឹងបណាត េឲ្យមានកា កាបស់មាៃ ប់មន សសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំកនុង

ចំ្រណាមរនាះ  ួមទាងំ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ 
2803

។ 

 ១៥.៤.១.៥.៣  កា ខកខ្នកនងុកា ទបស់ាក ត ់ឬ ដ្ឋកទ់ណឌ កមម 

898> រទាះបីជាមានភ័សតតុ្តងខដេបង្វា ញអំពីកា សាៃ ប់ ខដេបណាត េមកពីកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ

ក្បជាជនរៅម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា  ខកខ្នកនុងកា ោត់វិធានកា សមក្សប 

                                                 
2799

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័  ១៤២។ 

2800
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៥។ 

2801
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៨-៣២៩។ 

2802
 សូមខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ   បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤២-៨៤៦។ 

2803
 សូមខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ   បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤២-៨៤៦។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

834 

 

រដើមបីទប់សាក ត់ក ំឲ្យមានកា សាៃ ប់ និងកា កាប់សមាៃ ប់មន សសបខនាមរទៀតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា 

ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រទាះបជីាោត់ខៃួនឯងផ្ទទ េ់

បានរឃើញមន សសសាៃ បរ់ៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ខភនក
2804

 និងបានដឹងថ្ន អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានរគបនតកំណត់ជាម ខសញ្ញា  និងខងមទាងំក្តូវបានរគសមាៃ ប់កនុង យៈរពេ

ប៉ា នាម នឆ្ន ំរក្កាយមករទៀតក៏រដ្ឋយ
2805

 នួន ជា មិនបានរសនើស ឲំ្យមានកា រស ើបអរងកត ឬ ដ្ឋក់

ទណឌ កមមនារពេរក្កាយមក រេើកងទ័ពខខម ក្កហមចំ្រ ះកា កាប់សមាៃ ប់មន សសខដេបានក្បក្ពឹតត

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន នួន ជា ខកខ្នមិនបានោត់វិធានកា ោបំាច់្ និងសមក្សបកនុងកា ទប់សាក ត់ ឬ ដ្ឋក់

ទណឌ កមមរេើឧក្កិដាកមមនានាខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១)។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងនាម

ជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៥.៤.២  ឧក្កដិាកមមខដេបានក្បក្ពតឹតរៅកនងុអឡំងុរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន       

(ដណំាកក់ាេទ២ី) 

 ១៥.៤.២.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

899> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងរពេក្បជ ំជាបនតបនាទ ប់ោប់រ្តើមពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបាន

បនតរពញអំឡុងរពេ ក់ព័នធរនះ នួន ជា  ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត បានរ ៀបចំ្ខ្នកា ក្បក្ពឹតត

ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយ

មូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំ 

                                                 
2804

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ   បស់ នួន ជា 

កថ្នខណឌ  ៨៤៩។ 

2805
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៧។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ នួន ជា ក្តូវបានកមាម ភិបាេ

ភូមិភាគ តំបន ់និងក្សុក ស រស ច្មៃងជូន រដ្ឋយបានោយកា ណ៍ថ្ន “អនករៅរសសសេ់” រ្សងរទៀតពី បបម ន  ួម

មានដូច្ជា កមាម ភិបាេ ទាហាន ប៉ាូេីស និងសមាជិកក្គួសា  បស់ពួករគ ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ ោប់ខៃួន និង/

ឬ កំរទច្រោេអស់រហើយ។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

835 

 

កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បសក់្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

900> ោ៉ា ងយូ បំ្ ត ោប់ពីនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  នួន ជា បានជួបក្បជ ំជាមួយនឹង

រមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត អំពីរោេនរោបាយកសាង និងកា   ក្បរទសខដេមានឯកោជយ 

ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសងគមនិយម
2806

។ ខ្នកា រនះមានរោេបំណងបរងកើតសងគមោម នវណណ ៈមួយ ខដេ

ក្បជាជនក្គប់ោន នឹងក្តូវបានរ ៀបចំ្បញ្ចូេរៅកនុងសហក ណ៍ រដើមបីកា    និងកសាងក្បរទសឲ្យ

បានរជឿនរេឿន រដ្ឋយរផ្ទត តជាពិរសសរេើកា បងកបរងកើន្េ និងគរក្មាងធាោសា្សត
2807

។ 

ខ្នកា ទាងំរនះ ពីដំបូង បានរកើតរច្ញមកពី និងខ្អករេើបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅត្តមតំបន ់

 ំរដ្ឋះ រដើមបី្គត់្គង់កមាៃ ំងមន សសខដេក្តូវកា  រដើមបីសរក្មច្ខ្នកា រនះ រហើយវិធីសា្សតននកា 

ជរមៃៀស និងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅមានេកេណៈដូច្ៗោន  ពីទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត រៅម ន

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនតអន វតតរក្កាយពីរពេរនះ ហូតមក
2808

។ រទាះបីជាធាៃ ប់

មានបទពិរសាធន៍ដូច្រនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោម នភ័សតតុ្តងណាមួយបង្វា ញថ្ន ខ្នកា រនះមាន វិធានកា 

នានាខដេ្តេ់ស ខ មាេភាពដេ់ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស ឬ មានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជន

ខដេនឹងក្តូវក្បមូេ្តុំរៅរៅសហក ណ៍រនាះរឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹង

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។ 

901> នួន ជា បានចូ្េ ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាសំំខ្ន់ៗរ្សងរទៀតរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីពិភាកាអំពីខ្នកា  បស់ថ្នន ក់ដឹកនាកំនុងកា សរក្មច្ឲ្យបាននូវបដិវតតន៍សងគម

និយម ត្តម យៈកា អន វតតសមូហភាវូបនីយកមម
2809

 ខដេជាកា ោោំងោ៉ា ងពិតក្បាកដមិនឲ្យអនក

ខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីទីក្កុងភនំរពញ មានេទធភាពវិេក្តឡប់មក្ទះសខមបង បស់ពួករគ វិញ 

រហើយខប ជាបនតផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពួករគរៅកខនៃងរ្សងរទៀត។ 

902> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា  ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត បាន ួមោន បរងកើតខ្នកា រសដាកិច្ច

ជាក់លាក់មួយ។ ខ្នកា រនះបានទទួេសាគ េ់អំពីកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា  និងថ្នន ំសងកូវ ជា

                                                 
2806 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤០។  
2807

 សខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤២-៧៤៣។ 

2808
 សខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៦, ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។ 

2809
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៣។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

836 

 

ពិរសស ប៉ាះ េ់រេើ “ក្បជាជនងមី”។ រទាះបីជាោ៉ា ងរនះកតី ខ្នកា រនះ ក់ព័នធនឹងកា ខបងខច្ក

កមាៃ ំងពេកមមរៅត្តមយ ទធសា្សតខដេជារោេរៅននកា ្េិតក្សូវ បស់បកស និងអាទិភាពនន

រហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ ក្ពមទាំងមានរោេបំណងពក្ងីកសហក ណ ៍ និង្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តតដេ់ 

“ក្បជាជនោស់” ខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ “ក្បជាជនងមី” ខដេសាិតរៅរក្កាមកា សងស័យ។ រក្កាយ

រពេ     គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ បានច្ ះរធាើទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគ យ័ពយរៅកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ (ដំរណើ ទសសនកិច្ចខដេមានកា ចូ្េ ួមពី នួន ជា ឬោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ោត់បានដឹងអំពី

ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ ត្តម យៈ បាយកា ណ៏ជាលាយេកេណ៏អកស ) គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៏

បានសរក្មច្ខបងខច្កជាងមីរដ្ឋយបញ្ជូនក្បជាជន ចំ្នួន ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ 

បខនាមរទៀតរៅឲ្យតំបន់រនះ
2810

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក៏បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  និងបានបញ្ញជ ឲ្យផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជនចំ្នួន ២០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតក្ពះវិហា  (តំបន់ ១០៣) និងក្បជាជនខៃះរទៀត

រៅកានរ់ខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់))
2811

។ រៅកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈ-  

កមាម ធិកា មជឈិម   ួមទាងំ នួន ជា  ខដេជាសមាជិករពញសិទធិ្ងខដ រនាះ   បានឯកភាពោកំ្ទរេើ  

រសច្កតីសរក្មច្ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2812

។ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបាន្សពា្ ាយឯកសា មួយខដេ

 វិភាគអំពីកា វិវតតរៅកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយកសិកមម បស់បកស កាេពី ៤ រៅ ៥ ខខម ន និង

បានគូសបញ្ញជ ក់ពីខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនជាង ៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់ភូមិភាគរ្សងៗ 

រដើមបីបំរពញតក្មូវកា ននកា បងកបរងកើន្េក្សូវ រហើយបានទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ខាះខ្តថ្នន ំសងកូវ 

និងរសបៀងអាហា  បានប៉ាះ េ់រេើ “ក្បជាជនងមី” ជាពិរសស អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

មកពីទីក្កុងភនំរពញ
2813

។ រទាះបីជាបកសមានបទពិរសាធន៏ជារក្ច្ើនចំ្រ ះបញ្ញា ធៃន់ធៃ មួយចំ្នួន

ខដេទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំពីទីក្បជ ំជន និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីទីជនបទ

មួយរៅទីជនបទមួយរទៀតក៏រដ្ឋយ ក៏ោម នភ័សតតុ្តងណាមួយបង្វា ញថ្ន ខ្នកា ខដេរេច្ជា ូប

ោងរឡើងរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាះ  ួមមាន វិធានកា នានាខដេមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជនខដេនឹង

ក្តូវជរមៃៀស ឬ វិធានកា នានាខដេ្តេ់ស ខ មាេភាពដេ់អនកទាងំរនាះរឡើយ។ អាក្ស័យរហត រនះ 

                                                 
2810

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៥។ 

2811
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦។ 

2812
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៩។ 

2813
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៨។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

837 

 

ខ្នកា រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា រធាើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយ

រទៀត បានក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

 បស់ក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២។ 

903> អងគជំន ំជក្មះសូម មៃឹករឡើងវញិថ្ន រោេនរោបាយបកសតក្មូវឲ្យយកខ្ម ងំខដេជាក្បជាជន

រៅត្តមរខតត-ក្កុង ឬ “ក្បជាជនងមី” ក្ពមទាងំ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
2814

 មករធាើកា 

អប់ ខំកខក្ប ឬករមទច្រោេ
2815

។ បកស  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ រនាះ មានរច្តនាឲ្យរោេ

នរោបាយរនះក្តូវអន វតតមួយខ្នកត្តម យៈកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន និងត្តម យៈកា បរងកើត

សហក ណ៏ ខដេកា រធាើដូរច្នះ បកសអាច្កំណត់អតតសញ្ញា ណអនកខដេក្តូវបានោត់ទ កជា “ខ្ម ងំ” 

បាន
2816

។ 

904> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនា ំ ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ រនាះ បានរ ៀបចំ្

ខ្នកា  និងបរងកើតរោេនរោបាយ ខដេរធាើឲ្យបកសអាច្កំណត់អតតសញ្ញា ណ “ខ្ម ងំ” និងអប់ ំខក

ខក្ប ឬ រធាើឲ្យបាត់ខៃួន។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់រទៀតថ្ន ថ្នន ក់ដឹកនា ំ  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ រនាះ 

បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  និងបរងកើតគរក្មាងផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២ រនះ។ រក្កាយ

រពេរ ៀបចំ្បរងកើតខ្នកា  ួច្រហើយ ខ្នកា ទាងំរនះក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈជួ បកស  ួមទាងំ

រៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ និងទសសនាវដតីទង់បដវិតត ្ងខដ 
2817

។ មជឈិមបកស  ួមជាមួយ

នឹងកមាម ភិបាេភូមិភាគ តំបន ់ និងក្សុក បានក្គប់ក្គងមរធាបាយ និងវិធីសា្សតននកា ដឹក

ជញ្ជូន
2818

។ ដូច្មានរៅកនុងខ្នកា  និងក្សបត្តម វិធសីា្សតខដេធាៃ ប់អន វតត ក្បជាជនក្តូវបាន

                                                 
2814

 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៤-១១២, ១២០-១២៧។  ខ្នកទី ១៤៖ 

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៤-៨០៥។ 

2815
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៧-១១៨។ 

2816
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១១-១១២, ១១៨។ 

2817
 សូមរមើេ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៧៤-២៨៨។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

2818
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

 

01007144



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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838 

 

បញ្ជូនរៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  និងរៅត្តមតំបន់ខដេសនមតថ្នដីមានជីជាតិបំ្ ត
2819

។ ដូរច្នះ 

ត្តម យៈកា អន ម័តិរៅរេើខ្នកា កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅជ ំវិញក្បរទស និងកា ដឹងថ្ន 

រោេនរោបាយបកសក មមយុនីសតកមពជុា នឹងក្តូវបានអន វតតោ៉ា ងខ្ជ ប់ខជួនរដ្ឋយកមាម ភិបាេថ្នន ក់

រក្កាម និងកងទ័ពខខម ក្កហមរនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាព

ច្ាស់លាស់ខដេថ្ន កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ រដ្ឋយរហត 

ថ្នឧក្កិដាកមមទាងំរនះបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំអំពីកា អន វតតរោេនរោបាយបកស ដូច្រនះ ខ្នកា បកសបាន

 ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ

ថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវជាេកេណៈប គគេ រេើកា រ ៀបចំ្ខ្នកា កនុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត  ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួន

រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេ

ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

 ១៥.៤.២.២  កា បញ្ញជ  

905> ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ ថ្នន ក់ដឹកនា ំ ួមទាងំ នួន ជា ្ងរនាះ បានសរក្មច្ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន ខដេបានរធាើរឡើងពីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧។ ថ្នន ក់ដឹកនាក៏ំបាន

បរងកើតរោេនរោបាយខដេ្តេ់េទធភាពកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ “ខ្ម ងំ” និងអប់ ំខកខក្ប 

ឬរធាើឲ្យបាត់ខៃួន រហើយថ្នន ក់ដឹកនាបំានគូសបញ្ញជ ក់ជាហូ ខហអំពីសា ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ កា 

កា សមាៃ ត់។ អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញពីខ្ងរេើ ួច្រហើយថ្ន នួន ជា រដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់រៅ

កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ បស់ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស រហើយរសច្កតីសរក្មច្ទាងំរនះក្តូវបាន្សពា្ ាយ

ត្តម យៈឋានាន ក្កម ដាបាេ និងរោធា រហើយបនាទ ប់មកក្តូវបានអន វតតរដ្ឋយកងទ័ពខខម 

ក្កហម
2820

។ កា ខដេកមាម ភិបាេថ្នន ក់រក្កាមៗបានទទួេសាគ េ់អំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត    (de facto) 

និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់ នួន ជា ត្តម យៈមជឈិមបកស និងបានអន វតតរោេនរោបាយផ្ទៃ ស់ទី

                                                 
2819

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤-៦២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០៣។ 

2820
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៨៤-៨៨៦, ៨៩៩-៩០៤។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

839 

 

េំរៅក្បជាជន និងកំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំ បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ទាងំរនះគឺជា   

បញ្ញជ ។ 

906> រៅកនុងកា បញ្ញជ ឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដើមបីបំរពញតក្មូវកា បងកបរងកើន្េ និងរដើមបី 
សក្មួេដេ់កា ខសាង កខ្ម ងំ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស ់

ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។ 

907> កា បញ្ញជ  បស់បកសឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន និងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណខ្ម ងំ បានចូ្េ ួម

ចំ្ខណកោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមជាបនតបនាទ ប់។ នួន ជា  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត បាន

អន វតតអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយ បស់បកស
2821

 និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្រនះ

ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) រេើកមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្នន ក់

រក្កាមៗ កនុងកា បញ្ញជ ឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវជាេកេណៈប គគេ រដ្ឋយសា បានបញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដា-

កមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេ

រហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា 

បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បសម់ន សស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅទាងំរនះ។ 

 ១៥.៤.២.៣  កា ញះុញង ់

908> ដូច្ខដេបានបញ្ញជ ក់ពីរពេម ន ួច្រហើយថ្ន កា ញុះញង់តក្មូវថ្ន អំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

បានជំ  ញ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម ខដេមានន័យថ្ន អំរពើសកមម ឬអកមម បស់ោត់ បាន ួម

ចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ ដេ់អំរពើ បស់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម។ អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញ

ថ្ន នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន ជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ 

អងគជំន ំជក្មះក៏បានយេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត  បានអន វតតអំណាច្រធាើ  

                                                 
2821

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

840 

 

រសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយ បស់បកស និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តម

ក្ពឹតតរហត  (de facto) បង្វគ ប់ឲ្យកមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាមក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

នានាខដេរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ នួន 

ជា បានរដើ តួនាទីនាមំ ខរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍វិជាជ ដេ់កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម 

ក្កហម ជាពិរសស  ក់ព័នធនឹងកា អប់ ំកមាម ភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ និងរៅកនុង

កា បំ ក់បំប៉ានោ៉ា ងច្ាស់លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តស វូណណ ៈ ខដេ ួមទាងំកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ

ចំ្រ ះ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំ។   

ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ ថ្នន ក់ដឹកនា ំ ួមទាងំ នួន ជា ្ងរនាះ បានបរងកើតរោេនរោបាយខដេ

បាន្តេ់េទធភាពកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ “ខ្ម ងំ” និងអប់ ំខកខក្ប ឬ រធាើឲ្យបាត់ខៃួន រហើយថ្នន ក់

ដឹកនាបំានគូសបញ្ញជ ក់ជាហូ ខហអំពីសា ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់។ អងគជំន ំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាដំនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ត្តក់ខតងរោេ

នរោបាយទាងំរនះ មានត្តំងពីរពេម នមករមៃ៉ាះ រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមនានាកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ រេើសពីរនះរទៀត 

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសិទធអិំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុងភនំរពញ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា បណតុ ះបណាត េ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ចូ្េ ួម បស់

ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដវិតត ក្តូវបានកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់

រក្កាម យេ់ថ្នជាកា ជំ  ញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងអនកទាងំឡាយណាខដេក្តូវ

បានោត់ទ កថ្នជា “ខ្ម ងំ”។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់  នួន ជា 

បានជក្មុញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២)។  

909> ជាច្ ងរក្កាយ ខ្អកត្តមសំអាងរហត ខ្ងរេើ ក់ព័នធនឹង “កា រ ៀបចំ្ខ្នកា ”2822
 អងគ-

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា រ ៀបចំ្ និងបញ្ញជ ឲ្យផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន នួន ជា មានរច្តនា 

ឬ ោ៉ា ងរហាច្ណាស់បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅ

កនុងរពេអន វតតរសច្កតីខណនា ំបស់បកស។ ដូរច្នះអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវជា

េកេណៈប គគេចំ្រ ះកា ញុះញងឲ់្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន 

                                                 
2822

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៩០២-៩០៤។ 
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កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗ

រទៀតខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី

នងៃងន ូ បស់មន សស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

 ១.៤.២.៤  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

910> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា  បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តត   និងកា ោកំ្ទខ្ង្ៃូវច្ិតតដេ់ 

ោ ីននឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២)។ រៅកនុងសមាភ  ៈឯកសា សក្មាប់រោសនា និងវគគបំ ក់បំប៉ាន នួន ជា បាន្សពា្ ាយ 

អន ម័ត រកាតស រសើ  និងជំ  ញរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បស់បកស ខដេបាន្តេ់យ ទធសា្សត

កនុងកា ខបងខច្កកមាៃ ំងកា ង្វ  និងកា តស ូវណណ ៈ
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។ 

911> សកមមភាពរនះមានឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ រៅរេើកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 
សកមមភាពរនះបានរេើកទឹកចិ្តតឲ្យកមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាមៗ និងកងទ័ព បំរពញភា កិច្ច

ោ៉ា ងរកៃៀវកាៃ រៅកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយ បស់បកស។ 

912> អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានដឹងថ្ន សកមមភាព និងកា ោកំ្ទទាងំឡាយ

 បស់ោត់រៅរេើរោេនរោបាយ បស់បកសកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន នងិកា កំណត់អតត-

សញ្ញា ណខ្ម ងំវណណ ៈ បាន្តេ់ជារហត ្េក្សបច្ាប់ និងបានបរងកើនកា របតជាា ចិ្តត បស់កងទ័ព 

និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម កនុងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ ត្តម យៈកា ោកំ្ទ បស់ោត់រៅរេើរោេ

បំណង ួម និងរោេនរោបាយននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន និងកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីធាត ្ស ំ     

សំខ្ន់ៗននឧក្កិដាកមម។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវ 

ក្ពហមទណឌ រៅកនុងកា ជួយ និងជំ  ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុង

រនាះមាន កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌

រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់

រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 
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 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥-៣២៦។ ខ្នកទី ១៤៖  

សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៨,៨១៨។ 

01007148



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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 ១៥.៤.២.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

 ១៥.៤.២.៥.១  ទនំាកទ់នំង វាងថ្នន ករ់េើ នងឹអនករៅរក្កាមបង្វគ ប ់

913> ភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន នួន ជា បាន កាទំនាក់ទំនង វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅ
រក្កាមបង្វគ ប ់ និងបានអន វតតកា ក្គប់ក្គងោ៉ា ងមានក្បសិទធភាពរេើកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងអំឡុង

រពេ ក់ព័នធននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១
2824

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ោត់កនុង

នាមជាអន រេខ្បកស និងរៅរេើ ច្នាសមព័នធ ដាបាេខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងត្តម យៈេកេនតិកៈ 

បកសក មមយុនីសតកមពជុា នួន ជា មានអំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) រេើប គគេទាំងឡាយរៅកនុង 

ខខសសង្វា ក់បញ្ញជ ខដេមាន។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារេើខខសសង្វា ក់ននកា ោយកា ណ ៍   

ដ៏ច្ាស់លាស់ ខដេថ្នន ក់រក្កាមបាន្តេ់ព័ត៌មានសរងេបដេ់ថ្នន ក់រេើអំពីបញ្ញា សំខ្ន់ៗ និងរសនើស ំ

កា ខណនារំនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក៏បានអន វតតអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) 

រេើកមាម ភិបាេខខម ក្កហមទាងំអស់្ងខដ ។ 

914> រៅរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងវាយតនមៃរៅរេើអំណាច្ បស ់នួន ជា រេើ ច្នាសមព័នធកងទ័ព

បដិវតតន៍កមពជុា ខដេរទើបខតរ ៀបចំ្ងមីរឡើងវិញ។ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា ក្ច្បាច់្

បញ្ចូេ វាងកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ួច្មក កងពេតូច្ននភូមិភាគជារក្ច្ើន

ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម ជាពិរសស រៅរក្កាមបញ្ញជ

 បស់អគគរសនាធិកា  ខដេដឹកនារំដ្ឋយ ស ន រសន
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។ រៅរពេខដេ ស ន រសន បានទទួេ

ព័ត៌មានអំពីកិច្ចកា រោធា និងកា កា   ជាតិ ោត់ក៏បានោយកា ណ៍សរងេបជូនគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍។ ោត់ក៏បានបញ្ជូនសា បនត និង បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស  ខដេទទួេបានមក

ពីរមបញ្ញជ កា រោធារ្ាើជូនរមដឹកនារំ្សងរទៀត បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ នួន ជា ្ង

ខដ  រដ្ឋយមានចំ្ណា ជាលាយេកេណ៍អកស  និងរសនើស កំា ខណនារំ្សងៗ
2826

។ េកេនតិកៈបកស

ក មមយុនីសតកមពជុាខដេក្តូវបានអន ម័តរៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី

៤ បានខច្ងថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុាចំ្ណ ះទាងំក្សុង និងសាិតរៅរក្កាម “កា ដឹកនាផំ្ទត ច់្ម ខ ដ្ឋច់្

                                                 
2824
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៩៣-៨៩៦។ 

2825
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០។ 

2826
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៩៥។ 

01007149



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

843 

 

ខ្ត និងក្គបខ់្នក បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា”
2827

។ ត្តមភ័សតតុ្តងទូ រេខខដេរៅរសសសេ់

មួយចំ្នួនពីឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ភូមិភាគមិនក្តឹមខតោយកា ណអ៍ំពីសាា នកា ណ៍សម ភូម ិ

និងកា វាយក្បយ ទធរៅត្តមក្ពំខដនជាមួយរវៀតណាមជូនដេ់ “អងគកា ” ឬ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស និង

ច្មៃងជូន នួន ជា ប៉ា រណាណ ះរទ ភូមិភាគខងមទាងំរសនើស កំា ខណនាំ្ ងខដ 
2828

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

ក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ  បាន កាទំនាក់ទំនង វាងថ្នន ក់

រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ និងបានបនតអន វតតកា ក្គប់ក្គងោ៉ា ងមានក្បសិទធភាព រេើ ច្នាសមព័នធ

កងទ័ពខខម ក្កហមខដេរទើបខតបានរ ៀបចំ្ងមីរឡើងវិញ ខដេមានរ ម្ ះថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា 

រក្កាយខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

 ១៥.៤.២.៥.២  បានដងឹ ឬ មានរហត ្ េដងឹ 

915> ដូច្បានគូសបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ2829
 អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ត្តម យៈតួនាទីជារមដឹក

នាជំាន់ខពស់ បស់ោត់ បានដឹង ឬ មានរហត ្េដឹងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់

ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ រេើសពីរនះរទៀត កា ដឹង បស់ោត់ថ្ន ឧក្កិដាកមមនានាក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ក៏រធាើឲ្យ នួន ជា បាន

ទទួេកា ជូនដំណឹងខដ ថ្ន ឧក្កិដាកមមទាំងឡាយនឹងក្តូវក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត។ 

 ១៥.៤.២.៥.៣  កា ខកខ្នកនងុកា ទបស់ាក ត ់ឬ ដ្ឋកទ់ណឌ កមម 

                                                 
2827

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤១។ 

2828 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៣៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  
៨១៧។ 

2829
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤២-៨៤៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៥៖ 

កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៩៧។ 
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916> រទាះបីជាបានដឹងដូរច្នះក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា បានខកខ្នកនុងកា ោត់វិធានកា សមក្សបកនុង
កា ទប់សាក ត់រដើមបីក ំឲ្យឧក្កិដាកមមរ្សងរទៀត ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាម ភិបាេ

ខខម ក្កហម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត។ 

នួន ជា មិនបានរសនើស ឲំ្យមានកា រស ើបអរងកត ឬ ដ្ឋក់ទណឌ កមមចំ្រ ះោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

នានា រក្កាយពីរពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាំងរនះរឡើយ។ 

917> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើ
ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និង កមាម ភិបាេខខម ក្កហម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនខដេបានោប់រ្តើមអន វតតោប់ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ មករនាះ។ 

 ១៥.៤.៣  ឧក្កដិាកមមខដេបានក្បក្ពតឹតរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ 

 ១៥.៤.៣.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

918> ក្គប់រពេកនុងអំឡុងបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ អនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានរគ

កំណត់ម ខសញ្ញា សក្មាប់កា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន រក្កាយរពេពួករគបានច្ ះោញ់ 

ឬ បានកាៃ យជា ទាហានខដេរបាះបង់កា ក្បយ ទធ
2830

។   រោេនរោបាយរនះបានឯកភាពរដ្ឋយ 

រមដឹកនាបំកស។ ជាកា ពិត រៅក្តឹមខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រោេនរោបាយរនះជាប់ ក់ព័នធោ៉ា ង

ជិតសនិទធរៅនឹងរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន រដ្ឋយកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

រៅត្តមសហក ណ៍បានជួយសក្មួេដេ់កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងកា កមាច ត់ភាន ក់ង្វ  ដ្ឋា ភិបាេ 

គិញ និងភាន ក់ង្វ សនតិនិយម
2831

។ រៅកនុងរពេក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ គណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ  បានសរក្មច្រៅរេើខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះ

                                                 
2830

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០-១២៧។ 

2831
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៨។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

845 

 

ក្បរទស
2832

។ បទពិរសាធន៍ម នៗ ជាពិរសស រៅឧតតងុគ ខដេអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 

ក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំរនាះ ក្តូវបានយកមកពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ និងបាន

បរងកើតជាមូេដ្ឋា នសក្មាប់ខ្នកា កនុងកា សមាៃ ប់អនកទាងំរនាះ។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 

ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានកា ោបខ់ៃួន កា កាប់សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួនអនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម   ួមជាមួយនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជន្ង

ខដ 
2833

។ រៅកនុងអំឡុងរពេក្បជ ំ បស់រមដឹកនាជំាន់ខពស់នារដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ នួន 

ជា មានវតតមាន និងបានចូ្េ ួម្ងខដ រនាះ បានសរក្មច្យកខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ

រនះ
2834

។ 

919> អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាជំាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន 
បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាសថ់្ន ឧក្កិដាកមមនានានឹងរកើតមានកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរច្ញពីរោេ

នរោបាយខដេមានមូេដ្ឋា នពីរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់ រច្ញពីកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍

 វិជាជ ោ៉ា ងតឹង  ឹងរេើកសិក ខដេោម នកា អប់ ំអំពីកា តស ូវណណ ៈ  ួមទាំងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណរេើ

ក្គប់ “ក្បជាជនងមី” ទាងំអស់ និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ថ្នជាខ្ម ងំ និងរច្ញមក

ពីរោេរៅននកា ទាមទា ឲ្យបាននូវឯកោជយជាតិ រទាះជាក្តូវចំ្ណាយអាីក៏រដ្ឋយ
2835

។ ខ្នកា 

ខដេក្តូវបានឯកភាព ក់ព័នធនឹងកា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវ

បានអន វតតក្សបត្តមរោេនរោបាយ និងរដើមបីសរក្មច្បាននូវរោេនរោបាយទាំងរនះ
2836

។ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ជាទូរៅ ខ្នកា ទាងំរនះមានភាពោបំាច់្ ក់ព័នធនឹងកា ក្បរមើេរឃើញ

ថ្ន ឧក្កិដាកមមនានានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ  ួមទាងំ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ 

920> ខ្នកា រនះបានរកើតរឡើងម នរពេក្បក្ពឹតត និងបានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ខ្នកា រនះក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈខខសសង្វា ក់បញ្ញជ

                                                 
2832

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣០-១៣៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន 

ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៨-៨៧៩។ 

2833
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៨-៨៧៩។ 

2834
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ ននួ 

ជា កថ្នខណឌ  ៨៨០-៨៨២។ 

2835
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤២-៨៤៦។ 

2836
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣៥-៨៣៧។ 

01007152
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846 

 

រដ្ឋយអនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងអំឡុងពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ដេ់ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥
2837

។ ប៉ា នាម ននងៃរក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេអងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញថ្នបាន

រកើតរឡើងមិនយូ ប៉ា នាម នរក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះក្កុងភនំរពញ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ គណៈ-  

កមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ ខដេបានដឹកនារំដ្ឋយរេខ្ភូមិភាគ  ស់ ញឹម បានបញ្ញជ ឲ្យក្បមូេ្តុ ំ

និងកាប់សមាៃ ប់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់
2838

។ បញ្ញជ រនះក្សបរៅនឹង

ខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ និង វិធីសា្សតអន វតតខដេបានក្បក្ពឹតតរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានបនតអន វតតនារពេរក្កាយៗមករទៀត
2839

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 

បញ្ញជ រនះក្តូវបានរធាើរឡើងត្តមខ្នកា ខដេក្តូវបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ 

និងបានសរក្មច្មតងរទៀតរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រក្កាយរពេរច្ញបញ្ញជ រនះ 

កមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេបំរពញភា កិច្ចរក្កាមអំណាច្ បស់គណៈកមាម ធិកា ភូមភិាគ យ័ពយ 

និងរេខ្ភូមិភាគ  ស់ ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តុំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្បខហេជា

រៅនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងរក្កាយមកក្បខហេជារៅនងៃទី ២៥ ឬ នងៃទី ២៦ ខខ    

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយបញ្ជូនអនកទាំងរនាះរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជរដើមបីសមាៃ ប់រោេ
2840

។ 

921> អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ននឹង

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា  ួមទាងំឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ 
2841

។ 

ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា រ ៀបចំ្ខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះ 

ក្បរទស នួន ជា មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់អំពីកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំ

រនាះរក្កាយរពេអន វតតខ្នកា រនះ។ 

922> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវជាេកេណៈប គគេ

ចំ្រ ះកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ

                                                 
2837

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤១, ១៤៨។ 

2838
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦៣-៦៦៦។ 

2839
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨០-៨៣៤។ 

2840
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦៧-៦៨១។ 

2841
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤៦។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

847 

 

មន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

 ១៥.៤.៣.២  កា បញ្ញជ  

923> ដូច្ខដេបានរេើករឡើងពីខ្ងរេើ2842
 នួន ជា មានអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) និង

ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) រៅរេើកមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាម។ អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន 

ជា បានរក្បើសិទធអិំណាច្រនះ រដើមបីបញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រៅកនុង

កិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ គណៈកមាម ធិកា មជឈមិ ខដេ ួមទាងំ នួន ជា បានអន ម័តខ្នកា 

មួយកនុងកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស រហើយដូច្ខដេបានបង្វា ញពីខ្ងរេើ 

ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម   ួមទាងំមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជន្ងខដ 
2843

។ 

អនកខដេបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ ក្តូវបានបង្វគ ប់ឲ្យ្សពា្ ាយព័ត៌មានអំពីកា សរក្មច្រនះ 

រៅកានភូ់មិភាគនានាខដេពួករគមានសមតាកិច្ច បនាទ ប់ពីកា ក្បជ ំបានបញ្ចប់
2844

។ រៅកនុងកា ក្បជ ំ

រក្កាយៗមករទៀត កនុងចំ្រណាមរមដឹកនាជំាន់ខពស់ រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា ក៏មាន

វតតមាន និងបានចូ្េ ួមកនុងកា សរក្មច្រេើខ្នកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយ្ងខដ 
2845

 បញ្ញជ ក្តូវ

បានរគបញ្ជូនជាងមមី តងរទៀតរៅរមបញ្ញជ កា កងទ័ពរដើមបីអន វតត
2846

។ រៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥   

គណៈភូមភិាគ យ័ពយ ខដេដឹកនារំដ្ឋយរេខ្ភូមិភាគ  ស់ ញឹម បានបញ្ញជ ឲ្យក្បមូេ្តុំ និង

សមាៃ បអ់នក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេរនះគឺជាខ្នកមួយននកា ្សពា-

្ាយបញ្ញជ ត្តម យៈឋានាន ក្កម។ រៅកនុងកា អន វតតត្តមបញ្ញជ រនះ កមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេ

បំរពញភា កិច្ចរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និងរេខ្ភូមិភាគ  ស ់

ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តុំអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្បខហេជារៅនងៃទី ២៤ ខខ   

                                                 
2842

 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៤៦។ 

2843
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៨-៨៨៣, ៩១៨-៩២២។ 

2844
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤១។ 

2845
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៦។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា 

កថ្នខណឌ  ៨៨០។ 

2846
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៥១។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

848 

 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយរក្កាយមករទៀតរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយ

បញ្ជូនអនកទាងំរនាះរៅកានទ់ួេរ ធិ៍នក្ជរដើមបីសមាៃ ប់រោេ
2847

។ 

924> នួន ជា  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត បានរក្បើក្បាស់សិទធអិំណាច្ច្ ងរក្កាយកនុងកា រធាើរសច្កតី

សរក្មច្កនុងនាមបកស
2848

 ក្ពមទាងំរក្បើក្បាស់សិទធអិំណាច្រនះ ត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) និងត្តម

្ៃូវច្ាប់ (de jure) រៅរេើកមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាម រដើមបីបញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ និងរសច្កតីខណនា ំបស់ថ្នន ក់ដឹកនា ំគឺជា

បញ្ញជ ខដេក្តូវបានអន វតត
2849
 រហើយ កមាម ភិបាេថ្នន ក់រក្កាមទទួេសាគ េ់នូវសិទធិអំណាច្ និងរសច្កតី

សរក្មច្ បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា។ កា បញ្ញជ ទាងំរនះក្តូវបានរធាើរឡើងពីរពេម ន រហើយ ួមចំ្ខណក

ោ៉ា ងខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ 

925> ខ្អករេើសំអាងរហត ដូច្បានរ ៀបោបខ់្ងរេើ ក់ព័នធនឹង “កា រ ៀបចំ្ខ្នកា ”2850
 អងគ-

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា បញ្ញជ ឲ្យវាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរនះ នួន ជា មានបំណង ឬោ៉ា ង

រហាច្ណាសក៏់បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដាកមមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅរពេ

អន វតតរសច្កតីខណនា ំបសប់កស។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ ស

ក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា បញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា 

រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

                                                 
2847
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦៧-៦៨១។ 

2848
  ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 

2849
 ច្ាស់លាស់ណាស់ថ្ន ថ្នន កដ់ឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា បានពិោ ណាដូច្ោន ។ សូមរមើេ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត, 

ឯកសា  E3/193, ច្ ះខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៧, ទំព័  ២, ERN (ភាសាខខម ) 00062948 (រៅនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ រៅកនុងសននិសីទកមាម ភិបាេភូមភិាគបញ្ច ឹម តំណាង បស់មជឈឹមបកសបាន “ឧរទទសនាមអំពរីសច្កតខីណនាំ

 បស់បកស រេើបញ្ញា មួយច្ំនួនសំខ្ន់ៗ” សក្មាប់អន វតតកនុង្មាសទីពី  ឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ 

2850
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៩១៨-៩២២។ 
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849 

 

 ១៥.៤.៣.៣  កា ញះុញង ់

926> អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញថ្ន នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ 
ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេោត់បាន ួមចំ្ខណករៅកនុងកា អន ម័ត និង្សពា្ ាយ

នូវរោេនរោបាយទាងំរនះ កនុងរោេបំណងដ្ឋក់ចូ្េនូវវិធានកា ជាក់លាក់ក្បឆំ្ងនឹងអតីតអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ចំ្រ ះកា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា។ អងគជំន ំជក្មះក៏បាន ករឃើញថ្ន នួន ជា  ួមជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត បាន 

អន វតតអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយ បស់បកស និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់  

(de jure) និងអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) បង្វគ ប់ឲ្យកមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម

ថ្នន ក់រក្កាមក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានាខដេបានរកើតរឡើងរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ។ នួន ជា បានរដើ តួនាទីនាមំ ខ

រៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍វិជាជ ដេ់កមាម ភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម ជាពិរសសរៅ

កនុងកា អប់ ំកមាម ភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ និងរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានោ៉ា ងច្ាស់ 

លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តស ូវណណ ៈ ខដេ ួមទាងំកា កំណត់អតតសញ្ញា ណចំ្រ ះ “ក្បជាជនងមី” និង

អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំ។ ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ ថ្នន ក់

ដឹកនា ំ ួមទាងំ នួន ជា ្ង រនាះ បានបរងកើតរោេនរោបាយខដេបាន   ្តេ់េទធភាពឲ្យមានកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណ “ខ្ម ងំ” និងអប់ ំខកខក្ប ឬរធាើឲ្យបាត់ខៃួន រហើយថ្នន ក់ដឹកនាបំានបញ្ញជ ក់ជាហូ ខហ

អំពីសា ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ននកា  កាកា សមាៃ ត់។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ចូ្េ ួម បស ់

នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាដំនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ត្តក់ខតងរោេនរោបាយទាងំរនះមាន

ត្តងំពីរពេម នមករមៃ៉ាះ រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅ  

ទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសិទធអិំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា បណតុ ះបណាត េ  

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ចូ្េ ួម បស់ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយ ទសសនាវដតីទង់បដវិតត ក្តូវបាន

កងទ័ព និង កមាម ភិបាេខខម ក្កហមថ្នន ក់រក្កាមយេ់ថ្ន ជាកា ជំ  ញរដ្ឋយផ្ទទ េ់ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

នានាក្បឆំ្ងនឹងអនកទាងំឡាយខដេក្តូវបានោត់ទ កថ្នជា “ខ្ម ងំ” ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់ នួន ជា បានជំ  ញឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ 

រដ្ឋយរហត ថ្ន ត្តម យៈកា ចូ្េ ួម បស់ោត់ផ្ទទ េ់រនះរហើយ រទើបោត់បានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ង

សំខ្ន់ចំ្រ ះអំរពើ បស់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរដ្ឋយផ្ទទ េ់។ ដូច្ខដេបានរេើករឡើងខ្ង

រេើ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស  ួមទាងំ នួន ជា បានរ ៀបចំ្ និងបញ្ញជ ឲ្យមានកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរដើមបី
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 ំរដ្ឋះក្បរទស ដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ រហើយខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមាន

កា ោបខ់ៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួនអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម   ួមទាងំរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ទីក្បជ ំជននានា្ងខដ 
2851

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

ត្តម យៈតួនាទី បសោ់ត់កនុងកា បរងកើតរសច្កតីសរក្មច្ បសថ់្នន ក់ដឹកនាបំកស ខដេក្តូវបាន្សពា្ ាយ

បនតត្តម យៈឋានាន ក្កម ដាបាេ និងកងទ័ព រហើយបនាទ ប់មកក្តូវអន វតតរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម

រនាះ នួន ជា បានជក្មុញ ឬញុះញង់ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

927> ខ្អកត្តមសំអាងរហត ដូច្បានបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ ក់ព័នធនឹង “កា រ ៀបចំ្ខ្នកា ”2852
 អងគជំន -ំ

ជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា បញ្ញជ ឲ្យវាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរនាះ នួន ជា មានបំណង ឬ ោ៉ា ង

រហាច្ណាសក៏់បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដាកមមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅរពេ

អន វតតរសច្កតីខណនា ំបសប់កស។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ ស

ក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា ញុះញង់ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុង

រនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

 ១៥.៤.៣.៤  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

928> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទ្ៃូវចិ្តតដេ់ោ ី
ខដេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទ្ៃូវចិ្តតរនះ បានខសតងឲ្យ

រឃើញត្តម យៈកា ចូ្េ ួម បស់ោត់ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ក់ព័នធនឹងកា វាយសក្មុកច្ ង

រក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស ដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ រហើយបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមាន

កា ោបខ់ៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម   ួមទាងំរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា្ងខដ ។ រេើសពីរនះរទៀត ោត់បាន្តេ់កា 

រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទ្ៃូវចិ្តតដេ់ោ ី ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់ ទាងំរៅម នរពេ និងរៅ

រក្កាយរពេមានឧក្កិដាកមម រៅកនុងឯកសា សមាភ  ៈសក្មាប់រោសនា និងរៅកនុងវគគសិការ ៀន

                                                 
2851

 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៨-៨៨៣, ៩១៨-៩២២។ 
2852

 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៩១៨-៩២២។ 
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សូក្ត កា ជំ  ញឲ្យកំណត់អតតសញ្ញា ណម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងកា របាសសមាអ ត   

អនកទាងំរនាះ
2853

។ 

929> កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទ្ៃូវចិ្តត បស់ នួន ជា មានឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ
ឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  កយសមតី និងសកមមភាព បស់ នួន ជា កនុងកា ្សពា្ ាយ និងកា 

ជំ  ញដេ់កា អន វតតរោេនរោបាយ បានជំ  ញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម។ រេើសពីរនះរទៀត កា 

អន ម័ត បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុារៅរេើរោេនរោបាយ បាន្តេ់រហត ្េសមក្សប ខដេ

ជួយសក្មួេដេ់កា សរក្មច្ឲ្យបាននូវឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ រដ្ឋយ មៃឹករឡើង វិញថ្ន កា ក្បក្ពឹតតរៅ

ម ននងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ ក់ព័នធនឹងកា របាសសមាអ តអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រនាះ ក្តូវខតយកមកពិោ ណារៅកនុងប ិបទននជរមាៃ ះក្បដ្ឋប់អាវ ធ។ អងគជំន ំជក្មះ

កត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះបីជាឯកសា សមាភ  ៈសក្មាបរ់ោសនាទាងំរនាះ មិនបានខញកពីោន  វាង

ទាហាន និងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ឯកសា សមាភ  ៈ

ទាងំអស់រនាះបានរេើកទឹកចិ្តតដេ់កងទ័ពខដេកំព ងជាប់ក្បយ ទធ  ួមទាងំកា កំណត់រោេរៅ

ចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ ។ 

930>  ក់ព័នធរៅនឹងសកមមភាព បសោ់ត់រៅរក្កាយរហត កា ណរ៍នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

រោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  មានត្តងំពី

រពេម ន រហើយតួនាទី បស់ នួន ជា កនុងកា បណតុ ះបណាត េ និងរោសនា ក៏មានត្តងំពីរពេម នមក

ខដ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបាន ំពឹង និងបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នួន ជា នឹងបនត

រធាើយ តតិកមម រេើកទឹកចិ្តត និងខសាង កនូវកា ោកំ្ទបខនាមដេ់បដិវតត ត្តម យៈកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង

កនុងកា រោសនា និងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ ។ រហត ដូរច្នះ កា រធាើខបបរនះគឺជាកា 

ជំ  ញដេ់ោ ី ខដេសក្មួេ និងមានឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម។ 

931> អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមនានា
ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេទី១ អាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង

រនាះរទ ប៉ា ខនតោត់មានបំណងរធាើឲ្យមានឧក្កិដាកមមទាងំរនះរទៀត្ង។ ោត់ក៏បានដឹងអំពី វិធីសា្សត

ដខដេកនុងកា សមាៃ ប់ខដេមានពីរពេម ន កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេមានឧក្កិដាកមមរៅទួេ

                                                 
2853

 សូមរមើេឧទាហ ណ៏ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៨៩-៩២៨។ 
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រ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងកា ជួយ 

និងជំ  ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សស

ោត កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

 ១៥.៤.៣.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

932> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្នមានភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់ថ្ន កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម
រៅរក្កាមបញ្ញជ  បស់គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ បានក្បក្ពឹតតកា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់

 ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ

រៅទួេរ ធិនក្ជ។ 

 ១៥.៤.៣.៥.១  ទនំាកទ់នំង វាងថ្នន ករ់េើ នងឹអនករៅរក្កាមបង្វគ ប ់

933> មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន នួន ជា មានទំនាក់ទំនង វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ 
និងមានកា ក្គប់ក្គងោ៉ា ងមានក្បសិទធភាពរៅរេើកងទ័ពខខម ក្កហម និងរេខ្ភូមភិាគ រៅរពេ

ចូ្េកានក់ាបទ់ីក្កុងភនំរពញ
2854

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា  វិភាគរនះអាច្រធាើរឡើងដូច្ោន ជាមួយ 

នឹងរហត កា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេបានរកើតមានរៅភូមិភាគ យ័ពយ រៅប៉ា នាម ននងៃរក្កាយកា 

ចូ្េកានក់ាបទ់ីក្កុងភនំរពញ ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់រេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ រ ម្ ះ មូេ 

សមបតតិ រៅ  ស់ ញឹម។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន នួន ជា និង  ស់ ញឹម មានទំនាក់ទំនង

កា ង្វ ជាប ់ហូតត្តងំពីយូ មករហើយរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។  ស់ ញឹម គឺជា

សមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈមិ រហើយោត់បានចូ្េ ួមកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ និងរេើក

ទី៣ ជាមួយ នួន ជា និងរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាដនទរទៀត ខដេរធាើរឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៣ 

និងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧១
2855

។ នួន ជា បានរៅជួប  ស់ ញឹម រៅសំឡូតជារក្ច្ើនរេើក
2856

 រហើយ  ស់ 

ញឹម មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេរមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា  ួម

                                                 
2854

 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៩៣-៨៩៦។ 

2855
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៨៩, ៩៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៧, 

៧៣៣។ 
2856

  ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ៣០៩។ 
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ទាងំ នួន ជា ្ងរនាះ បានសរក្មច្ឲ្យមានកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្កុងនានា 

 ួមទាងំទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេ ំរដ្ឋះក្បរទសបាន
2857

។ 

934> រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ស់ ញឹម និងរេខ្ភូមិភាគដនទរទៀត បានចូ្េ

 ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជារទៀងទាតជ់ាមួយអនកដនទរទៀត ជាអាទិ នួន ជា ្ង រដើមបីពិភាកាពីកា    

អន វតតរោេនរោបាយ បសប់កសក មមយុនីសតកមពជុា
2858

  ួមទាងំរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត
2859
។ បនាទ ប់ពីរពេរនាះមក ក្គប់រពេរៅកនុងអំឡុង បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានរធាើដំរណើ រៅរខតតបាត់ដំបង ៣ រៅ ៤ ខខមតង រដើមបីជួប  ស ់       

ញឹម
2860

 ខដេមានតួនាទីកិតតិយសជាអន ក្បធានទីពី ននគណៈក្បធាន ដា រដើមបីបង្វា ញពីកា រជឿទ ក

ចិ្តតខដេមជឈមិបកសមានចំ្រ ះោត់
2861

។  ស់ ញឹម ក៏រធាើដំរណើ មកភនំរពញ “ជារទៀងទាត់” រដើមបី

ជួបជាមួយថ្នន ក់ដឹកនាបំកស  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ 
2862

។ ទូ រេខខដេរៅរសសសេ់ រហើយមាន

រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ ខដេរច្ញពី  ស់ ញឹម រៅកានថ់្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុង

អំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ បានោយកា ណ៍ជារទៀងទាត់ពីខ្ម ងំន្ទកនុង
2863

 និងបានរសនើស ំ

រោបេ់ ឬកា ខណនាំ្ ងខដ 
2864

។ រទាះបីជាទូ រេខទាងំរនះមានកាេប ិរច្ទិរក្កាយរហត 

កា ណរ៍ៅទួេរ ធិ៍នក្ជយូ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ទូ រេខទាងំរនះបង្វា ញថ្ន នួន 

ជា បានរក្បើក្បាស់សិទធអណំាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  (de facto) រៅរេើ  ស់ ញឹម។ រហត ដូរច្នះ អងគ-

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ពិតជាមានទំនាក់ទំនង វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ ប់  វាង  ស ់ញឹម 

រៅកនុងតួនាទីជារេខ្ភូមភិាគ យ័ពយ ជាមួយនឹងសមាជិកមជឈិមបកស  ួមទាងំ នួន ជា រនាះ គឺ

មានោបត់្តងំពីម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅរទៀត។ 

                                                 
2857

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  

៣៣៥ រជើងទំព័  ១០១៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥។ 
2858

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤០។ 

2859
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៣។ 

2860
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៧៧៣។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ិកច្ ះ

នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង), ទំព័  ៥៨, ៦៧។  

2861
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ៣០៩។ 

2862
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧២។ 

2863
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៣។ 

2864
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៣។ 
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 ១៥.៤.៣.៥.២  បានដងឹ ឬ មានរហត ្ េដងឹ 

935> រមធាវីកា   កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន នួន ជា ទទួេបាន
កា ជូនដំណឹងអំពីរហត កា ណរ៍ៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ

2865
 ប៉ា ខនតរក្កាយមក បានទទេួសាគ េ់ថ្ន   

“នួន ជា ោថំ្នទទួេបាន បាយកា ណ៍ខដេមិនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន កា សមាៃ ប់អាច្រកើតមានរឡើងរនាះ

រទ”
2866

។ រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន នួន ជា មិនដឹងច្ាស់លាស់ពីរហត កា ណរ៍ៅ 

ទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានេកេខណឌ តក្មូវថ្ន ជនជាបរ់ោទក្តូវខតដឹងពីឧក្កិដាកមមជាក់លាក់

 បស់អនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ខៃួន រដើមបីឲ្យជនជាបរ់ោទទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើរនាះរឡើយ។ 

កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាបរ់ោទរកើតមានរឡើង រៅរពេខដេោត់បានដឹង ឬមានរហត ្េ

ដឹងថ្ន អនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ បស់ោត់បានចូ្េ ួម កំព ងចូ្េ ួម ឬបក្មុងនឹងចូ្េ ួមរៅកនុងអំរពើ

ឧក្កិដា
2867

។ 

936> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈតួនាទីជាថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់ខពស់ បស់ោត់ នួន ជា បាន
ដឹងត្តម យៈបទពិរសាធន៍កនៃងមកថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមខដេចូ្េ ួមរៅកនុងកា  ំរដ្ឋះទីក្កុង/ទី

ក្បជ ំជន កនុងបណាត ឆ្ន ំកនៃងមកម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានសមាៃ ប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដ្ឋយសា ខតអនកទាងំរនាះក្តូវបានរគោត់ទ កថ្នជាខ្ម ងំ
2868

។ 

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទី បស់ោត់    កនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយកំណត់ម ខសញ្ញា រនះ
2869

 

អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹង និងមានរច្តនាឲ្យមានកា សមាៃ បម់ន សសកនុងក្ទង់ក្ទាយ

ធំរៅរេើក្កុមមន សស  ួមទាំង អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ  និងរៅកនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា បនាទ ប់ពីបានចូ្េកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ។ 

                                                 
2865

 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/3, ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៤៤៤, ៤៤៧ ដេ់៤៥១។ 

2866
 សា ណាបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/3, ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៤៥២។ អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនពឹងខ្អករៅរេើឯកសា រនះ សក្មាប់រោេបំណងនន

កា  វិភាគកនុងរពេបច្ចបុបននរនះរឡើយ រដ្ឋយសា ខតមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ថ្នរហត កា ណ៍ណាមយួខដេឯកសា 

រនះជាប់ ក់ព័នធ។ 

2867
 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧១៥។ 

2868
 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨២២, ៩១៨។ 

2869
 សូមរមើេខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  ៨៣៥-៨៣៦។ 
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937> រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា សមាៃ បជ់ាក្ទង់ក្ទាយធំ រៅរេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

 ដាខខម  ខដេបានរកើតរឡើងនារពេកនៃងមក អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងថ្ន អនករៅ

រក្កាមបង្វគ ប ់បស់ោត់មានរច្តនារ ីសរអើង រហើយដឹងថ្ន អំរពើក្បក្ពឹតត បស់ពួករគនឹងបរងកើតបាន

ជាកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ។ 

 ១៥.៤.៣.៥.៣  កា មនិបានទបស់ាក ត ់ឬ ដ្ឋកទ់ណឌ កមម 

938> រៅកនុងកិច្ចសមាភ សនម៍ួយ នួន ជា បានអះអាងថ្ន ក្បសិនរបើោត់បានដឹងអំពីកា សមាៃ ប់
រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ោត់គួ ខតបានោត់ វិធានកា រដើមបីបញ្ឈប់ពួករគ

2870
។ ត្តមកា យេ់រឃើញ បស់

អងគជំន ជំក្មះ តួនាទី បស់ នួន ជា កនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយកំណត់ម ខសញ្ញា  បានបង្វា ញ

រ្សងពីរនះរៅ វិញ។ រេើសពីរនះរទៀត របើរទាះបីជាមានភ័សតតុ្តងននកា សមាៃ ប់ និងកា រធាើទ កេប ក

រមនញរៅរេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅម នរពេជរមៃៀសពីទីក្បជ ំជន  ួមទាងំទីក្កុង

ភនំរពញក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា មិនបានោត់ វិធានកា សមក្សបណាមួយរដើមបីទប់សាក ត់មិនឲ្យមានកា 

រធាើទ កេប ករមនញបខនាមរទៀតរឡើយ។ រដ្ឋយសា ខតសហក្ពះោជអាជាា មិនបានបំរពញត្តមបទដ្ឋា ន

ននកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង ខដេថ្នរៅរពេរក្កាយមក នួន ជា បានដឹងពីរហត កា ណជ៍ាក់លាករ់ៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ អងគជំន ំជក្មះនឹងមិនពិោ ណាថ្នរតើ នួន ជា បានដ្ឋក់ទណឌ កមម ឬ មិនដ្ឋក់

ទណឌ កមមដេ់អនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ បសោ់ត់ បនាទ បពី់រហត កា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ។ រទាះ

កនុងសាា នភាពណាក៏រដ្ឋយ របើរទាះបីជារមធាវីកា   កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្នមានភ័សតតុ្តង

បង្វា ញថ្ន មានកា ោត់ វិធានកា ខៃះៗ រដើមបីបញ្ឈប់កា សមាៃ បអ់នក ដាកា នន បបម ន ជាពិរសស

រៅទីក្កុងភនំរពញ ពីខខ ឧសភា ដេ់ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ
2871

 ក៏ភ័សតតុ្តងទាងំរនាះ មាន

ភាពក្សពិច្ក្សពិេ រហើយមិនបានបង្វា ញឲ្យច្ាស់លាសពី់អនកខដេក្តូវទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះ វិធាន

                                                 
2870

 សា ណាបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/3, ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៤៤៨ ដកក្សង់ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវ

ក្បជាជន ឯកសា  E3/40001R ខខសវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (“របើខាុំបានដឹងរពេរនាះ ខាុំនឹងោត់ វិធាន

កា រដើមបីបញ្ឈប់កា កាប់សមាៃ ប់ខបបរនះ”)។ 

2871
 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/3, ច្ ះនងៃទី ២៦ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៤៥២ ដេ់៤៥៤, ដកក្សង់រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖  បប ប៉ា េ ពត៖ 

ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍, ឯកសា  E3/1593, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00678541។ 
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កា ទាងំរនាះរទ។ ដូរច្នះភ័សតតុ្តងរនះ ក្បសិនរបើមាន មិនបានបញ្ញជ ក់ឲ្យបានច្ាស់លាសពី់ វិសាេ

ភាពននតួនាទី បស ់នួន ជា រទ។  

939> ជាេទធ្េ រដ្ឋយសា កា មិនបានទបស់ាក ត់ឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ អងគជំន ជំក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេ

រហត នរោបាយ ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម និងកមាម ភិបាេ

ភូមិភាគ យ័ពយ។ 

១៥.៥  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

940> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម
ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ

 េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) កនុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា រធាើ

ទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) កនុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) ក្ពមទាងំ កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំន -ំ

ជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ជនជាបរ់ោទបានរ ៀបចំ្ខ្នកា  បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញ

ដេ់ឧក្កិដាកមមខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយពិោ ណាថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ជនជាបរ់ោទរៅ

កនុងសហឧក្កិដាកមម ួម បានក្គបដណត ប់រៅរេើអំរពើទាងំអសខ់ដេបរងកើតបានជាមូេដ្ឋា នននកា យេ់

រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះចំ្រ ះទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវរ្សងៗរទៀត   អងគជំន ជំក្មះនឹងសរក្មច្  

្តនាទ រទាសខតចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាំងរនះ ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួមខតប៉ា រណាណ ះ។ 

941> រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ និង
ទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើ ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំអស់ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយយេ់

រឃើញថ្នជនជាប់រោទក្តូវទទួេខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំអស់រនះ ត្តម យៈកា 
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ចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម អងគជំន ំជក្មះបដិរសធមិនរធាើកា ្តនាទ រទាស រដ្ឋយខ្អករៅរេើ

រោេកា ណ៍ននកា ទទួេខ សក្តូវ បសថ់្នន ក់រេើរនាះរទ។ ជាកា ជំនួស វិញ រៅកនុងកា ្តនាទ រទាស 

អងគជំន ជំក្មះនឹងរធាើកា ពិោ ណារៅរេើតួនាទីជាថ្នន ក់រេើ បស់ជនជាប់រោទ។ 

942> អងគជំន ជំក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ 
និងជំ  ញដេ់ឧក្កិដាកមមននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ (កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់

កាេទី១ និងទី២) និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ) (កនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២)។ ជាច្ ងរក្កាយ  អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 

នួន ជា បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញដេ់កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ (រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ 

 ១៦.  កា ទទួលខ សក្តូវក្ពហ្មទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន្ 

943> ខ្អកត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ដូច្ខដេបានកំណត់ វិសាេភាពកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ 

រខៀវ សំ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ដូច្ខ្ង

រក្កាម៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)៖ កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ក

រមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស)  

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)៖ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយ

បងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) និង 

ទួេរ ធិ៍នក្ជ៖ កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ អនក ដាកា នន បប 

សាធា ណ ដាខខម 
2872

។  

                                                 
2872

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥២៥ និង ១៥៤០។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម     

កថ្នខណឌ  ៨១១-៨១៣។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

858 

 

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ រខៀវ សំ្ន ថ្នបានចូ្េ ួមរដ្ឋយរច្តនា ឬបាន ួមចំ្ខណកកនុងកា 

រ ៀបចំ្ និងកា អន វតតរោេបំណង ួម ខដេរធាើឲ្យមាន  និង/ឬ    មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមជារក្ច្ើន 

ទាងំម នរពេ និងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រដ្ឋយសា ខតតួនាទី បស់ោត់

រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេ ួមមានទាងំសមាជិកភាព បស់ោត់រៅគណៈកមាម ធិកា 

មជឈិម និងមនទី  ៨៧០ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ រខៀវ សំ្ន ថ្នបានចូ្េ ួម និង ួម

ចំ្ខណកកនុងកិច្ចក្បជ ំនានា  ួមទាងំកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះមាន 

កា ពិភាកា និងកា ្សពា្ ាយរោេនរោបាយ។ ោត់ ក៏បានរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៏ជាសាធា ណៈ 

បំរពញតួនាទីកា ទូត និងចូ្េ ួមកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ្ងខដ ។ ខដេរៅកនុងរនាះ ោត់

បានោំក្ទ និង្សពា្ ាយរោេបំណង ួម ទាំងរៅកនុងក្បរទស និងរៅរក្ៅក្បរទស
2873

។ រដ្ឋយ

ខ្អករេើមូេដ្ឋា នរនះ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកានជ់នជាប់រោទបខនាមរទៀតថ្ន បានរ ៀបចំ្

ខ្នកា  បញ្ញជ  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញ ឬក៏ជាអនកទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះឧក្កិដា

កមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ រំ ឿង ០០២/០១
2874

។ 

១៦.១  កា ដងឹ ខដេទាកទ់ងរៅនងឹទក្មងន់នកា ទទេួខ សក្តវូ 

944> កា ដឹង បស់ រខៀវ សំ្ន អំពីរោេនរោបាយ វិធីសា្សតននកា អន វតត និងឧក្កិដាកមម

ជាក់លាក់នានាខដេសាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  ក់ព័នធរៅនឹងកា វាយតនមៃ

 បស់អងគជំន ំជក្មះអំពីេកេខណឌ ទូរៅននឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងទក្មង់ទាងំអស់នន

កា ទទួេខ សក្តូវ រហើយបញ្ញា ទាងំអស់រនះនឹងក្តូវរេើកយកមកពិោ ណាម នរគ។ េកេខណឌ

តក្មូវននកា ដឹងមានកក្មិតខ សៗោន  អាក្ស័យរេើថ្ន រតើកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ជនជាប់-

រោទ រកើតមានរៅម នរពេ រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬក៏រៅរក្កាយរពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ
2875

។ 

រហត ដូរច្នះ រៅកនុងខ្នករនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធាើកា ពិនិតយថ្នរតើ ម នរពេក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមខដេ

សាិតកនុង វិសាេភាពននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ រនាះ ជនជាបរ់ោទបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់

អំពីរហត កា ណ៍ខដេរកើតមានរឡើង រៅរពេរក្កាយមកខដ  ឬរទ (ខ្នក ១៦.១.១) និងថ្នរតើ     

                                                 
2873

 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៣៦ ដេ់ ១៥៣៧។ 

2874
 ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ  ១៥៤៥, ១៥៤៨, ១៥៥១, ១៥៥៤ និង ១៥៥៩។ 

2875
 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៤, ៦៩៨, ៧០០, ៧០២, 

៧០៤, ៧១៥។ 
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ជនជាបរ់ោទបានដឹងអំពីឧក្កិដាកមម ខដេបានរកើតរឡើងកនុងរពេក្បក្ពឹតត (ខ្នក ១៦.១.២) ឬរក្កាយ

រពេក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមខដ  ឬោ៉ា ងណា (ខ្នក ១៦.១.៣)។ 

945> ត្តម យៈស នទ កថ្ននានា បសោ់ត់ និងត្តម យៈវគគរ ៀនសូក្តនានា រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួម 
ផ្ទទ េ់កនុងកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ដេ់ក្បជាជន អំពីកា តស ូវណណ ៈ និងភាពោបំាច់្កនុងកា 

ធានាឲ្យក្បរទសកមពជុាមានឯកោជយ។ ត្តម យៈសកមមភាពទាងំរនះ ោត់ក៏បាន ួមចំ្ខណកកនុងកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណពួកនាយទ ន និងពួកមូេធននិយម ថ្នជាខ្ម ងំ រហើយោត់ក៏បានកំណត់ជាទូរៅ 

ថ្ន “ក្បជាជនងមី” ទាងំអសគឺ់ជាក្បជាជនខដេក្តូវខតទទួេកា េត់ដំ។ រខៀវ សំ្ន ដឹងថ្នកា      

បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ឲ្យសអបរ់ខពើម ក្បាកដជានឹងនាឲំ្យមានអំរពើហិងា។ ោត់ក៏បានយេ់ក្សប

ជាមួយទសសនៈខដេថ្ន បដិវតតគួ ពឹងខ្អករេើកសិក ថ្នន ក់ទាបបំ្ ត រដើមបីជួយឲ្យវណណ ៈអធន

ក្គប់ក្គងក្បរទសកមពជុារដ្ឋយតឹង   ឹង។ អនកខដេសាិតកនុងវណណ ៈដឹកនាងំមីរនះ ទទួេកា អប់ ំកនុងក្បព័នធ

តិច្តួច្បំ្ ត ប៉ា ខនតពួករគមាន វិន័យតឹង   ឹង ទទួេកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ  រហើយក្តូវបាន

បរក្ងៀនឲ្យរច្ះរបាកបរញិ្ញតក្បជាជន និងអន វតតត្តមរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃ ត់។ រខៀវ សំ្ន 

មិនអាច្មិនដឹងរទថ្ន កា ្តេ់អំណាច្ោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅឲ្យពួករគទាំងរនាះ ខបបរនះ នឹងរធាើឲ្យមានកា 

អន វតតមាោ៌បកស រដ្ឋយោម នកា ពិោ ណាឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រដ្ឋយរហត ្េរនះ កា  ំពឹងទ កសម

រហត ្េខតមួយគត់គឺថ្ន ក្បជាជនោ៉ា ងរក្ច្ើននឹងក្តូវសាៃ បរ់ៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយ

បងេំ រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ ននកា ដឹកជញ្ជូន រហើយថ្ន កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅខបបរនះនឹងនាឲំ្យកា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិមានចំ្នួនរក្ច្ើន។ រេើសពីរនះរទៀត រដើមបីក ំឲ្យមានបនសេ់

ទ កនូវសាកសី និងរដើមបីរជៀសវាងកា   ិះគន់ជាអនត ជាតិ រខៀវ សំ្ន ោំក្ទជានិច្ចដេ់រោេកា ណ៍

 កាកា សមាៃ ត់ និង ួមចំ្ខណកកនុងកា សរក្មច្ជរមៃៀសជនប រទសទាងំអស់ខដេមានវតតមានរៅ

កនុងទីក្កុងភនំរពញ។ ជាកា ពិត ោត់រដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់រៅកនុងកា  កាកា សមាៃ ត់ខដេបរងកើត

រឡើងរដ្ឋយ បបរនះ រដ្ឋយបនតេ បបំបាត់ និងលាក់បាងំកា ពិតននសាា នភាពខដេក្បជាជនកមពជុា

បានជួបក្បទះ។  រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន កនុងកា រធាើដូរច្នះ ោត់បានកា   ោ ី និងបានអន ញ្ញា តឲ្យ

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានាបខនាមរទៀត។ 

946> រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា  ក់ព័នធនឹងកា ដឹងជាទូរៅ បសោ់ត់ 

អំពីរោេនរោបាយ និងឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយពួកខខម ក្កហម។     ោត់ដឹងថ្ន 

អំរពើហិងាខដេមានេកេណៈជាឧក្កិដាកមម ក្តូវបានរធាើរឡើងក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវិេ កនុងកា អន វតត
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រោេនរោបាយបកសក មមយុនីសតកមពជុា
2876

។ ប៉ា ខនត ោត់រជឿជាក់ថ្នសិទធមិន សសគឺជាបញ្ញា បនាទ ប់   

បនស ំ មិនសំខ្ន់ដូច្បញ្ញា ច្មបងននឯកោជយ បស់ក្បរទសកមពជុារទ។ កា គិតគូ ដេ់ស ខ មាេភាព

 បស់ក្បជាជន និងកា ខសាង កកា យេ់ក្ពមពីពួករគសក្មាប់កា េះបង់ និងក្ពមទទួេ ងកា ឈ្ឺ

ោប់ រៅកនុងកា អន វតតរោេនរោបាយ បស់ខខម ក្កហម អាច្នឹងពិោ ណាត្តមរក្កាយ
2877

។ 

ត្តមពិត រខៀវ សំ្ន រជឿជាក់ថ្ន កា បងេិតបងេំគឺជាកា ោបំាច់្សក្មាប់បរងកើតសងគមសមូហភាព។ 

ោត់បានដឹងថ្ន រោេបំណងននកា រធាើសមូហភាវូបនីយកមម អាច្រធាើបានសរក្មច្ ខតត្តម យៈកា 

បងេំប៉ា រណាណ ះ ដូរច្នះរហើយរទើបោត់ោកំ្ទរេើចំ្ណ ច្មួយរនះ រៅកនុងរោេនរោបាយ
2878

។ ោត់ដឹង

ជាម នថ្ន ក្បជាជននឹងក្តូវសាៃ ប់ រៅកនុងរពេផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ
2879

 រហើយោត់ក៏ដឹង្ងខដ អំពីកា ភ័យ

ខ្ៃ ច្ បស់បកសខដេថ្ន ក្បសិនរបើមិនករមទច្ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រោេរទ ពួករគ

អាច្រ ៀបចំ្ខ្នកា ក្បឆំ្ងបដិវតតរក្កាយកា  ំរដ្ឋះ
2880

។ ដូច្ខដេបានបង្វា ញរៅខ្នកខ្ងរក្កាម

រនះ រខៀវ សំ្ន បានបង្វា ញបខនាមរទៀតអំពីកា ដឹង បសោ់ត់អំពីរោេនរោបាយ និងឧក្កិដាកមម

នានារៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណជ៍ាសាធា ណៈ បស់ោត់ រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតក្បជាធិបរតយយ 

និងបដិវតតសងគមនិយម
2881

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១ រនះ រខៀវ សំ្ន បានទទួេបានព័ត៌មានោ៉ា ងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមនានាជារក្ច្ើន។ 

 ១៦.១.១  កា ដងឹអពំភីវនយីភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

947> រៅកនុងគរក្មាងកា មួយខដេក្តូវបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧២ រហើយ
ក្តូវបានអន ម័តជា្ៃូវកា រៅមួយឆ្ន ំរក្កាយមករនាះ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា 

រៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ រហើយបរងកើតសហក ណ៍ ក្បមូេ្តុំកមាៃ ំងពេកមមរដើមបីដ្ឋដំ ះក្សូវ និងកនុង 

                                                 
2876 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៤។ 

2877
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ 

2878
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៨។ ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៥៤។ 

2879
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

កថ្នខណឌ  ៥៥៦-៥៥៨។ 

2880
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៥។ 

2881
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៤។ 
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រោេបំណងរដើមបី “វាយអាន ភាព បស់វណណ ៈសកតិភូមិ មាច សដី់ និងវណណ ៈនាយទ ន”
2882

។ រៅកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧២ រអៀង សា ី បាន្តេ់កិច្ចសមាភ សន៍ជាសាធា ណៈមួយ ទាក់ទងនឹងសមូហភាវូបនីយកមម

រៅកនុងតំបន ់ំរដ្ឋះ
2883

។ រសច្កតីខណនា ំបស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាបានោត់ត្តងំក្បជាជនឲ្យរៅ

បងកបរងកើន្េកសិកមមជាសមូហភាព 
2884

។ រេើសពីរនះ េកេខណឌ ននកា ដឹកជញ្ជូន ឬស ខ មាេភាព

 បស់ក្បជាជន មិនខមនជាកត្តត ខដេក្តូវយកចិ្តតទ កដ្ឋក់រឡើយ។ រៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ខខ   

កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកស រដ្ឋយបានកត់សមាគ េ់ពីកា ខាះខ្តរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះរនាះ បាន

ក្បកាសពីកា របតជាា  បស់ខៃួនកនុងកា បនតកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយទ កឲ្យក្បជាជន

រដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទាងំរនាះរដ្ឋយខៃួនឯងផ្ទទ េ់
2885

។ រោងត្តមរោេនរោបាយរនះ រៅត្តមតំបន់

 ំរដ្ឋះ មានកា អន វតត វិធីសា្សតដូច្ៗោន កនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅពីតំបន់ជនបទមួយ រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត រដ្ឋយមានទាងំកា រធាើបាប កា រ ីសរអើង

ក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនខដេមកពីតំបន់ខ្ម ងំ និងកា ក្បឆំ្ងនឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

រហើយមានកា សាៃ ប់ខដេបណាត េមកពីអំរពើបំភិតបំភ័យ អំរពើរធាើឲ្យតក់សៃតុ េកេខណឌ ននកា 

ជរមៃៀស និងកា រក្បើក្បាស់ហងិា
2886

។ 

948> រដ្ឋយដកក្សង់រច្ញពីបទពិរសាធន៍រេើកម ន រទើបរៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងជាងមី

មតងរទៀត រៅកនុងខខ រមសាឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់ខដេ ួមទាងំ រខៀវ សំ្ន ្ងខដ  បានរ ៀប

ចំ្ខ្នកា  ួមោន  រដើមបីផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា។ ខ្នកា រនះបាន

ក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត 

កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗ

រទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់

                                                 
2882

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣, ១១៥។ 

2883
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៤។ 

2884
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៣។ 

2885
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០៤។ 

2886
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។ 

01007168
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862 

 

មន សស)
2887

។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីម ន ជាពិរសសបទពិរសាធន៍រៅក្កុង

ឧតតងុគ ខ្នកា ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងនានារៅរពេខដេ 

 ំរដ្ឋះក្បរទសបានរនាះ  ក្បាកដជាបានក្បរមើេរឃើញ  និង/ឬ មានកា កំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី 

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រដើមបីសមាៃ ប់ ោប់ខៃួន ឬរធាើឲ្យបាត់ខៃួន បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះបានតំបន់

មួយ
2888

។ រក្កាយខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទក្មង់ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្បជ ំ

ជននានា និងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  មានកាន់ខតខ្ៃ ងំ

រឡើង
2889

។ 

949> រៅរពេខដេរោេនរោបាយទាងំរនះក្តូវបានសរក្មច្  វិធីសា្សតអន វតតបានរេច្ ូបោង

រឡើង រហើយរសច្កតីខណនា ំបសប់កសក មមយុនីសតកមពជុាក្តូវបានរច្ញ្ាយ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍

ជាសាធា ណៈរេើក្បធានបទទាងំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសមាជិកមជឈិមបកស។ រខៀវ សំ្ន  ស់

រៅ និងរធាើកា ជាប់ជាមួយរមដឹកនាដំនទរទៀត ខដេបាន ួមោន បរងកើតកា រោសនា បស ់ណសិ ស ួប

 ួមជាតិកមពជុា រធាើដំរណើ ទូទាងំតំបន់ ំរដ្ឋះ ក្ពមទាងំបំរពញតួនាទីកា ទូត ខដេ ួមមាន កា រធាើ

ទសសនកិច្ចរៅទីក្កុង រប៉ា កាំង រដើមបីទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន 
2890
។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាទាងំ

អស់រនះ និងបានដឹងអំពី វិធីសា្សតអន វតតខដេបានអន ម័តរឡើងរដើមបីអន វតតនូវរោេនរោបាយទាងំ

រនាះ។ 

950> អងគជំន ំជក្មះក៏កត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន  ដាប រទសរ្សងៗជារក្ច្ើនបាន្សពា្ ាយ បាយ-

កា ណ៍ននកា សមាៃ ប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងខ្ម ងំដនទរទៀតរៅកនុងតំបន ់ំរដ្ឋះ ម ន

                                                 
2887

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១៣២-១៤៧។   ខ្នកទី ១០៖  កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន  (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥, ៧៥១, ៧៨៨។   ខ្នកទី ១៦៖ កា 

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៩៧-១០០៣។ 

2888
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៩៧-១០០៣, ១០៣៩-១០៤៣។  សូម

រមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១២០-១២៧។ 

2889
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៣៤, ១៤៣-១៤៧។ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  

៦៧៨-៦៨១។ 

2890
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៦-៣៦៨។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហ-

ឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  ៧៣១,៩៦២។ 

01007169
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863 

 

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2891

។ ខ្អករេើមូេដ្ឋា នននតួនាទីកា ទូត បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន ខៃួន

ឯងផ្ទទ េ់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអនកកា ទូតប រទសខដេទទួេបានព័ត៌មានទាងំអស់រនះ។ រេើសពី

រនះរទៀត អនកកា ទូតប រទសក៏មានទំនាក់ទំនង្ងខដ ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  និងម្នតី     

 ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប មួជាតិកមពជុា ខដេរៅខ្ងរក្ៅដនទរទៀត
2892

។ កនុង

នាមជាអនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  និងម្នតី ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ- 

 ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ក៏ទទួេ

បានកា ជូនដំណឹងអំពី បាយកា ណ៍ទាងំរនាះមួយចំ្នួន្ងខដ ។ 

951> ខ្អករេើសំអាងរហត ទាងំអសរ់នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពី
រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់ជនបទមួយ រៅ

តំបន់ជនបទមួយរទៀត     ក្ពមទាងំកា កំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  

រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង វិធីសា្សតអន វតតខដេបានរកើតរឡើងមកជាមួយរនាះ។ 

រហត ដូរច្នះ ោត់ោបំាច់្ក្តូវខតបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ក្បសិនរបើអន វតតរោេ

នរោបាយទាងំអស់រនះបនតរទៀត រដ្ឋយរក្បើក្បាស់វិធីសា្សតអន វតតខដេកំព ងមានរនាះ នឹងរធាើឲ្យ

រកើតមានឧក្កិដាកមមនានា រៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងទី២ និងរៅ      

ទួេរ ធិ៍នក្ជ។  

952> ជាច្ ងរក្កាយ  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) អងគជំន ំជក្មះ ក៏

យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន ដឹងថ្ន សាា នភាព សរ់ៅរៅទូទាងំក្បរទស គឺេំបាកខ្ៃ ងំ បនាទ ប់

ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា កា ខាះចំ្ណអីាហា  និងបញ្ញា ជំងឺ
2893

។ រទាះជាោ៉ា ង

រនះកតី រៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រមដឹកនាបំកស  ួមទាងំ រខៀវ 

សំ្ន ្ងរនាះ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ សទ់េំីរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ ដំណាក់កាេទី២ រដ្ឋយមិន

ខាេ់ពីស ខ មាេភាព ឬកា យេ់ក្ពមពីសំណាក់អនកខដេក្តូវផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរនាះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ 

ខ្នកា ទាងំរនះ បានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានារដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្ រៅ

                                                 
2891

 សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  ៨២៧។ 

2892
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៨។ 

2893
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៨។ 

01007170



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

864 

 

រពេរក្កាយជាក់ជាមិនខ្ន
2894
។ ខ្នកា ទាងំរនះក្តូវបាន្សពា្ ាយរៅកនុងកា ក្បជ ំខណនា ំ កនុង

ឯកសា រោេនរោបាយ និងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយ វជន-យ វនា ីបដិវតត ោបត់្តំងពីម ន 

និងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅដំណាក់កាេទ២ី
2895
។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត និងទសសនា 

វដតីយ វជន-យ វនា ីបដិវតត ក្តូវបានខច្កោយរៅក្គប់ក្កសួង និងមនទី ទាងំអស់ បសម់ជឈិមបកសនន

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ
2896

។ រដ្ឋយពិោ ណាអំពីកា ចូ្េ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកា រ ៀបចំ្

ខ្នកា ឧក្កិដាកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅដំណាក់កាេទី២ អំពីកា ចូ្េ ួម បសោ់ត់រៅកនុងកា ក្បជ ំខណនា ំ

និងអំពីេទធភាពទទួេបានទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយ វជន យ វនា ីបដិវតត អងគជំន ជំក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោំបាច់្ក្តូវខតបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ខ្នកា  និងរោេ

នរោបាយកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់ជនបទមួយ រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត  វិធីសា្សត

អន វតតខដេមានភាពស ីសង្វា ក់ោន  នឹងបណាត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមកនុងអំឡុងរពេននកា 

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ។ 

 ១៦.១.២  កា ដងឹរៅខណៈរពេខដេមានកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

 ១៦.១.២.១  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន (ដណំាកក់ាេទ១ី) 

953> កនុងអំឡុងរពេកំព ងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយោប់រ្តើមរឡើងរៅនងៃទ ី

១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបនតរៅមួយសបាត ហ៍រក្កាយរទៀតរនាះ  រមដឹកនាកំងទ័ពខដេមាន

កមាៃ ំង បស់ខៃួនកំព ងខតក្បក្ពឹតតអំរពើឧក្កិដារៅរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ បានរសនើ

ស កំា ខណនា ំនិងបានទទួេកា ខណនាពីំរមដឹកនាជំានខ់ពសរ់ៅមនទី  ប-៥ ខដេជាមូេដ្ឋា នក្បោកំា  

 បស់ រខៀវ សំ្ន
2897

។ កនុងរពេជាមួយោន រនាះ ភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន និង ដាជារក្ច្ើនបានោយ

កា ណ៍អំពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេកនុងរនាះមានទាំងកា រធាើបាប កា សាៃ ប់ កា ោប់ខៃួនម្នតី ដា

                                                 
2894

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦, ៦០៤-៦០៦។  ខ្នកទី ១៦៖ កា 

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ១០២៣-១០២៩។ 

2895
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៤-៥៤៥។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧, 

៦១០។   
2896

 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៣។ 

2897
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម  ួម កថ្នខណឌ  

៧៣៩។ 

01007171



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

865 

 

កា នន បបសាធា ណ ដាខខម  និងយ តតិកមមនានាខដេបានរេើករឡើងទាក់ទងនឹងអំរពើទាងំរនាះ
2898

។ 

 បាយកា ណ៍កា ទូតទាក់ទិននឹងកា ជរមៃៀសខៃះ ក្តូវបានបញ្ជូនបនតរៅឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន  

និង ខប៉ាន ន ត ខដេមានទំនាក់ទំនងជាមួយរមដឹកនាកំ្កុមតស ូន្ទកនុង ជាពិរសសជាមួយ រខៀវ សំ្ន 

ខដេជាអនកទំនាក់ទំនងខដេទទួេបានកា ោត់ត្តងំ
2899
។ អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន ម្នតី

ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា  ួមទាងំម្នតីក្កុមតស ូន្ទកនុង ខដេបានរធាើដំរណើ រៅប រទស កនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឬ ក៏បានក្បោកំា រៅទីក្កុង

ហាណូយ ដូច្ជា រអៀង សា ី និង រអៀង ធី ិទធ ពិតជាបានទទួេ បាយកា ណ៍កា ទូត និងកា 

ោយកា ណ៍ជាសាធា ណៈអំពីបញ្ញា រនះខៃះៗមិនខ្ន។ ម្នតីទាងំរនះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្កុមតស ូ

ន្ទកនុង ត្តម យៈ វិទយទុាក់ទង និងទូ រេខ កនុងអំឡុងរពេននបដិវតតក្បជាធិបរតយយ
2900
 រហើយអងគ

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទំនាក់ទំនងោន រនះរៅបនត ហូតដេ់រក្កាយ នងៃ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ រហត 

ដូរច្នះ អងគជំន -ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីឧក្កិដាកមមនានា ខដេរកើតរឡើងរៅរពេ

ខដេមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមកនុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។ 

 ១៦.១.២.២  កា សមាៃ បរ់ៅទេួរ ធិ៍នក្ជ 

954> រៅនងៃទ ី១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងនងៃបនតបនាទ ប់ ទីក្កុងនានារៅកនុងក្បរទសកមពជុាក្តូវ

បាន ំរដ្ឋះ រហើយក៏មានកា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ កា បាត់ខៃួន និងកា រធាើបាបរ្សងៗរៅរេើម្នតី ដា

កា នន បបសាធា ណ ដាខខម ភាៃ មៗ ម នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ កនុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ និងរក្កាយកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនបនតិច្
2901

។ ដូច្ោន រៅនឹង វិធីសា្សតអន វតតខដេមានរៅរពេរនាះ បនាទ ប់ពី

រខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តុំត្តម យៈ

មរធាបាយរបាកបរញិ្ញត រហើយក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2902

។ ម នក្ពឹតតិកា ណ៏រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រខៀវ សំ្ន បានក្បោំកា រៅមនទី  ប-៥ 

                                                 
2898

 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៧-២៦៨។ ខ្នកទី ១០៖ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥០៣។ 

2899
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៨៩, ៨២១។ 

2900
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៥៤-២៥៦,២៥១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ 

រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧,៣៧២។ 

2901
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣០-៨៣៤។ 

2902
ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦២, ៦៦៨, ៦៧០, ៦៨១។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

866 

 

រហើយកនុងអំឡុងរពេននកា សមាៃ ប់ទាងំរនះ ោត់បានបត ូទីត្តងំរៅរៅសាា នីយ ងរភៃើងក្កុងភនំរពញ   

 វិញ។ រៅទីត្តងំទាងំពី រនះ រខៀវ សំ្ន បានជួបជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀត  ួមទាងំរេខ្

ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជ កា កងទ័ព
2903

។ 

955> រហត ដូរច្នះ របើរទាះបីជាមិនមានភ័សតតុ្តងខដេថ្ន ោត់បានដឹងពីច្ ិតេកេណៈននឧក្កិដាកមម

នានាខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅរពេរនាះ ោត់បាន

ដឹងអំពី វិធីសា្សតអន វតតរដើមបីកំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេក្តូវ

ោប់ខៃួន សមាៃ ប់ បាត់ខៃួន និងក្តូវរធាើបាបកនុងទក្មង់រ្សងៗ បនាទ ប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ។ រហត រនះ 

ោ៉ា ងរហាច្ណាសោ់ត់ោបំាច់្ក្តូវខតបានដឹងថ្ន ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខៃះក្តូវបានរគ

សមាៃ ប់ រៅរពេខដេកា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរកើតរឡើង។ 

 ១៦.១.២.៣  កា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន (ដណំាកក់ាេទ២ី) 

956> រៅកនុងដំណាក់កាេទី២ មាន វិធីសា្សតកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយបងេំពីតំបន់ជនបទមួយ 

រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត ខដេមានេកេណៈជាកា រធាើបាប កា រ ីសរអើងក្បឆំ្ង “ក្បជាជនងម”ី និង

កា សាៃ បខ់ដេបណាត េមកពីេកេខណឌ កនុងកា ដឹកជញ្ជូន អំរពើ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបងកឲ្យ

មានកា ភ័យខ្ៃ ច្ និងកា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំង
2904
។ ភូមិភាគ និងតំបន់សាយ័តបានោយកា ណ៍រៅ

មជឈិម ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២
2905
។ ក្បជាជនោប ់នន់ាក់ក្តូវ

បានផ្ទៃ សទ់ីត្តម កាណូត កបា៉ា េ់ ឡាន និង ងរភៃើង សំរៅរៅទីក្កុងភនំរពញ កាត់ទីក្កុងភនំរពញ និង 

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ជាទីក្កុងខដេរគរសទើ ខតរបាះបង់រោេ
2906
។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើទសសនកិច្ច

រៅត្តមទីជនបទ្ងខដ  ជាពិរសសរៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេរៅទរីនាះោត់បានរឃើញផ្ទទ េ់នូវសាា ន

ភាព សរ់ៅ បស់មន សសោបម់ ឺននាក់ ខដេរធាើកា រដ្ឋយនដទរទ 
2907

។ រៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជា

                                                 
2903

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ១៤៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤០។ 

2904
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០៣។ 

2905
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៧៤-២៨០។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨, ៥៨០។ 
2906

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤, ៥៩១, ៥៩៤-៥៩៩។ 

2907
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៤, ៣៨០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម  

កថ្នខណឌ  ៧៥៩។ 
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867 

 

សាធា ណៈមួយរៅរពេរនាះ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន មន សសោបម់ ឺននាក់ក្តូវបានក្បមូេ

្តុំរៅត្តមកា ដ្ឋា នរ្សងៗោន ជារក្ច្ើន 
2908
។  អន រលាមត្តមរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បស់បកស 

និងកា តស ូវណណ ៈ កា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមរដ្ឋយបងេំក្តូវបានោយកា ណ៍ និងរេើកស រសើ រៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំខណនា ំនិងរៅកនុងកា របាះព មព្ ាយ បស់បកស រៅរពេខដេឧក្កិដាកមមកំព ងរកើតរឡើង

រៅដំណាក់កាេទី២ ននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន
2909
។ ភាន ក់ង្វ ព័ត៌មាន និង ដាប រទសជារក្ច្ើនក៏

បានោយកា ណអំ៍ពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ អំពីសាា នភាពដ៏អាក្កក់កនុងកា ដឹកជញ្ជូន និងកា សាៃ ប់ប

ណាត េមកពីកា ដឹកជញ្ជូន ក្ពមទាងំកា រ ីសរអើងក្បឆំ្ង “ក្បជាជនងមី” កនុងរពេខដេបទឧក្កិដា

កំព ងរកើតរឡើងកនុងដំណាក់កាេទី២
2910

។ ក្កសួងរោសនាកា  និងក្កសួងកា ប រទស បានក្បមូេ 

និងខច្កោយព័ត៌មានទាងំអសរ់ៅរមដឹកនាជំាន់ខពស់
2911

។ 

957> រដ្ឋយខ្អករេើសំអាងរហត ទាងំអស់រនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពី
ឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត  រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេ  

ទី២។ 

 ១៦.១.៣  កា ដងឹរៅរក្កាយកា ក្បក្ពតឹតឧិក្កដិាកមម 

958> បនាទ ប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ទី២ 

និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក រខៀវ សំ្ន បានខងៃងរៅកនុងរសច្កតីក្បកាសជាសាធា ណៈ រដ្ឋយ

បង្វា ញពីកា ដឹង បស់ោត់អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អំពីយ តតិកមមននកា ជរមៃៀស 

កា ក្បមូេ្តុំកមាៃ ំងពេកមមរៅត្តមកា ដ្ឋា ន ក្ពមទាងំរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខ្ម ងំ និង

កា រ ីសរអើងខដេរៅមានបនតចំ្រ ះ “ក្បជាជនងមី”
2912

។ រោេនរោបាយ ក្ពមទាងំឧក្កិដាកមម

                                                 
2908

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨១, ៦១០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៨, ៧៨៣, ៧៨៥។ 

2909
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧, ៥៨១, 

៥៨៤, ៥៨៧, ៦០២-៦០៦, ៦០៨, ៦១០, ៦១៣-៦១៦, ៦២១។ 

2910
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៦, ៥៨០,

៥៨៥, ៥៨៨, ៦១១។ 

2911
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៥២, ២៥៦, ២៦៧-២៦៨។ 

2912
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 
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868 

 

ខដេរកើតរច្ញពីរោេនរោបាយទាងំរនះ ក៏ក្តូវបានយកមកពិភាការក្កាយមករៅកនុងវគគសិកា

រ ៀនសូក្ត កនុងសននិសិទធ កា រធាើសនទ កថ្នកនុងនងៃក្បា ពធប ណយឯកោជយ កនុងមហាសននិបាត ក្ពមទាងំ

រៅកនុងឯកសា នរោបាយ និងរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយ វជន-យ វនា ីបដិវតត បនាទ ប់

ពីឧក្កិដាកមមទាងំរនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង។ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍

 វិជាជ  កនុងមហាសននិបាត និងសននិសីទ ខដេបញ្ញា ទាងំអសរ់នះក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកា
2913

។ 

ោត់ក៏បានទទួេទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយ វជន-យ វនា ីបដិវតត ខដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់

ក្កសួង មនទី នានា  បស់មជឈិមបកស
2914

។ ជាច្ ងរក្កាយ ភាន ក់ង្វ សា ព័ត៌មាន អងគកា អនត ជាតិ 

និង ដាប រទសជារក្ច្ើនក៏បានោយកា ណ៍ពីកា រោទក្បកានអ់ំពីភាពសាហាវយង់ឃន ងនានា ខដេ

មានដូច្ជា កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ សាា នភាពអមន សសធម៌ កា រ ីសរអើងក្បឆំ្ង “ក្បជាជនងម”ី និង

កា សមាៃ បម់្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។ ក្កសួងរោសនាកា  និងក្កសួងកា ប រទស បាន

ក្បមូេ និងខច្កោយព័ត៌មានទាងំអស់រៅរមដឹកនាជំាន់ខពស់
2915

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើម ខង្វ 

កា ទូត បស់ោត់ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីកា រោទក្បកាន់ពីកា  ំរលាភ

សិទធមិន សស ជាពិរសសគឺបញ្ញា ទាងំអស់រនះក្បាកដជាក្តូវបានរេើករឡើងរដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្ រៅកនុង

រពេបំរពញទសសនកិច្ចរៅប រទស ឬក៏កនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់ោត់ជាមួយម្នតីប រទសនានា។ ត្តមពិត

រៅ   បាយកា ណ៍មួយចំ្នួនក្តូវបានបញ្ជូនរៅឲ្យ  រខៀវ  សំ្ន  កនុងតួនាទី បស់ោត់ជាក្បធាននន   

គណៈក្បធាន ដា
2916

។ 

959> រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋា នដូច្បានរេើករឡើងពីខ្ងរេើ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 
រខៀវ សំ្ន ក៏ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំពីឧក្កិដាកមមនានា បនាទ ប់ពីឧក្កិដាកមមទាងំរនាះបានរកើតរឡើង

រហើយខដ ។ 

                                                 
2913

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧។    ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ

 បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៧៣-៩៧៦។ 

2914
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៣។ 

2915
 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៦៧-២៦៨។ 

2916
 សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧២, ៣៧៦, ៣៨២។ 

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៤, ៨២១។ 
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១៦.២  កា ក្បក្ពតឹតតិ្តម យៈសហឧក្កដិាកមម មួ 

 ១៦.២.១  កា  មួច្ខំណក 

960> រមធាវីកា   កតី រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគ េ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន ួមចំ្ខណកជាមួយ បប

ខខម ក្កហម ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់ជាអនកកា ទូត ជាអនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម 

សីហន  និងជារសដាកិច្ច វិទូ។ ប៉ា ខនតរមធាវីកា   កតីបានរេើករឡើងថ្ន កា  ួមចំ្ខណក បស់ រខៀវ     

សំ្ន មិនសំខ្ន់រនាះរទ រក្ ះោត់មិនមានតួនាទីខដេមានអំណាច្រឡើយ
2917

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់សិទធអិំណាច្ខៃះៗ កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១ ជាពិរសសត្តម យៈតួនាទីជានខ់ពស់ និងតួនាទីរសដាកិច្ច បស់ោត់
2918

។ ប៉ា ខនត រៅកនុងខ្នក

ខដេពិភាកាពីបទរោទខដេជនជាបរ់ោទក្តូវទទួេខ សក្តូវ កនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះបទឧក្កិដា

រនាះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងក្គប់ក្ោន ់រដើមបីសននិដ្ឋា នថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអន វតត

កា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីននអំរពើឧក្កិដា កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក្ពមទាងំរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ
2919

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី 

រដើមបកំីណត់ ពីកា  ួមចំ្ខណកដ៏សំខ្ន់កនុងសហឧក្កិដាកមម ួមរនាះ   ជនជាប់រោទមិនតក្មូវឲ្យមាន  

តួនាទីកានអ់ំណាច្ជាក់ខសតង ឬត្តម្ៃូវច្ាប់រនាះរទ របើរទាះបីជាតួនាទីកាន់អំណាច្រនះអាច្នឹងយក

មក ពិោ ណា រដើមបីកំណត់ពីកា ចូ្េ ួម បស់ជនជាប់រោទក៏រដ្ឋយ
2920

។ 

                                                 
2917

 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ២១២, ២១៥ ដេ់ ២១៨, ២២១, ២២២, ២២៦, ២៣៣, ២៣៦, ២៧៩, ២៨៣, ២៨៨, ៣០០, 

៣១៦ ដេ់ ៣១៧។ សូមរមើេ្ងខដ  ខ្នកទី២៖ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ  ១៤ ( កព់័នធកា ជំទាស់ បស់ រខៀវ   

សំ្ន រៅរេើយ ត្តត ធិកា ប គគេ រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នថ្ន ោត់មិនមានតួនាទី កាន់អំណាច្ថ្នន ករ់េើ ឬអាច្រក្បើក្បាស់

កា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ។ អងគជំន ជំក្មះបានក្ោនរោេកា ជំទាស់រនះ រដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ

យេរ់ឃើញថ្ន តួនាទីថ្នន ករ់េើ និងកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ោត់ គជឺាបញ្ញា ខដេ ក់ព័នធរៅនឹងកា 

ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ោត់ ដូរច្នះរហើយ គឺមិនអាច្ោោំងដេ់យ ត្តត ធិកា រៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងដំណាក់

កាេរនះរទ)។ 

2918
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៩។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ

 បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦០-៩៩២។ 

2919
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ១០១៦-១០២២, ១០៣៨។ 

2920
 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៣, ៧០០, ៧០២, ៧០៦។ 
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961> ច្រនាៃ ះពីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន គឺជាអន ក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា 

ជាឧបនាយក ដាម្នតីននោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ជា ដាម្នតីក្កសួងកា   ជាតិ និងជាអគគ-

រមបញ្ញជ កា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជុា
2921

។ ោប់ត្តំងពីឆ្ន ំ ១៩៧១ មក ោត់គឺជាសមាជិក

រក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2922

។ រៅខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានោត់ត្តងំជា

សមាជិកមួយ ូបកនុងចំ្រណាមសមាជិកពី  ូបរៅមនទី  ៨៧០ និងក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យទទួេខ សក្តូវ

ខ្នក “ ណសិ ស និង ោជ ដ្ឋា ភិបាេ និង  ណិជជកមម ខ្ងបញ្ជី និង តនមៃ”
2923

។ រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានកាៃ យជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម
2924

។ រៅខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តងំជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា សក្មាបពិ់និតយរ ៀបចំ្ទំនិញ

ខដេក្តូវទិញ និងជាក្បធានគណៈកមាម ធិកា ធនាោ 
2925

។ បនាទ ប់មករៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រខៀវ សំ្ន បានកាៃ យជាក្បធានននគណៈក្បធាន ដាជា្ៃូវកា 
2926

។  

962> កនុងរពេបំរពញតួនាទីទាងំអសរ់នះ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ក់ថ្នោត់ក្ពមរធាើអាីៗក្គប់ោ៉ា ង
ខដេោត់អាច្រធាើបានរដើមបីជួយដេ់ខខម ក្កហម និងមិនរធាើអាីទាងំឡាយណាខដេអាច្ោោំងដេ់ខខម 

ក្កហមរនាះរទ
2927

។    ោត់បានចូ្េ ួមកនុងកា ក្បជ ំនរោបាយ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិម  និង   

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ក្ពមទាងំមហាសននិបាតបកស ខដេរៅកនុងកា ក្បជ ំទាងំអស់រនះ ខ្ន

កា  និងរោេបំណង ួម ក្តូវបានបរងកើតរឡើង និងយករៅអន វតត (ខ្នក ១៦.២.១.១)។ ោត់មាន

វតតមាន និងចូ្េ ួមកនុងកា ក្បជ ំខដេ្សពា្ ាយពីកា ខណនា ំ និងកា បរក្ងៀន ក់ព័នធនឹងរោេ

បំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា (ខ្នក ១៦.២.១.២)។ ោត់មានតួនាទីខ្នករសដាកិច្ច ខដេ

ត្តម យៈបទពិរសាធន៍ និងកា សិកា បស់ោត់ ោត់បានអន វតតធាត ្សនំនរោេបំណង ួម ទាក់ទង

នឹង ណិជជកមម កា នារំច្ញ/នាចូំ្េ និងជំនួញ (ខ្នក ១៦.២.១.៣)។ ោត់បានខងៃងរសច្កតី

ក្បកាសជាសាធា ណៈោកំ្ទដេ់រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយ រហើយជំ  ញឲ្យទាងំអស់

                                                 
2921

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៥, ៣៧៦។ 

2922
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៣។ 

2923
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៩០, ៤០០។ 

2924
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៣, ៣៨៤។ 

2925
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០០-៤០៧។  

2926
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨១។ 

2927
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៩, ៧៦៦។ 
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ោន កសាង និងកា   ក្បរទសក្សបត្តមមាោ៌បកស (ខ្នក ១៦.២.១.៤)។ ជាច្ ងរក្កាយ កនុងតួនាទី

 បស់ោត់ជាអនកទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  និងជាអនកកា ទូត ោត់បាន្តេ់យ តតិកមម 

បានកា    និងបានរេើកស រសើ ដេ់រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយ រធាើឲ្យមានកា ោកំ្ទ

ដេ់ខខម ក្កហម រហើយោត់បានសក្មបសក្មួេដេ់កា អន វតតរោេបំណង ួម និងរោេ

នរោបាយទាងំរនាះ ជាសមាៃ ត់ និងមិនមានកា ោំងសទះជាដ ំកំភួន ត្តម យៈរោេនរោបាយដ្ឋច់្

ខ្ត (ខ្នក ១៦.២.១.៥)។ 

963> ត្តមសមាអ ងរហត ខដេនឹងក្តូវរ ៀបោបេ់មអិតរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំន ជំក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់កនុង

សហឧក្កិដាកមម ួម។ រដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើង

រដ្ឋយកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេមិនខមនជាអនកចូ្េ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមរនះ 

ោបំាច់្ក្តូវខតមានកា បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់មានសមាជិកណាមាន ក់ននសហ- 

ឧក្កិដាកមម ួមក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវ រហើយសមាជិករនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ី (ខដេជាកង

ទ័ព ឬកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដាទាងំរនាះរដ្ឋយផ្ទទ េ់) រដើមបីសរក្មច្រោេ

បំណង ួម
2928

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំរនះ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវ

ចំ្រ ះអនកចូ្េ ួមរ្សងរទៀត រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម
2929

។ កា យេ់រឃើញរៅខ្នកខ្ងរក្កាម

រដ្ឋយអងគជំន ជំក្មះ ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ញុះញង់ ជួយ និងជំ  ញដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមខដេ ងកា រោទក្បកាន់រនាះ (ខ្នក ១.៣ ដេ់ ១.៥) ក៏បង្វា ញក្គបក់្ោន់្ងខដ 

ពីទំនាក់ទំនង វាងោ ី និង រខៀវ សំ្ន
2930

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន 

អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរដ្ឋយផ្ទទ េ់ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំរនះ។ 

                                                 
2928

 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៦៩៣។ 

2929
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៧, ៨១០, ៨៣៦។ 

2930
 សាេដីកា រ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ  ២២៦ (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់មួយរកើតមានរឡើងរៅរពេខដេសមាជិក

សហឧក្កិដាកមម ួមមាន ក់បានរសនើស ំ រដ្ឋយក្តង់ ឬរដ្ឋយក្បរោេ ដេ់អនកមិនខមនសមាជិកសហឧក្កិដាកមម ួម ឲ្យ

ក្បក្ពឹតតអំរពើឧក្កិដាមួយ ខដេបរងកើតជាខ្នកមួយននរោេបំណង ួម)។ 
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 ១៦.២.១.១  កចិ្ចក្បជ រំោេនរោបាយ៖ កា រ ៀបច្រំោេបណំង មួ 

964> រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំ បសគ់ណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ 

ក្ពមទាងំសននិបាតបកសរពញមួយអំឡុងរពេបដិវតតន៍ និង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយខដេកនុងកិច្ច

ក្បជ ំទាងំរនាះ មានកា រ ៀបចំ្ខ្នកា  និងសរក្មច្រេើរោេបំណង ួមរដើមបរីធាើបដិវតតន៍សងគម

និយមោ៉ា ងឆ្ប់ ហ័សមួយ និងកា   ក្បរទស ក្ពមទាងំរោេនរោបាយនានាខដេោត់ទ កថ្ន

សំខ្ន់រដើមបីសរក្មច្បានរោេបំណង ួមរនះ។  

965> រខៀវ សំ្ន បានទាក់ទងជាមួយថ្នន ក់ដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុាោប់ពីរដើមឆ្ន ំ ១៩៦០2931
។ 

រក្កាយពី ត់រគច្ខៃួនចូ្េនក្ពមា៉ា គីរៅឆ្ន ំ ១៩៦៧ ោត់បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅពីភូមិមួយរៅភូមមិួយរៅ

កនុងតំបន ់ំរដ្ឋះ រក្កាមកា កា   ពីសំណាក់ខខម ក្កហម។ រៅឆ្ន ំ ១៩៦៩ ោត់បានសាន ក់រៅកខនៃង

ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយ ត្តម៉ា ក ខដេបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទ េ់អំពីកា ោប់រ្តើមននកា តស កូ្បដ្ឋប់

អាវ ធ
2932

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្តឹមឆ្ន ំ ១៩៦៩ រៅរពេខដេោត់បានចូ្េ ួម

ជាមួយបកសក មមយុនីសតកមពជុា
2933

 រខៀវ សំ្ន បានដឹងោ៉ា ងច្ាស់អំពីរោេបំណង ួមខដេបាន

សរក្មច្រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ និងរេើកទី២ ក្ពមទាងំកា វិវតតន៍កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជ ំ

 បស់រមដឹកនាបំកសរៅកនុងភូមិភាគ ំរដ្ឋះ និងបានឯកភាពរៅនឹងរោេបំណង ួមរនះ រដ្ឋយោត់

បាននិោយថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមជាមួយបកសក មមយុនីសតកមពជុា រទាះបីជាោត់មិនយេ់ក្សបជាមួយ

សកមមភាពមួយចំ្នួន បសប់កសក៏រដ្ឋយ ក៏ប៉ា ខនតកា ចូ្េ ួម បសោ់ត់គឺរដើមបីជាក្បរោជន៍ដេ់ឯកោជយ

 បស់ក្បរទសកមពជុា
2934

។ រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ រៅឆ្ន ំ ១៩៧១ រខៀវ សំ្ន  ួម

ជាមួយសមាជិកបកសរ្សងរទៀត បានបញ្ញជ ក់អំពីមាោ៌យ ទធសា្សត បសប់កសខដេបានសរក្មច្រៅ

កនុងមហាសននិតបាតម នៗ ខដេ ួមមានកា ខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា តស ូវណណ ៈ
2935

។ 

966> រៅខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រខៀវ សំ្ន ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត បាន
រ ៀបចំ្ខ្នកា វាយេ កច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស។ ខ្នកា ច្ ងរក្កាយរនះ គឺកា ផ្ទៃ ស់ទី

                                                 
2931

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥៦-៣៥៨, ៣៦២។  

2932
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦២។ 

2933
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦២។ 

2934
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៨។ 

2935
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៣។  
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េំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងជាពិរសស អនកខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ។ អនកខដេចូ្េ ួម

រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ ក្តូវបានរគបញ្ញជ ឲ្យ្សពា្ ាយខ្នកា រនះ
2936

។ រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥   

រខៀវ   សំ្ន   បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំមួយ   ខដេបានបញ្ញជ ក់អំពីកា សរក្មច្ឲ្យផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ   

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ រហើយរក្កាយមក កា សរក្មច្រនះក្តូវបាន្សពា្ ាយ

រៅកនុងជួ បកស
2937

។ 

967> ោ៉ា ងយូ បំ្ តក្តឹមនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានបរងកើតក្កុមរមដឹកនាំ

បកសក មមយុនីសតកមពជុាខដេសាិតរៅកនុងសាា នីយ៍អាយសម័យោនភនំរពញ និងរក្កាយមករៅអតីត

អោ  បស់ក្កសួងហិ ញ្ាវតា ុ និងរៅក្ពះវិហា ក្បាក់ (ក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត) ខដេកិច្ចក្បជ ំក្តូវ

បានរធើារឡើងរដើមបីពិភាកាអំពីរោេនរោបាយ និងខ្នកា រដើមបីកសាង និងកា   ក្បរទស ខដេ

អាច្ទីពឹងខៃួនឯង ឯកោជយ និងសងគមនិយម ដូច្ជាកា បរងកើតសហក ណ៍
2938

។ រក្កាយមក រខៀវ 

សំ្ន មានមូេដ្ឋា នរៅមនទី  ក-៣ និងរក្កាយរពេ ប៉ា េ ពត ផ្ទៃ ស់បត ូទីត្តងំ ោត់បានរៅរេង

កខនៃងសាន ក់រៅ បស់ ប៉ា េ ពត រៅមនទី  ក-១ ជារ ឿយៗ្ងខដ ។ រៅកខនៃងទាងំពី រនះ រខៀវ សំ្ន 

បានជួបជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត  ួមទាងំ នួន ជា ្ងខដ 
2939

។ 

968> រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា  ខដេមានរៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ

ខខ កញ្ញា  និងខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីោត់ខច្ងកមាៃ ំងពេកមមរដ្ឋយបងេំត្តមយ ទធសា្សត ខ្អក

ត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េ និងអាទិភាពរហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ រដើមបីឲ្យបានទិនន្ េក្សូវ ៣ រត្តនកនុង

១ ហិកត្ត រដ្ឋយយកចិ្តតទ កដ្ឋក់កនុងកា កសាងក្បព័នធធាោសា្សត និងកា រេើកទឹកចិ្តតដេ់ “ក្បជា

ជនោស់” ប៉ា ខនតរធើាឲ្យខូច្ក្បរោជន៍ដេ់ “ក្បជាជនងមី”
2940
។ កនុងអំឡុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី

៤ រៅខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេ ួមជាមួយសមាជិកបកសរ្សងរទៀត ោត់បានអន មត័េកេនតិកៈខដេ

                                                 
2936

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៣៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥, 

៧៥១។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៩៧-១០០៣។  
2937

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៩។ 

2938
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៤០។ 

2939
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៦, ៣៧៣, ៣៨៦, ៤០៨។ 

2940
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាកក់ាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៦-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៨-៧៥០។ 
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ក្តូវបានរធើា វិរសាធនកមម រដ្ឋយបានបញ្ញជ ក់អំពីតក្មូវកា ននកា តស ូវណណ ៈ ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ

្តុំ
2941

 កា ក្បុងក្បយ័តនចំ្រ ះខ្ម ងំ និងកា របតជាា ចិ្តតរោ ពត្តមរោេកា ណ៍ឯកោជយ អធិបរតយយ

ភាព និងខៃួនទីពឹងខៃួន
2942

។ 

969> រៅច្រនាៃ ះខខ ក មភៈ និងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍ខដេនិោយពីកា របាះរឆ្ន តរៅសភាជាតិនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ កា ចូ្េនិវតតន៍

 បសស់រមតច្ នរោតតម សីហន  កា ក្តួតពិនិតយ និងកា បញ្ជូន បាយកា ណ៍ព័ត៌មានរៅគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍ កា យកឈ្ន ះរៅរេើខ្ម ងំសក្តូវ កា ខាះរសបៀងអាហា  និងជំងឺ រៅតំបន់ ១០៣ និង១០៦ 

កា ខច្កោយរសបៀងអាហា  រោេរៅនាកំ្សូវរច្ញរៅឆ្ន ំ ១៩៧៧ ក្បព័នធោយកា ណ៍ក្បោសំបាត ហ៍

ពីថ្នន ក់តំបនរ់ៅគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ កា ង្វ  ណិជជកមម និងកា បរងកើតគណៈកមាម ធិកា 

សក្មាបធ់នាោ  និងកា ទិញដូ  បញ្ញា ក្ពំខដន និងខ្នកា ច្ ោជាមួយក្បរទសរវៀតណាម
2943

។ 

970> រៅខខ ឧសភា និងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា 

អចិ្ន្នតយ៍ទាក់ទិននឹងរោេនរោបាយកា ប រទស ទំនាក់ទំនង ណិជជកមម និងធនាោ ជាមួយ

ក្បរទសចិ្ន បញ្ញា ជរមាៃ ះក្ពំខដនជាមួយក្បរទសរវៀតណាម បញ្ញា កា   ជាតិ ខដេ ួមមានកា 

បរងកើតរោងច្ក្ក្េិតស ា វ ធ និងក្ពលានយនតរហាះ កិច្ចកា  បស់កងទ័ពកនុងកា កា    និងកា 

បងកបរងកើន្េិត្េកសិកមម ភាពទន់រខាយរៅកនុងក្កសួងស ខ្ភិបាេ និងសងគមកិច្ច កា ទទួេ

ខ សក្តូវចំ្រ ះកា បងកបរងកើន្េ កា ខច្កោយថ្នន ំរពទយ កា ទប់សាក ត់ជំងឺ កា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមម 

កា ខាះខ្តថ្នន ំរពទយ និងរសបៀងអាហា 
2944
។ 

971> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ ន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា រសដាកិច្ចឆ្ន ំ ១៩៧៧
សក្មាបក់ា បងកបរងកើន្េកសិកមម កា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមម និងកា ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តម

                                                 
2941

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០០-២០១, ២៣៣។  

2942
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៥។  

2943
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០៣។  ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៨៦-៣៨៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៦៨។ 

2944
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៦-៣៨៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម   

កថ្នខណឌ  ៧៦៨។  
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ក្បរភទរ្សងៗ។ រក្កាយមក ខ្នកា ក្តូវបាន្សពា្ ាយរៅកនុងទងប់ដិវតត ខដេរច្ញរៅខខ  វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦
2945
។ 

972> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន វតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ និងកា  
្សពា្ ាយខ្នកា  បសម់ជឈិមបកស បានបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួម 

រៅកនុងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពី 

ត្តមទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត និងកំណត់រោេរៅចំ្រ ះម្នតី ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម ប៉ា រណាណ ះរនាះរទ ប៉ា ខនតោត់ខងមទាងំរដើ តួនាទីសំខ្ន់រៅកនុងកា បរងកើតនូវខៃឹមសា 

ននរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយរទៀត្ង។ 

 ១៦.២.១.២  កចិ្ចក្បជ ខំណនា៖ំ កា ្សពា្ ាយរោេបណំង មួ 

973> រខៀវ សំ្ន មានវតតមាន និងបានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខណនា ំនិងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍

 វិជាជ  ខដេបាន្សពា្ ាយរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា។ កនុងអំឡុងរពេបដិវតត

ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានជួយរ ៀបចំ្ឯកសា រោសនា បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា 

និងបានបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយរៅតំបន ់ំរដ្ឋះ
2946
។ វតតមាន និងកា ចូ្េ ួម បសោ់ត់រៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំខណនាទំាក់ទិននឹងមាោ៌បកស បានបនតរក្កាយពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។  

974> រៅខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេ ួមទាងំ
តំណាងមកពីភូមិភាគទាងំអស់ បានចូ្េ ួមកា ក្បជ ំ យៈរពេ១០នងៃ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត។ 

រៅកនុងកា ក្បជ ំ រមដឹកនាបំកសបានរេើករហត ្េរដើមបីជាយ តតិកមមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុង និងខណនាឲំ្យកសាង និងកា   ក្បរទសឲ្យឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈកា បរងកើតសហក ណ៍ និង

កា រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ
2947

។ រក្កាយមក រៅច្រនាៃ ះក្បខហេនងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២៥ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាជំាន់ខពស់រ្សងរទៀត តំណាងមកពីអងគភាពរោធា

ទាងំអស់ និងរេខ្ក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគទាងំអស់ បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា ក្បជ ំទាងំរៅពហ -

                                                 
2945

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១០, ៦២១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧០-៧៧១។  

2946
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧។  

2947
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៩៧៤។ 
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កីឡាដ្ឋា នជាតិអូឡាពិំក ឬរៅវិទាសាា នបរច្ចកវិទាខខម -សូរវៀត។ កា ខណនាបំានរេើករឡើងអំពីកា  

រ ៀបចំ្សហក ណ៍ កា េ បបំបាត់រោេក្ទពយសមបតិតឯកជន កា ហាមោត់មិនឲ្យមាន្ា  និង

កា ោយេ យ
2948
។ 

975> រខៀវ សំ្ន ក៏បានដឹកនាវំគគរ ៀនសូក្តរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រពញមួយអំឡុងរពេននសម័យ
កមពជុាក្បជាធិបរតយយ្ងខដ ។ ោត់បានឧរទទសនាមជូនកមាម ភិបាេភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្ពម

ទាងំកមាម ភិបាេធមមត្ត អំពីកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ និងកមាច ត់ខ្ម ងំ កា បនតកា តស កូ្បដ្ឋប់អាវ ធ 

កា បរងកើតសហក ណ ៍កា កសាងទំនប់ និងជីកក្បឡាយ និងកា បំរពញត្តមខ្នកា កា ង្វ 
2949
។ 

ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ ោត់ក៏បានបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយដេ់អនកខដេបានវិេក្តេប់មក

 វិញរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ្ងខដ ។ រៅកនុងអំឡុងរពេននវគគរ ៀនសូក្តទាងំរនះ ោត់បាន្តេ់រហត 

្េអំពីកា ជរមៃៀសទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន និងបានឧរទទសនាមថ្ន ចំ្រណះដឹងខដេបានទទួេមកពី

កា អប់ ំរដ្ឋយ “ពួកអាណានិគម និងពួកច្ក្កពតតិនិយម” ក្តូវបំរភៃច្រោេ
2950
។ 

976> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន វតតមាន និង/ឬ កា ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះបង្វា ញឲ្យ

រឃើញថ្ន ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួម និង/ឬមានរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជន 

រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីត្តមទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត 

និងកំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ប៉ា រណាណ ះរនាះរទ ោត់ខងមទាំងបានរដើ តួនាទី

សំខ្ន់មួយរៅកនុងកា ្សពា្ ាយខៃឹមសា ននរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយទាងំរនះខងម 

រទៀត។ រក្កាយពីបានពិោ ណារេើតួនាទី្ៃូវកា  និងរក តិ៍រ ម្ ះរៅកនុងចំ្រណាមក្បជាជនរនាះ ក្តឹម

ខតវតតមាន បសោ់ត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះ បានជួយសក្មួេឲ្យកា ខណនាទំាងំរនះមានក្បសិទធភាព

 ួច្រៅរហើយ។ កា ខណនាទំាងំរនះបានបញ្ញជ ក់ក្បាបអ់នកមានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជ ំថ្ន ោត់បានឯក-

ភាពរេើរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា។ ក ណីរនះកាន់ខតគូសបញ្ញជ ក់ឲ្យរឃើញខងម

រទៀតរៅរពេោត់បានរច្ញរសច្កតីខណនារំដ្ឋយខៃួនឯង។ 

                                                 
2948

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៩៧៤។ 

2949
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៧២, ៨១៨។  

2950
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៥៧។  
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 ១៦.២.១.៣  រសដាកចិ្ចវទិ៖ូ កា អន វតតរោេបណំង មួ 

977> រខៀវ សំ្ន បានរដើ តួនាទីសំខ្ន់មួយរៅកនុងក្បព័នធរសដាកិច្ចនន បបកមពជុាក្បជាធិបរត
យយ និង ជាពិរសស កនុងនាមោត់ជាសមាជិកមួយ ូបននមនទី  ៨៧០។ ោត់ទទួេខ សក្តូវរេើកា 

ខច្កោយសមាភ  ៈរៅត្តមភូមិភាគ កា ដឹកជញ្ជូន និងកា ក្គប់ក្គង ក្សូវអងក ពីភូមិភាគរៅកាន់

ោៃ ងំ ដា  ណិជជកមមអនត ជាតិ និងកា នាចូំ្េ/កា នារំច្ញ និងកា រក្បើក្បាស់ឥណទាន
2951

។ 

ក្បខហេជាោប់ពីខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់បានអន វតតកា ក្តួតពិនិតយកនុងកក្មិតខៃះរេើគណៈកមាម ធិកា 

 ណិជជកមមខដេជារ ឿយៗោយកា ណ៍ជូនោត់រដើមបីរសនើស កំា ខណនាំ
2952

។  

978> កមាម ភិបាេភូមិភាគបានរធាើសំរណើស ំឲ្យ រខៀវ សំ្ន ្គត់្គង់សមាភ  ៈ។ រខៀវ សំ្ន បាន

រ ៃ្ើយតបជាមួយនឹងកា បញ្ញជ ឲ្យ្គត់្គង់
2953

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានច្ ះរៅទសសនកិច្ចរៅោៃ ងំ ដា 

ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានរធាើអធិកា កិច្ចរេើ្េិត្េរក្ោងសក្មាប់នារំច្ញ និងបានរេើកទឹកចិ្តត

ឲ្យកមមក ក្បុងក្បយ័តន និងយកចិ្តតទ កដ្ឋក់
2954
។ ឯកសា ទាងំឡាយខដេបានរ្ាើជូន និងច្មៃងជូន 

រខៀវ សំ្ន  ួមមាន បាយកា ណ៍សតីអំពីកា ពិភាកាជាមួយគណៈក្បតិភូ ណិជជកមមប រទស និង

េិខិតរ ៃ្ើយ ៃ្ងរ្សងរទៀត ក់ព័នធនឹង ណិជជកមមអនត ជាតិ  បាយកា ណ៍សតីពីប ិមាណក្សូវអងក 

បញ្ជូនរៅោៃ ងំ ដា និង បាយកា ណ៍សតីពីកា នារំច្ញក្សូវអងក  និងសមាភ  ៈរ្សងរទៀត សំរណើបញ្ញជ  

ទិញពីក្កសួងនានា និងបញ្ជីសតីពីទំនិញនាចូំ្េមកពីក្បរទសចិ្ន  បាយកា ណ៍សតីពីកា រក្បើក្បាស់

ឥណទានក្បរទសចិ្ន្តេ់ជូនកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងសា រ្ាើជូនមកពី ឬ រ្ាើរៅមក វាងក្កុមហ  ន 

ហាតក្ត្ត (FORTRA) និង    ៉ឺនហា ងុ (Ren Fung)
2955
។ 

979> រោេបំណង ួមរនះមានរោេរៅច្ង់បរងកើត ដាមួយខដេខៃួនទីពឹងខៃួន  ដាមួយខដេពឹងរេើ

កសិកមមសម័យទំរនើបកនុង យៈរពេពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ ខ្ងម ខ និងរក្កាយមក ជា ដាមួយខដេពឹង

រេើរសដាកិច្ចឧសាហ៍កមម។ ក្សូវអងក  និង្េកសិកមមសក្មាប់នារំច្ញរ្សងរទៀតនឹង្តេ់ជាទ ន

                                                 
2951

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៩០, ៤០៦-៤០៧។ 

2952
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៦។ 

2953
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៦-៤០៧។ 

2954
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៧។ 

2955
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៦។ 
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ោបំាច់្សក្មាប់បំរពញរោេរៅរនះ
2956
។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន តួនាទី បស់ោត់

រេើកា ង្វ រសដាកិច្ចបង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួមប៉ា រណាណ ះរទ ខតោត់

ខងមទាងំរដើ តួនាទីោ៉ា ងសំខ្ន់រៅកនុងកា អន វតតខ្នកមួយចំ្នួនននរោេបំណង ួមរនះរទៀត។ 

 ១៦.២.១.៤  រសច្កតខីងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ៖ កា ឯកភាពរេើរោេ បណំង មួ  

980> រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍នានា កនុងនាមកមាម ភិបាេជាន់ខពស់បំ្ តមាន ក់រៅ 

កនុងកា តស ូកនុងក្បរទស និងរក្កាយមករៅកនុងនាមោត់ជាថ្នន ក់ដឹកនាកំមពជុាក្បជាធិបរតយយ ជា

ពិរសសជាគណៈក្បធាន ដា ខដេកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាងំរនាះ ោត់បានរកាតស រសើ រោេ

នរោបាយ និងកា រធាើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយម
2957

។ ោត់បានគូស

បញ្ញជ ក់អំពីជ័យជមនះកាេពីអតីតកាេ និងបានរេើកទឹកចិ្តតឲ្យបនតរធាើសកមមភាព ជាពិរសស រេើ

កា បងក-បរងកើន្េកសិកមម កា កសាងគរក្មាងធាោសា្សត និងកា កមាច ត់ខ្ម ងំ។ ោត់ក៏បាន

បញ្ញជ ក់រហត ្េអំពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ ។ កនុងម ខតំខណងដ៏

ខពង់ខពស់ និងគួ ឲ្យរោ ព រខៀវ សំ្ន បានឯកភាព និងោកំ្ទរេើរោេនរោបាយ បសខ់ខម ក្កហម 

និងបានទទួេកា ោកំ្ទកនុងចំ្រណាមក្បជាជន និងពីមជឈដ្ឋា នអនត ជាតិចំ្រ ះបដិវតតន៍ក្បជាធិបរត

យយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ។ ស នទ កថ្នជាសាធា ណៈ បស់ោត់ក៏អាច្ឲ្យយេ់ដឹងស ីជរក្ 

ខៃះៗ្ងខដ អំពី បបខខម ក្កហមទាងំរេើឆ្កអនត ជាតិ និងទាងំរៅកនុងក្បរទសកមពជុា ជាទីកខនៃង

ខដេកា  កាកា សមាៃ ត់ក្តូវបានអន វតតោ៉ា ងតឹង   ឹងជាទីបំ្ ត។ 

981> កនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ2958
 រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវត្តម វិទយុ ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុាដេ់ក្បជាជនរៅកនុង និងរៅរក្ៅក្បរទស ឲ្យចូ្េ ួមកនុងច្េនាតស ូក្បឆំ្ងនឹង

 បបសាធា ណ ដាខខម 
2959
។ រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ និងរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់

បានអះអាងជាសាធា ណៈថ្ន  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុាធានារស ីភាពជាមូេដ្ឋា នជូនដេ់ក្បជាជន

                                                 
2956

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០២។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧៤៨, ៧៨២។  

2957
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៤ (ទាក់ទិននឹងដំណាក់កាេរ្សងននបដិវតត)។   

2958
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៤ (ទាក់ទិននឹងដំណាក់កាេរ្សងននបដិវតត)។ 

2959
 ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០០។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៦៧។  
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កមពជុា
2960
។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសត្តមវិទយុ ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជុាអំពីកា វាយសក្មុកច្ ងរក្កាយរេើទីក្កុងភនំរពញ
2961

 រហើយរៅកនុងខខ មកោ ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ោត់បានអំ វនាវឲ្យក្បជាជនករមទច្ បន “កបត់” េន់ នេ់ រដ្ឋយបានអូសទាញក្បជាជន

ឲ្យចូ្េ ួម និងោកំ្ទដេ់ច្េនាតស ូ
2962

។ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា

បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយ ខដេត្តមកា អះអាងក្បខហេជារៅរក្កាយមហាសននិបាតជាតិ

នាច្ ងខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រក្កាមអធិបតី បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ជនមហា

កបត់” ទាងំ ៧ នាក់ ក្តូវខតសមាៃ ប់រោេ រហើយបានបញ្ញជ ក់ថ្ន អនក ដាកា ទាងំអស់រ្សងរទៀតនន

 បបសាធា ណ ដាខខម នឹងក្តូវបានទ កជីវិតឲ្យ
2963

។ រក្កាយមក ោត់បានរេើករឡើងជាសាធា ណៈ

ដខដេអំពីរសច្កតីសរក្មច្សមាៃ ប់ “ជនមហាកបត់” និងធានាថ្ន អនក ដាកា រ្សងរទៀតនន បប

សាធា ណ ដាខខម នឹងក្តូវបានទ កជី វិតឲ្យ ក្បសិនរបើពួករគចូ្េ ួមជាមួយច្េនាតស ូ “ទាន់រពេ

រវលា”
2964
។ 

982> រៅនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវឲ្យរធាើកា តស ូខ្ៃ ងំរឡើង និង
អំ វនាវឲ្យក្បជាជនចូ្េ ួមប ពារហត ននកា តស ូរៅកនុងក្បរទស

2965
។ រៅនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ោត់បានក្បកាសត្តមវិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិថ្ន “ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់បានោករច្ញ

បាត់អស់រហើយ ឬកំព ងរ ៀបចំ្ខ្នកា ោករច្ញពីកនុងក្បរទសរដើមបីរគច្ពីកា ដ្ឋក់ទណឌ កមម
2966

 ។ 

រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ កងទ័ពខដេបាន ំរដ្ឋះក្បរទស 

ក្ពមទាងំបានក្បកាសថ្នខ្ម ងំសក្តូវបានសាៃ ប់ោ៉ា ងរវទនា និងបានកត់សមាគ េ់ចំ្រ ះកា េះបង់

                                                 
2960

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ៩៩ ។ 

2961
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៧។ 

2962
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ 

2963
 ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០។ ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៧០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៩។  

2964
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៧០។ 

2965
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧។ 

2966
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៦៤។ 
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 បស់ក្បជាជនរៅត្តមភូមិភាគ ំរដ្ឋះ និងកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ពួករគកនុងកា រេើកភៃឺខក្ស ជីក

ក្បឡាយ និងរេើកទំនប់ទឹក
2967

។ 

983> រក្កាយនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នន ក់ដឹកនាបំកសបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្មួយ 

ខដេក្តូវបានអន ម័តយេ់ក្ពមរៅកនុងមហាសននិបាតជាតិរក្កាមអធិបតី បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ

បានក្បកាសថ្ន  ច្នាសមព័នធនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុារៅ កា

ទ កដខដេសក្មាប់រពេបច្ចបុបនន។ រសច្កតីសរក្មច្បានគូសបញ្ញជ ក់បខនាមរទៀតថ្ន ោម នមូេដ្ឋា ន

រោធាប រទសណាមួយក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរបាះទីត្តងំរៅកនុងក្បរទសកមពជុារនាះរទ និងបាន

បញ្ញជ ក់សាជាងមីអំពីកា របតជាា ចិ្តត បស់ ដ្ឋា ភិបាេរេើកា កសាងសងគមមួយខដេោម នវណណ ៈ ោម នកា 

រកងក្បវ័ញ្ច និងមានខតក្បជាជនខដេនឹងក្បឹងខក្បងកសាង និងកា   ក្បរទសទាងំអស់ោន
2968

។ 

984> រៅនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ស នទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេខងៃងរឡើងរៅកនុងមហា
សននិបាតជាតិមួយរទៀតនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា បានគូសបញ្ញជ ក់អំពីរោេនរោបាយសមូហភាព

រេើក្គប់វិស័យ និងអំពីតក្មូវកា ឲ្យក្បជាជនទាងំអសរ់ទាះរធាើកា ង្វ ខក្សច្មាក  កតី ឬ កា ង្វ រោង-

ច្ក្កកតី ក្តូវខិតខំបងកបរងកើន្េក្សូវ និងខិតខំកសាងគរក្មាងធាោសា្សត។ រខៀវ សំ្ន ក៏បាន

រកាតស រសើ ្ងខដ រេើកិច្ចខិតខំ បស់ក្បជាជន និងកងទ័ពរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ 

រហើយបាននិោយសំរៅដេ់កា រថ្នក េរទាសចំ្រ ះ “ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់។ ចំ្ណ ច្ច្ ង

រក្កាយ ោត់បានរេើកទឹកចិ្តតឲ្យរធាើកា តស ូវណណ ៈរដ្ឋយគូសបញ្ញជ ក់អំពីភាពោបំាច់្ក្តូវក្បឆំ្ងនឹង

វបបធមព៌ ក េួយននវណណ ៈជិះជាន់ ច្ក្កពតតិនិយម និងអាណានិគមនិយម
2969
។  

985> រៅកនុងស នទ កថ្នខងៃងរបើកសម័យក្បជ ំរេើកទីមួយ និងក្បខហេជាសម័យក្បជ ំខតមតងគត់ 

ប៉ា រណាណ ះននសភាតំណាងក្បជាជនរៅនងៃទ ី១១ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានភូតក ហក

រៅរពេខដេោត់បានអះអាងថ្ន កា របាះរឆ្ន តរដ្ឋយក្តឹមក្តូវ និងយ តតិធម៌ ក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើង 

                                                 
2967

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៨៣២។  

2968
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៤២។  

2969
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៧០, ៣៧៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៥៤។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

881 

 

រហើយថ្ន រោេនរោបាយ ក់ព័នធនឹងកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  សហក ណ៍ និងកា បនតតស ូវណណ ៈក្តូវ

បានោកំ្ទពីអនករបាះរឆ្ន ត
2970

។ រៅច្រនាៃ ះនងៃទី ១៥ ដេ់នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងពិធី

ក្បា ពធទិវាឯកោជយជាតិ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសអំពីកា ត្តងំចិ្តតោ៉ា ងម តមំា បស ់ដ្ឋា ភិបាេងមី

កនុងកា កា   ឯកោជយជាតិ និងកា រផ្ទត តរេើកា កសាងជាតិរឡើងវិញ។ ោត់ក៏បានរកាតស រសើ 

្ងខដ ដេ់ក្បជាជនកមពជុា និងកងទ័ពបដិវតតន៍ចំ្រ ះតួនាទី បស់ពួករគកនុងកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ 

ខដេជារពេបញ្ចប់នន បបសកតិភូមិ-មាច ស់ដី និងកា បនតរធាើកា តស វូណណ ៈរដើមប ី “្តួេ ំេំ” និង   

“ជីក ំរេើង” ពួកមូេធន
2971

។ 

986> មួយឆ្ន ំរក្កាយមក ស នទ កថ្ន បស ់រខៀវ សំ្ន កនុងទិវាឯកោជយជាតិរនះបានរេើកទឹកចិ្តត

ឲ្យបនតរផ្ទត តរេើកា កសាង និងកា កា   ក្បរទស ខៃួនទីពឹងខៃួន និងកា  កាខ្ៃផ្ទក ននបដិវតតន៍។ 

ោត់បានពនយេ់ថ្ន រៅរក្កាយស្ង្វគ ម មានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា  មាន់ ទា រោ ក្កបី និង 

ឧបក ណ៍សមាភ  ៈនានា។ ោត់បានរកាតស រសើ កិច្ចខិតខំរៅកនុង វិស័យកសិកមម ជាពិរសស កា 

បងកបរងកើន្េក្សូវ និងកា ង្វ  បស់ “អងគភាពច្រក្មើន” រៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  ខដេមានអនក

រធាើកា ច្រនាៃ ះពី ១០.០០០ នាក់ ដេ់ ៣០.០០០ នាក់ខដេបានក្បមូេ្តុំរៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ 

នីមួយៗ។ ោត់បានឲ្យតនមៃរេើកា េះបង់ បសក់្បជាជនខដេបានពឹងរេើខៃួនឯងកនុងកា បំរពញ

កា ង្វ រដ្ឋយោម នកា រក្បើក្បាស់មា៉ា ស ីន។ ោត់បានពនយេ់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” មកពីទីក្កុងភនំរពញ

កានខ់តរសនហាជាតិរៅរពេពួករគយេ់ដឹងថ្ន ្ៃូវរៅកានឯ់កោជយមានភាពេំបាកេំបិន។ ចំ្ណ ច្

ច្ ងរក្កាយ ោត់បានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន ជំហ ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍រៅខតមានភាពោបំាច់្កនុងកា បនត

ក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងខ្ម ងំទាងំអស់ក ំឲ្យពួកវារធាើសកមមភាព ៃ្ ន ន រក្ជៀតខក្ជក ឬ  វិទធងសនា
2972

។ 

រៅនងៃទ ី៣០ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន បកសក មមយុនីសតកមពជុាគឺជាបកស “ដ៏ភៃឺ

សាា ង”។ ោត់បានរកាតស រសើ ដេ់កងទ័ព និងក្បជាជនខដេបានវាយក្បឆំ្ងពួកច្ក្កពតតិអារម ិក 

និងប ិវា  បស់វាឲ្យបោជ័យ ក្ពមទាងំបាន  ិះគន់ចំ្រ ះកា ៃ្ ន ន បសរ់វៀតណាម និងរេើក

                                                 
2970

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣៦។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  

៣៨១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៦៥។  

2971
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៣។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

២) កថ្នខណឌ  ៦១៦។ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៦៧។  

2972
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៣។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

២) កថ្នខណឌ  ៥៨១, ៦១០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៨, ៧៨៣, ៧៨៥, ៨២៨។  
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ទឹកចិ្តតឲ្យបរងកើនកា បងកបរងកើន្េត្តម យៈកា រោ ពឲ្យបានខ្ជ ប់ខជួន និងជាដោបរេើជំហ ឯក-

ោជយ
2973

។ 

987> រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈទាងំរនះ ខដេបានោកំ្ទអស់ពីចិ្តតរងៃើមរេើបដិវតតន៍ និង

ោម នតក្មុយននកា  ិះគន់ណាមួយ បង្វា ញឲ្យរឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរោេបំណង ួម និងមាន

រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទ

មួយរៅជនបទមួយរទៀត និងបានកំណត់រោេរៅរេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់

កា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប ់ និងកា បាត់ខៃួន។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាងំរនះក៏បានបង្វា ញ្ងខដ ថ្ន 

រទាះបីជាម ខតំខណង និងតួនាទី បស់ោត់គឺក្ោន់ខតជា ូបភាពខ្ងរក្ៅក៏រដ្ឋយ ក៏ម ខតំខណង និង

តួនាទីទាងំរនះគឺបានរដើ តួនាទីជាក់ខសតងដ៏សំខ្ន់មួយោ៉ា ងពិតក្បាកដរដ្ឋយសា ម ខតំខណង   និង 

តួនាទីទាងំរនះ ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់កា ឯកភាពរេើរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសត

កមពជុា និងសក្មាប់របាកបរញិ្ញតក្បជាជន។ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់តួនាទី និង ម ខតំខណង

ទាងំរនះរៅរពេរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ ៍ ខដេោត់ខៃួនឯងបានបង្វា ញវតតមានកនុងនាមជារមដឹកនាំ

សំខ្ន់មួយ ូប និងបានរេើកទឹកចិ្តតឲ្យក្បជាជនកមពជុា និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមបនតអន វតត

បដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយបិទបាងំនូវតមាៃ ភាព ឬជាសាធា ណភាព និងទប់សាក ត់កា រក្ជៀតខក្ជក 

និងកា ក្បឆំ្ងពីក្បជាជន និងសហគមន៍អនត ជាតិ។  

 ១៦.២.១.៥  កមាម ភិបាេតណំាងទតូ៖ កា កា   រោេបណំង មួ 

988> តួនាទី្ៃូវកា  បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងនាមជារមដឹកនាកំា តស ូកនុងក្បរទស និងកនុងនាមជា

ក្បធានគណៈក្បធាន ដានន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយមានសា ៈសំខ្ន់រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍

ក្បជាធិបរតយយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយសា ខខម ក្កហមកាន់ខតច្ង់បានកា ោកំ្ទខ្ៃ ងំរឡើង

ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  ក្កុមរ្សងរទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ
2974

។ 

រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរគរោ ពជាទូរៅថ្នជាមន សសរទៀងក្តង់ និងមានរសច្កតីនងៃងន ូ រ េគឺជា

ទូរៅ រគរមើេរឃើញថ្នោត់គឺជាមន សសមានមនសិកា  មិនព ក េួយ និងក្បកានរ់ោេកា ណ៍ និង

                                                 
2973

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៣៨។  

2974
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨១-៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម  

កថ្នខណឌ  ៧២៤។ 

01007189
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 ស់រៅកនុងជីវភាពសាមញ្ា
2975

។ រហត ដូរច្នះ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ោត់គឺជា “ បស់មាន 

តនមៃមួយ” ខដេបកសក មមយុនីសតកមពជុាអនទះសាច្ង់បាន
2976

។ មា៉ាងវិញរទៀត រដ្ឋយសា សរមតច្ 

នរោតតម សីហន  មិនសាគ េ់ ប៉ា េ ពត កាតពាកិច្ចកនុងកា បរងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរមតច្ 

នរោតតម សហីន  និងអនកោកំ្ទ បសក់្ពះអងគក្តូវធាៃ ក់មករេើ រខៀវ សំ្ន
2977

។ រខៀវ សំ្ន បាន

បញ្ញជ ក់ថ្ន តួនាទីរនះមានសា ៈសំខ្ន់ របើរទាះជាមិនខមនថ្នមិនអាច្ខាះបានក៏រដ្ឋយ
2978

។ 

989> រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រខៀវ សំ្ ន បានអមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្  នរោតតម សីហន  កនុងក្ពះ

ោជដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅកានតំ់បន ់ំរដ្ឋះ។ ោត់ក៏បានទទួេឥសស ជនប រទសជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត 

 ួមទាងំ ឥសស ជនមកពីក្បរទសរវៀតណាមរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ្ងខដ  និងបានរធាើដំរណើ រៅ

ប រទសកនុងនាម ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា កនុងរនាះ ួមទាងំ

ដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅត្តមបណាត ក្បរទសជារក្ច្ើនរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ្ងខដ 
2979

។ រៅកនុងខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវដេ់ម្នតីោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុាទាងំអស់

ខដេរៅរក្ៅក្បរទសឲ្យវិេក្តេប់មកក្បរទសកមពជុា វិញ។ បនាទ ប់មក ោត់បានរធាើដំរណើ រៅកាន់

ក្បរទសចិ្ន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើងរដើមបីច្ ោឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន   វិេក្តេប់មកក្បរទសវិញ។ 

រៅនងៃទ ី១៥ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់រៅកនុងអំឡុងរពេខងៃងស នទ កថ្នកនុង

ទីក្កុងរប៉ាកាងំថ្ន កមពជុាកំព ងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន និងកំព ងកា   ក្បរទស រ េគឺ 

ក្បរទសទាងំមូេបានកាៃ យរៅជាកា ដ្ឋា នសាងសង់ោ៉ា ងធំមួយ ួច្រៅរហើយ
2980
។ 

990> បនាទ ប់ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន  បាន វិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជុាវិញរក្កាយរពេ 

 ំរដ្ឋះក្បរទស រខៀវ សំ្ន បានអមដំរណើ ក្ទងក់នុងក្ពះោជដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅត្តមទីជនបទ នា

រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦  ួមទាងំ រៅត្តមកា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  ខដេក្បជាជនោប់ម ឺននាក់កំព ងក្បឹងខក្បងរធាើ

កា ង្វ រេើគរក្មាងធាោសា្សត។ កនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចទាងំរនះ ោត់បានរកាតស រសើ ចំ្រ ះកា 

                                                 
2975

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦០។ 

2976
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៨។  

2977
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត  កថ្នខណឌ  ៩៨។ 

2978
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៥។ 

2979
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៨។ 

2980
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៥៧-៧៥៨។  
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កសាងទំនប ់ ក្បឡាយ និងកា បងកបរងកើន្េកសិកមម។ ោត់បានពាោមបង្វា ញអំពីរជាគជ័យ 

និង្េក្បរោជន៍ខដេទទួេបានពីបដិវតតន៍សងគមនិយម ខដេោត់ខៃួនឯងផ្ទទ េ់រជឿជាក់ រហើយ

ខដេក្បជាជនទាងំអសប់ានរធាើកា ង្វ រដ្ឋយនដទរទ កនុងកា កសាង និងកា   ក្បរទស
2981

។ 

991> កនុងនាមជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន បានបនតបំរពញម ខង្វ កា ទូត និងម ខង្វ  

កនុងពិធីរ្សងៗ សាា គមន៍គណៈក្បតិភូប រទស ទទួេ និងចូ្េ ួមពិធីបដិសណាា  កិច្ច បញ្ជូន និង

ទទួេសា ត្តងំ និងដឹកនាគំណក្បតិភូកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅប រទស
2982

។ រៅកនុងខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ កនុងសនិនសីទរេើកទីក្បានំនក្បរទសមិនចូ្េបកសសមព័នធកនុងក្បរទសក្សីេង្វក   រខៀវ សំ្ន 

បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កមពជុាក្បជាធិបរតយយរបតជាា រោ ពត្តម រោេកា ណ៍ខៃួនទីពឹងខៃួន ឯកោជយ និង   

អពាក្កឹតយ។ ោត់បានពនយេ់ថ្ន ខខម ក្កហមបានទទេួ រជាគជ័យរេើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ

រដ្ឋយសា បានក្បកាន់ខ្ជ ប់រេើមាោ៌បកសដ៏ក្តឹមក្តូវ។ រៅរពេនិោយអំពីឧបទទវរហត កបា៉ា េ់មា៉ា -

ោ៉ា រហគស (Mayaguez) និងកា គប់ក្ោប់ខបករៅកនុងរខតតរសៀមោប ោត់បានក្បកាសថ្ន ខ្ម ងំរៅ

ខតប៉ា នប៉ាងករមទច្្េបដិវតតន៍។ រហត រនះ រយើងក្តូវមានសាម  តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍ជានិច្ច
2983

។ 

992> រខៀវ សំ្ន បានឯកភាពរេើរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយរេើកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជ ំជន បានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅជនបទមួយរទៀត និងបាន

កំណត់រោេរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់កា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា 

បាត់ខៃួន។ កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងខ្នកកា ទូត បស់ោត់ក៏បានបង្វា ញអំពីកា បនតចូ្េ ួមចំ្ខណក បស់

ោត់រៅកនុងរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយទាងំរនះ្ងខដ ។ ត្តម យៈម ខង្វ ខ្នកកា ទូត

 បស់ោត់ និងតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន ខដេជាអនកនរោបាយ និងជាបញ្ាវនតមាន ក់

ខដេមានកា រោ ពរនាះ បានទទួេបានកា ោកំ្ទពីបណាត អនកោកំ្ទខខម ក្កហមទាំងរៅកនុងក្បរទស

កមពជុា និងរៅប រទស កនុងកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ោត់រដើមបី្តេ់យ តតិកមម និងរេើកស រសើ ដេ់

សកមមភាព និងនរោបាយ បស់បកស និងរដើមបីបខងា កា ោបអ់ា មមណ៍ និងកតីបា មភពីកា រក្ជៀតខក្ជក។ 

                                                 
2981

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៤, ៣៨០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នខណឌ  ៧៥៩។  

2982
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨២។ 

2983
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  

៧៣១-៧៣២, ៧៣៦, ៧៣៨ ៨១៧, ៨២៧។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

885 

 

 ១៦.២.២  រច្តនា 

993> រខៀវ សំ្ន រៅខតរេើករឡើងដខដេថ្ន ោត់របតជាា ច្ង់ឲ្យក្បរទសកមពជុាឯកោជយ និងច្ង់

បានស ខ មាេភាពសក្មាប់ក្បជាជននារពេអនាគត រ េគឺ ោត់មិនមានរច្តនាណាមួយច្ង់

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរនាះរទ រហើយ ពីដំបូង ោត់បានចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហម រដ្ឋយសា ខតមាន

កា គំោមកំខហងពីត លាកា រោធា និងកា ក្បហា ជីវិតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៦៧ ខតប៉ា រណាណ ះ
2984
។ កា 

ជំ  ញទឹកចិ្តត បស ់ រខៀវ សំ្ន ឲ្យចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហម រហើយបនាទ ប់មកចូ្េ ួមរៅកនុង

សហឧក្កិដាកមម ួម មិនអាច្ជារេសចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិ បស់ោត់ ឬមិនអាច្ជាកា បដិរសធចំ្រ ះ

រច្តនាឧក្កិដា បស់ោត់បានរនាះរទ។ ជាកា ពិត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញដូច្បានរ ៀបោប់ខ្ង

រក្កាមថ្ន កា បនតចូ្េ ួមរដ្ឋយរច្តនារៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម រដ្ឋយបានដឹងថ្នឧក្កិដាកមមនានា

កំព ងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរនាះ បញ្ញជ ក់ឲ្យរឃើញនូវរច្តនាឧក្កិដា បសោ់ត់។ 

994> រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ោត់បានចូ្េ ួមបដិវតតន៍ រដ្ឋយសា បដិវតតន៍រនះមានបំណង

កសាង និងកា   ក្បរទសកមពជុាឲ្យមានឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួនខតប៉ា រណាណ ះ
2985
។ ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៦៩ 

រៅរពេោត់បានចូ្េបកស ោត់បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ មហាសននិបាត និងសននិសីទនានា 

ខដេរៅរពេរនាះមានកា សរក្មច្បរងកើតរោេបំណង ួម រហើយរោេនរោបាយអន វតតរោេ

បំណង ួមរនះក្តូវបានអន ម័ត រដ្ឋយ ួមទាងំកា តស ូវណណ ៈក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជនងមី” កា កមាច ត់ 

ក្គប់សមាសភាពននអតីត បបសាធា ណ ដាខខម  កា ជរមៃៀសក្បជាជនពីទីក្កុង និងពីទីក្បជ ំជន

រដ្ឋយបងេំ និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត
2986

។ រខៀវ សំ្ន 

បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយនឹងរកើតរច្ញពីេទធ្េននកា  

អន វតតរោេនរោបាយទាងំរនះ
2987

។ ោត់បានដឹងថ្ន រោេនរោបាយទាងំរនះពិតជានឹងនាឲំ្យ

មានឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេ

                                                 
2984

 រសច្កីតសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា  E295/6/4 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

២០១៣ កថ្នខណឌ  ២០៨, ២០៩, ២១២, ២១៤, ២៨៣, ២៩៣, ២៩៥-២៩៦, ៣០៨-៣០៩, ៣១៣, ៣១៩, ៣២៧។ 

2985
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧២៨។ 

2986
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦៤-៩៩២។ 

2987
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណដ  ៩៤៧-៩៥២។ 
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886 

 

ទី១ និងដំណាក់កាេទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
2988

។ ោត់ក៏បានទទួេកា ជូនដំណឹងនារពេ

រក្កាយមករទៀត រក្កាយរពេឧក្កិដាកមមទាងំរនាះបានក្បក្ពឹតតរឡើង្ងខដ 
2989
។ រទាះបជីាោត់បាន 

ដឹងដូរច្នះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់រៅខតបនតចូ្េ ួមចំ្ខណក និងឯកភាពរេើដំរណើ កា  វិវតតននបដិវតតន៍ក្បជា-

ធិបរតយយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយមដខដេ។ ោត់បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ្សពា្ ាយ អន វតត អន ម័ត និង

កា   រោេបំណង ួម ខដេរធាើឲ្យមានរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងពីទី

ក្បជ ំជន ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅជនបទមួយរទៀត និងកំណត់រោេរៅរេើអនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់ កា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន
2990
។ អងគជំន ំជក្មះក៏

បានយេ់រឃើញរទៀតខដ ថ្ន ឧក្កិដាកមមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងក្សបត្តម

រោេនរោបាយ និងរដើមបីសរក្មច្រោេនរោបាយទាងំរនះ
2991

។ 

995> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ួមជាមួយនឹងអនកចូ្េ មួ

រ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម រដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយ ួមមួយត្តម យៈ

កា អន វតតរោេនរោបាយ បស់បកសសតីពីកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន និងកា កំណត់រោេរៅ 

ខដេបណាត េឲ្យមានឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទេំីរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ោត់មានរច្តនា ួមជាមួយនឹងអនក

ចូ្េ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួមកនុងកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត  ួមមាន

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សសរៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងទី២ កា រធាើមន សសោតកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី១ ក៏ដូច្ជា កា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ 

មា៉ាងវិញរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារឃើញនូវកា ចូ្េ ួមចំ្ខណក បស់ោត់កនុងកា បរងកើត ្សពា្ ាយ 

ឯកភាព និងកា   មាោ៌បកសសតីពីកា តស វូណណ ៈ និងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រទើបអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន  ួមជាមួយនឹងអនក

                                                 
2988

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម

ទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៥៣-៩៥៧។ 

2989
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៧៥៨-៧៥៩។ 

2990
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥៩, ៩៦៤-៩៩២។ 

2991
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។ 
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ចូ្េ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម មានរច្តនារ ីសរអើងរៅកនុងឧក្កិដាកមមននកា រធាើទ កេ

ប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី១ និងទី២។ 

 ១៦.២.៣  កា សននដិ្ឋា ន 

996> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម (ទក្មង់

មូេដ្ឋា ន) បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងរទៀត ( ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើ

មន សសអមន សសធម៌រ្សងរទៀត ( ួមមានកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ

 បស់មន សស) កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) និងកា រធាើមន សស

ោត និងកា សមាៃ ប់ ង្វគ េរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

១៦.៣  ទក្មងរ់្សងរទៀតននកា ទទេួខ សក្តវូ 

 ១៦.៣.១  ឧក្កដិាកមមខដេក្តវូបានក្បក្ពតឹតរឡើងរៅកនងុអឡំងុរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅ   

ក្បជាជន (ដណំាកក់ាេទ១ី) 

 ១៦.៣.១.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

997> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន  ួមជាមួយអនករ្សងរទៀត បានរ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ ស់
ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដេនាឲំ្យមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុង

រនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ 

និង អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់

ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។ កា វាយេ កច្ ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស និងរោេនរោបាយ

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងនានា ក្តូវបានរ ៀបចំ្រឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជាហូ ខហច្រនាៃ ះឆ្ន ំ 

១៩៧៣ និង រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៥
2992

។ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

                                                 
2992

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣-១៤៧។ 
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១៩៧៤ និង រដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
2993

។ អងគជំន ំជក្មះ មៃឹករឡើងវិញថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជា

សមាជិករក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមរៅកនុង យៈរពេខដេមានកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះ
2994
 ដូរច្នះ

រហើយោត់មានសិទធិកនុងកា ចូ្េ ួមក្បជ ំ រទាះបីជាោត់មិនមាន “សិទធសិរក្មច្” ជា្ៃូវកា ក៏

រដ្ឋយ
2995
។ អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន អន រលាមត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ

ក្បមូេ្តុំ ោត់មានសិទធិចូ្េ ួមកនុងកា ពិភាកា បស់គណៈកមាម ធិកា រនះ
2996
។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន ោត់បានបរញ្ចញរោបេ់ បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប៉ា ខនតអងគជំន ំ-

ជក្មះមិនមានេទធភាពកនុងកា សននិដ្ឋា នថ្ន ោត់បានរធាើអនតោគមន៍ោ៉ា ងសកមមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ 

មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រឡើយ។ ប៉ា ខនត រទាះបីជាោត់មិនបានរធាើអនតោគមន៍ោ៉ា ងសកមមក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់

មានសិទធិរធាើអនតោគមន៍បានខដ  រហើយត្តម យៈកា រៅរសៃៀម បស់ោត់រនាះ ោត់បានបង្វា ញអំពី

កា យេ់ក្ពម
2997

។ ដូរច្នះ ោត់បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះ និងបានអន ម័តខ្នកា ទាងំរនះ។ 

998> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាជំាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន 
បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដាកមមនឹងរកើតមានរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ រដ្ឋយ

សា រោេនរោបាយខដេខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍សមាៃ ត់ កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ដ៏

តឹង  ឹងរៅរេើកសិក ខដេោម នកា អប់ ំ សតីអំពីកា តស ូវណណ ៈ  ួមទាងំកា កំណត់ “ក្បជាជនងមី” និង

អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំ និងរោេបំណងរដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាន

នូវឯកោជយជាតិ រទាះជាក្តូវេះបង់អាីក៏រដ្ឋយ
2998
។ ខ្នកា ខដេបានសរក្មច្រឡើងរៅកនុងខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក្តូវបានអន វតតក្សបរៅត្តមរោេនរោបាយ និងរដើមបី

សរក្មច្នូវរោេនរោបាយទាងំរនះ
2999
។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ខដេបានអន ម័ត

រៅកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពិតជាមានអតាិភាព និងអាច្ក្បរមើេ

                                                 
2993

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ   ១៣៣-១៣៨, ១៤៤-១៤៧។  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-

ទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦៦។ 

2994
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៣, ៣៨៤។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-

ទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦១។ 

2995
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២។ 

2996
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៨។ 

2997
 ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤២, ១៤៧។ 

2998
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

2999
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០៤-៨១០។ 
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រឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានាកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។ 

999> រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបានពិភាកាេមអិតអំពី 

“រជាគជ័យ”  បស់បកសរៅឧតតងុគ ខដេក្បជាជនរៅទីរនាះក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងរធាើ

បាប រហើយក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបានសមាៃ ប់  ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
3000

។ 

រដ្ឋយបានពិនិតយរៅរេើបទពិរសាធន៍រនះ និងរដ្ឋយបានដឹងថ្ន មានកា ខាះខ្តមាបូអាហា  ួច្រៅ

រហើយរៅទូទាងំក្បរទស និងជាពិរសសរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរនាះ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមក៏បាន

សរក្មច្ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ក្បជ ំជននានា  ួមទាងំទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ 
3001

 រដ្ឋយ

មិនបានោត់វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវឲ្យមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជន និងរដើមបីធានាស ខ មាេ-

ភាព បស់ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អនក

ទាងំឡាយ ខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រដ្ឋយមាន រខៀវ សំ្ន ចូ្េ ួម

្ងខដ  រនាះ បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ួមោន មួយ ខដេអាច្ក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិនូវ

ឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ រ េគឺកា រធាើមន សសោត 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត  ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។ 

1000> រៅរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រមដឹកនាជំាន់ខពស់  ួមទាងំ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងជាងមី

មតងរទៀតអំពី “កា ជរមៃៀស” ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ មានកា ពិភាកា និងកា ពិនិតយរឡើង

 វិញ អំពីបទពិរសាធន៍ម នៗកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា រៅត្តមទី

ជនបទ
3002

 ខដេជាវិធីសា្សតអន វតតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន  រៅម នខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
3003

។ រៅរពេ

រនាះ រខៀវ សំ្ន និងអនកចូ្េ ួមរ្សងៗរទៀតបានបញ្ញជ ក់អំពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
3004

។ ប៉ា ខនត រទាះបីជាកា ពិនិតយរឡើង វិញរៅរេើបទ

                                                 
3000

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២៤-១២៥, ១៣៤។ 

3001
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៤, ១៦១-១៦៧។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៣៥-៥៤០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៧, ៧៨៨។ 

3002
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៥។ 

3003
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-៧៩៤។ 

3004
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៧។  

01007196



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

890 

 

ពិរសាធន៍ម នៗកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន ខដេក្តូវបានកំណត់ច្ ិតេកេណៈត្តម យៈកា  ងទ កេ

រវទនា អំរពើហិងារដ្ឋយរ ីសរអើងក្បឆំ្ងនឹង “ក្បជាជន ងមី” និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា

ខខម  និងកា សាៃ ប់ខដេបណាត េមកពីសាា នភាពននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ កា រក្បើក្បាស់កមាៃ ំង និងកា រធាើ

ឲ្យភ័យតក់សៃតុ ក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានកា រេើករឡើងនូវដំរណាះក្សាយ ចំ្រ ះសាា នភាពខដេអាច្

ក្បរមើេរឃើញក្សរដៀងោន រនះ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញ

ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី

១។ 

1001> ខ្នកា រនះបានរ ៀបចំ្រឡើងជាម ន និងបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងរក្ច្ើនចំ្រ ះឧក្កិដាកមមនានា

ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១។ ខ្នកា រនះ 

ក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈខខសសង្វា ក់ននកា បញ្ញជ  បស់ប គគេទាងំឡាយ ខដេមានវតតមានរៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំកនុងខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥
3005

។  វិធីសា្សត ស ីសង្វា ក់ោន រៅ

នឹង វិធីសា្សតអន វតតខដេបានោប់រ្តើមរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានបនតរកើត

មានរក្កាយមករទៀតរនាះ
3006

 ក្តូវបានរោធាខខម ក្កហមោប់រ្តើមអន វតតខតប៉ា នាម នរមា៉ា ងប៉ា រណាណ ះ 

បនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ
3007

។ 

1002> អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់

ថ្ន ឧក្កិដាកមមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់

កាេទី១
3008

។ ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម

ទាងំរនះ រៅរពេមានកា អន វតតខ្នកា រនះ។ 

1003> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា រ ៀបចំ្
ខ្នកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា 

                                                 
3005

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤៤, ១៤៨-១៥១។ 

3006
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៩១-៧៩៤។ 

3007
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៤។ 

3008
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

01007197
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

891 

 

សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូជាមន សស) ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៦.៣.១.២  កា បញ្ញជ  

1004> អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ ួច្រហើយថ្ន រទាះបីជាមិនោបំាច់្ក្តូវបង្វា ញឲ្យរឃើញពីទំនាក់

ទំនងជា្ៃូវកា  វាងថ្នន ក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគ បក៏់រដ្ឋយ ក៏េកេខណឌ ននកា បញ្ញជ តក្មូវថ្ន   

ជនជាប់រោទ កនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ បង្វគ ប់ប គគេរ្សង

រទៀតឲ្យក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដាមួយ
3009

។ ភ័សតតុ្តងក៏ក្តូវខតបង្វា ញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្នជនជាប់រោទ

បានបញ្ញជ  បញ្ជូនបញ្ញជ  ឬរបើមិនដូរច្នះរទ ្សពា្ ាយបញ្ញជ  ខតមាន ក់ឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សង

រទៀត  ួមទាងំត្តម យៈអនត កា ី្ងខដ ។  

1005> ជាបឋម អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងក្គប់ក្ោន់ខដេបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន 
បានរច្ញបញ្ញជ ណាមួយខតមាន ក់ឯងដេ់ោ ី កនុងអំឡុង យៈរពេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ឬថ្ន ោ ីណាមាន ក់បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមត្តមបញ្ញជ ខដេទទួេបានពី ូបោត់រឡើយ។ រខៀវ សំ្ន 

មិនសាិតរៅកនុងខ្នក ច្នាសមព័នធរោធា បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុារដ្ឋយផ្ទទ េ់រនាះរទ រហើយតួនាទី

រ្សងរទៀត ខដេោត់បានកាន់កាប ់ មិនបាន្តេ់នូវអំណាច្រោធាក្គប់ក្ោន់រដើមបីបង្វគ ប់ឲ្យអនក

រ្សងរទៀតក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរនាះខដ ។ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន ពិតជាមានឥទធិពេរៅរេើអនកដនទរទៀត 

ត្តម យៈ រសច្កតីក្បកាសត្តមវិទយុ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន តួនាទីទាំងំរនះមិនបាន្តេ់អំណាច្កនុងកា រច្ញបញ្ញជ រៅកាន់បញ្ញជ កា រោធា   

រឡើយ។ អងគជំន ំជក្មះ រជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនធាៃ ប់មានកា ទទួេខ សក្តូវខ្ងខ្នករោធា

រដ្ឋយផ្ទទ េ់រនាះរទ
3010

។ រទាះបីជា រៅរពេោត់បានទទួេតួនាទីជាក្បធានគណៈក្បធាន ដាក៏

រដ្ឋយ ក៏តួនាទីរនះជាតួនាទីខដេមិនមានអំណាច្ រហើយត្តមពិតរៅមិនមានអំណាច្រច្ញបញ្ញជ  

រឡើយ។ 

                                                 
3009

 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧០២។ 
3010

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៥, ៣៧៨, ៤០៩។ 
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1006> កា សរក្មច្ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរធាើរឡើង ួមោន

រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយក្តូវបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ បនាទ ប់ពីកិច្ចក្បជ ំទាងំពី រេើករនះ រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈខខស 

សង្វា ក់ននកា បញ្ញជ
3011

។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើរនះមានច្ ិតេកេណៈរពញរេញជាកា      

បញ្ញជ ។ ប៉ា ខនត រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន មានសិទធិចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងបាន

ចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំរ្សងៗរទៀត បស់មជឈិមបកស ខដេោត់បាន ួមចំ្ខណករៅកនុងកា រ ៀបចំ្

ខ្នកា  ួមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនក៏រដ្ឋយ ក៏កា ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំរនះមិនបានបង្វា ញ

ថ្ន ោត់មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់កនុងកា រច្ញបញ្ញជ  ួមជាមួយនឹងអនកចូ្េ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងកិច្ច

ក្បជ ំទាងំរនះរឡើយ
3012

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងជាសមាជិក

រក្តៀមននគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍្ងខដ ។ តួនាទីទាងំរនះរធាើឲ្យោត់អាច្មានឥទធិពេរៅកនុង

ដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ជាពិរសសរដ្ឋយសា ខត រសច្កតីសរក្មច្ទាងំរនាះក្តូវបានរធាើ

រឡើង រដ្ឋយអន រលាមត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ រហើយរដ្ឋយសា ខតរមដឹកនាំ

បកសក មមយុនីសតកមពជុាដនទរទៀត  ួមទាងំ ប៉ា េ ពត មានទំន កចិ្តតខ្ៃ ងំមករេើ ូបោត់។ ដូរច្នះ អងគ-

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទីមួយចំ្នួន ខដេមានអំណាច្

ខៃះ។ ត្តមពិតរៅ ោត់មានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀតរៅក្គប់រពេ 

កនុងអំឡុងបដិវតតសងគមនិយម និងបដិវតតក្បជាធិបរតយយ
3013

  រហើយបាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់

ចំ្រ ះរោេនរោបាយខដេ បបខខម ក្កហមបានសរក្មច្ និងអន វតត សំខ្ន់ត្តម យៈវតតមានជា

រទៀតទាត់ និងកា ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំសំខ្ន់ៗ បស់មជឈិមបកស ខដេបានរ ៀបចំ្រោេបំណង

 ួម និងរោេនរោបាយនានា  ួមទាងំរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

្ងខដ 
3014

។ 

1007> រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន រដ្ឋយមិនមានភ័សតតុ្តងណា

មួយ ខដេបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរច្ញបទបញ្ញជ រនាះ ទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ បស់ោត់ជាមួយ

នឹង បបខខម ក្កហម មិនអាច្នាឲំ្យមានកា សននិដ្ឋា នថ្ន ជាកា ពិោ ណាខដេសមរហត ្េខត

                                                 
3011

 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៤, ១៤២-១៤៥, ១៤៨។ 

3012
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៥២។ ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២២៨។ 

3013
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់  រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៨-៤០៩។ 

3014
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៦៤-៩៧៦។ 
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មួយគត់រច្ញពីភ័សតតុ្តងខដេថ្នោត់មានេទធភាពកនុងកា រច្ញបញ្ញជ រដ្ឋយខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹង

អនករ្សងរទៀតរនាះរទ។ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នរនះ អងគជំន ំជក្មះក៏បានងៃឹងខងៃងអំពីកា យក

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំរធាើជារោេនរោបាយ កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រៅកនុងមជឈិមបកសខដ ។ 

រេើសពីរនះរទៀត  អងគជំន ំជក្មះមិនបាន ករឃើញ ភ័សតតុ្តងណាមួយខដេថ្ន រៅម ននងៃទី ១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កំព ងខតបនត

រកើតមានរៅសបាត ហប៍នាទ ប់រនាះ រខៀវ សំ្ន មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់កនុងកា រច្ញបទបញ្ញជ រដ្ឋយ

ខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀតរនាះរឡើយ។ អាក្ស័យរហត រនះ អងគជំន ំជក្មះ

បដិរសធចំ្រ ះបទរោទខដេថ្ន ោត់ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា បញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតត

ឧក្កិដាកមមនានាកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។  

 ១៦.៣.១.៣  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

1008> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និង 
ជំនួយខ្នកសាម  តីដេ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១)។ រៅកនុងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈកនងុអំឡុងរពេននកា វាយេ កផ្ទត ច់្ក្ ត់រៅ 

រេើទីក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានរេើកស រសើ ដេ់ពួកខខម ក្កហម រហើយបានអះអាងថ្ន ច្េនា 

តស ូន្ទកនុងរបតជាា ចិ្តតរេើកកមពស់សិទធិមន សស និងបានក្បកាសនូវរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា សមាៃ ប ់

“ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់។ រេើសពីរនះរទៀត ោត់បានរេើកទឹកចិ្តតក្បជាជនខដេ ស់រៅកនុង

ទឹកដីក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បបសាធា ណ ដាខខម  និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ឲ្យចូ្េ ួម

ជាមយួខខម ក្កហម រដ្ឋយអះអាងថ្ន មានខត “ជនមហាកបត់” ចំ្នួន ៧ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ នឹងក្តូវ្តនាទ - 

រទាស។ រខៀវ សំ្ន ក៏ជាអនកខិតខំឲ្យទទួេបានកា ោកំ្ទពី នរោតតម សីហន  ខដេកា រេើក 

ស រសើ  បស់ក្ពះអងគចំ្រ ះពួកខខម ក្កហម បានរធាើឲ្យអនកសរងកតកា ណ៍ជាតិ និងអនត ជាតិមាន 

កា រជឿទ កចិ្តត។ ច្ ងរក្កាយ បនាទ ប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម ួច្មក រខៀវ សំ្ន បានរេើក 

ស រសើ ដេ់កងទ័ព និងក្បជាជនកមពជុាចំ្រ ះជ័យជមនះ បស់ពួករគ រេើកស រសើ ដេ់រោេ 

នរោបាយ បស់ខខម ក្កហមកនុងកា អន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយម ត្តម យៈសមហូភាវូបនីយកមម។ 

រខៀវ សំ្ន បានរថ្នក េរទាស បបម ន និងបាន្តេ់យ តតិកមមចំ្រ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី 

ក្កុងភនំរពញរៅកនុងស នទ កថ្នខងៃងរៅកាន់ក្បជាជនកមពជុា រសច្កតីខងៃងកា ណរ៍ៅកាន់សហគមន ៍
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894 

 

អនត ជាតិ និងរៅកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ចំ្រ ះអនកខដេវិេក្តឡប់ចូ្េមកកនុងក្បរទស 

 វិញ
3015

។  

1009> ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និងជំនួយខ្នកសាម  តីរនះ មានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅរេើ 
កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។ រខៀវ សំ្ន 

រដើ តួនាទីសំខ្ន់ជាមួយខខម ក្កហម របើរទាះជាមិនខមនមិនអាច្ខាះបានកតី រដ្ឋយសា ខតរក តិ៍រ ម្ ះ 

និងក្បជាក្បិយភាព បស់ោត់ រៅកនុងចំ្រណាមក្បជាជន និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ
3016

។ រដ្ឋយ

ខ្អករៅរេើរក តិ៍រ ម្ ះ តួនាទីជា្ៃូវកា  បស់ោត់ រៅកនុងោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និងកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ និងកា ោកំ្ទទាងំក្សុង បស់ោត់ចំ្រ ះខខម ក្កហមរនាះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន 

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ បស់ រខៀវ សំ្ន បានរេើកទឹកចិ្តតដេ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមម។ 

1010> អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន រដ្ឋយខ្អករៅរេើរក តិ៍រ ម្ ះ បស់ោត់ អនកទាងំឡាយ 

ខដេ ស់រៅកនុងទឹកដីក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បបសាធា ណ ដាខខម  និងជាពិរសស អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  រក្ៅពី “ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់រនាះ រជឿថ្នពួករគនឹងមិនក្តូវបានរគរធាើ

បាបបនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះរទ។ កា ណ៍រនះក្តូវបានបង្វា ញឲ្យរឃើញត្តម យៈកា សាា គមនខ៍ដេខខម ក្កហម

បានទទួេរៅរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងកា យេ់ក្ពម បស់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 

កនុងកា រធាើត្តមកា ខណនាឲំ្យក្បមូេ្តុំោន  ម នរពេពួករគក្តូវបានរគយករៅសមាៃ ប់រោេកនុង

ក្ទង់ក្ទាយធំ
3017

។ កា របាកបរញិ្ញតថ្នមានស វតាិភាព ខដេ រខៀវ សំ្ន បាន្សពា្ ាយរនាះ 

បានរធាើឲ្យមានេកេណៈកាន់ខតង្វយក្សួេខងមរទៀត កនុងកា របាកបរញិ្ញតក្បជាជនរៅត្តមទីក្កុង 

និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម 
3018

។ 

1011> ច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបានដឹង ឬោ៉ា ងរហាច្ណាស់ បានក្បរមើេ

រឃើញរៅម ន និងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញថ្ន រខៀវ សំ្ន 

                                                 
3015

 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 
3016

 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៦៧, ៣៧៦។ 

3017
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៤, ៥០១-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហ

ឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨៣១។ 

3018
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០។  
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895 

 

នឹង្តេ់ជំនួយ និងោកំ្ទរៅរក្កាយក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ។ ត្តមពិត កា  ំពឹងទ កជាម នដូរច្នះ ក្សបោន

ជាមួយនឹងកា ោកំ្ទ បស់ោត់ រៅកនុងបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយទាំងំមូេ ជាពិរសសកនុងអំឡុងរពេ

ននកា វាយេ កច្ ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងរៅប៉ា នាម ននងៃដំបូងបនាទ ប់ពី  ំរដ្ឋះ
3019

។ រខៀវ 

សំ្ន ក៏បានយេ់ក្សបរៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន្ងខដ 
3020

។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ពឹងខ្អកមួយខ្នករៅរេើ

កា ធានាខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនត្ តេ់ជំនួយរៅរក្កាយក្ពឹតតិកា ណ៍រនះ។ ជំនួយរនះបានរេើក

ទឹកចិ្តតដេ់ោ ី និងមានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំរេើកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំអស់រនះ។  

1012> រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទី
េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង

3021
 និងដឹងថ្ន អំរពើ បស់ោត់ 

បានជួយ និងសក្មបសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ  

ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ បានដឹងអំពីធាត ្សសំំខ្ន់ៗននបទឧក្កិដា។ រដ្ឋយមានកា ដឹង 

អំពីធាត ្សទំាងំរនះ រហើយ រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកចិ្តត និងជំនួយខ្នកសាម  តី រៅ

ដេ់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។  

1013> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា ជួយ 

និង ជំ  ញឲ្យមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា 

សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។  

 ១៦.៣.១.៤  កា ញះុញង ់

1014> ម នរពេចូ្េកានក់ាប់ទីក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈជា

រក្ច្ើនដង រដ្ឋយបានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម រក្បើក្បាស់រក តិ៍រ ម្ ះ បស់ោត់ជួយដេ់ខ្នកា 

 បស់មជឈមិបកស និងជំ  ញឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហម និងកមាម ភិបាេ ោត់វិធានកា រដើមបអីន វតតរោេ

                                                 
3019

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 

3020
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៥២។ 

3021
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥៧។ 

01007202
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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នរោបាយននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
3022

។ ស នទ កថ្ន បស់ោត់

ក្តូវបាន្សពា្ ាយោ៉ា ងទូេំទូលាយ រហើយរដ្ឋយសា ខតជំរនឿទ កចិ្តតខដេសាធា ណជនមាន

ចំ្រ ះ ូបោត់ កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ក្តូវបានជំ  ញឲ្យអន វតតត្តមកា អំ វនាវឲ្យរក្បើ

អំរពើហិងា ខដេមានរៅកនុងស នទ កថ្នទាងំអសរ់នះ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើឲ្យោ ីោត់ វិធានកា 

កនុងកា ជួយជំ  ញរោេនរោបាយបកស ត្តម យៈវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំពិភាកាសតីពី

កា ជរមៃៀសក្បជាជនខដេ សរ់ៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយបងេំ។ ជាពិរសស ោត់បានោកំ្ទដេ់

មជឈិមបកសចំ្រ ះកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ     

រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
3023

។ រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំទាងំអស់រនះ 

រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ ដេ់រសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពី

ទីក្កុងភនំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នក

មរនាគមន៍ វិជាជ ដេ់ក្បជាជន អំពីកា តស ូវណណ ៈ រហើយោត់ក៏បានដឹងថ្ន កា បំ ក់បំប៉ានខ្នក  

មរនាគមន៍ វិជាជ ខបបរនះពិតជារធាើឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរដ្ឋយរជៀសមិន ួច្
3024

។ កា  ំពឹង

ទ ករដ្ឋយសមរហត ្េខតមួយគត់ គឺថ្ន ក្បជាជនោ៉ា ងរក្ច្ើននឹងទទួេ ងទ កេរវទនា និង /ឬ  សាៃ ប់ 

រៅកនុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ។ រៅខណៈខដេរេើកទឹកចិ្តត និងជំ  ញោ៉ា ងសកមម

ដេ់ក្បជាជនកនុងក្បរទសកមពជុាឲ្យចូ្េ ួមជាមួយខខម ក្កហម និងរោេនរោបាយ បស់បកសរនាះ 

រខៀវ សំ្ន មិនបានរធាើអាីរដើមបីកាត់បនាយ ឬសក្មាេអំរពើហិងាខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរនាះរឡើយ។ អំរពើសកមម និងអកមមទាងំអស់រនះ បានជួយ ួម

ចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់អំរពើ បស់កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម ខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម

នានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។  

1015>  អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់
លាសខ់ដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅដំណាក់កាេទី១។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈ កា ជំ  ញដេ់ 

កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់នន

កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំអសរ់នះកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

                                                 
3022

 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨២។ 

3023
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។ 

3024
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៩៧៣-៩៧៦។ 

01007203
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវខ្នកក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា 

ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌ដនទរទៀត ( ួម

មាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) ខដេបានក្បក្ពឹតតិ

កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៦.៣.១.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

1016> កា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថ្នន ក់រេើ ខ្អករៅរេើសមតាភាព បស់ជនជាប់រោទកនុងកា អន វតត
អំណាច្ជាក់ខសតងរេើអនករក្កាមបង្វគ ប់ ខដេរនាះគឺជាអំណាច្ពិតក្បាកដកនុងកា ោត់វិធានកា ោំ

បាច់្ និងសមក្សបរដើមបីទប់សាក ត់ និងដ្ឋក់រទាសដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម
3025

។  

1017> ឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 
(ដំណាក់កាេទី១) ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយរោធាខខម ក្កហមរក្កាមអំណាច្ផ្ទទ េ់ បស់រមបញ្ញជ កា 

រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សាយ័ត បស់ពួករគ
3026

។ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅមនទី  ប-៥ 

 ួមជាមួយនឹងកមាម ភិបាេកងទ័ពដនទរទៀត កនុងអំឡុងរពេននកា វាយេ កច្ ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុង

ភនំរពញ 
3027

។ ោត់បានខងៃងរៅកាន់កងទ័ព រៅកនុងកា ្ាយត្តមវិទយុនានា
3028

។ រទាះបជីាោ៉ា ង

ណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រទាះបីជាោត់បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំនានា 

ខដេមានកា ពិភាកាអំពីរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុាក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំ្ន មិន

មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ កនុងកា បញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ (ដូច្ខដេបានបញ្ញជ ក់ពីខ្ងរេើ ទាក់ទិននឹងកា រោទក្បកាន់អំពីកា 

បញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមខ្នក ១៦.៣.១.២)
3029

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈទាំងរនះ អងគជំន ំជក្មះ

សននិដ្ឋា នថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្ជាក់ខសតង រៅម នរពេ ឬកនុងអំឡុងរពេននកា ក្បក្ពឹតតិ

                                                 
3025

 ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧១៥។ 

3026
 សូមរមើេ ខ្នកទី៥៖  ច្នាសមព័នធ កថ្នខណឌ  ២៤០។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) 

កថ្នខណឌ  ៤៦០-៤៦១, ៤៧០, ៤៩៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៨៨។ 

3027
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៥។  

3028
 ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១០០។ 

3029
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ១០០៧។  
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

898 

 

ឧក្កិដាកមមរៅកនុងដំណាក់កាេទី១ រឡើយ ដូរច្នះរហើយោត់មិនមានកាតពាកិច្ចបខនាមរដើមបីទប់សាក ត់

ឧក្កិដាកមមទាងំរនាះរទ។  

1018> បនាទ ប់មករទៀត អងគជំន ំជក្មះពិោ ណារៅរេើអំណាច្ជាក់ខសតង បស់ជនជាប់រោទត្តម

្ៃូវច្ាប់ ឬត្តមក្ពឹតតិរហត  បនាទ ប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម និងពិោ ណាថ្នរតើ ោត់មាន

កាតពាកិច្ចបខនាមរដើមបីដ្ឋក់រទាសដេ់ោ ីខដ  ឬរទ។ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន កាន់តួនាទីជាន់ខពស់ជា

រក្ច្ើនរៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា និងកនុង ូបភាពបិទបាងំពី

ខ្ងរក្ៅ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេបានបង្វា ញជាសាធា ណៈថ្ន ោត់ជារមដឹកនាជំាន់ខពស់

បំ្ ត បស់ច្េនាតស ូន្ទកនុង និងជាក្បម ខ ដា ោប់ពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក៏រដ្ឋយ
3030

 ក៏មិន

មានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ោត់បានរច្ញបទបញ្ញជ ណាមួយដេ់ោ ី កនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធរៅ

នឹងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ រនាះរទ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ កា កាន់តួនាទីទាងំរនះ និងកា រធាើ  

រសច្កតីក្បកាសនានាជាសាធា ណៈ បសោ់ត់ ក់ព័នធនឹង “ពួកជនមហាកបត់” ទាំងំ ៧ នាក់រនាះ 

រខៀវ សំ្ន បាន ួមចំ្ខណករៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម ដូច្ជា កា ្តេ់ជំនួយ រេើកទឹកចិ្តត កា    

និងោកំ្ទ បបខខម ក្កហម
3031

។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ភ័សតតុ្តងមិនបានបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន 

បានអន វតតអំណាច្ជាក់ខសតងរៅរេើោ ីននឧក្កិដាកមម ត្តម យៈតួនាទីទាងំរនះរៅកនុង ណសិ ស

 ួប ួមជាតិកមពជុា/ោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ឬកមពជុាក្បជាធិបរតយយរឡើយ។ 

1019> រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុង ច្នាសមព័នធបកសគឺ នួន ជា រទ ខដេជាអនកទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះ 
កា ដ្ឋក់ទណឌ កមមរេើសមាជកិបកស មិនខមន រខៀវ សំ្ន រឡើយ

3032
។ រខៀវ សំ្ន គឺជាសមាជិក 

រក្តៀម និងរៅក្តឹមខខ មកោ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់គឺជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាម ធិកា មជឈិម។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ សាា ប័នរនះមិនមានអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រឡើយ។ ្ទយុរៅ 

 វិញគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ គឺជាសាា ប័នខពស់បំ្ តកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រៅកនុង បបកមពជុា 

ក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ
3033

។ អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន រោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ

                                                 
3030

 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៣២-២៣៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន 

កថ្នខណឌ  ៣៨១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នណឌ  ៧៥៤, ៧៦៦។  

3031
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 

3032
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣២៥។ 

3033
 ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២០២-២០៣។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

899 

 

ក្បមូេ្តុំបាន្តេ់ឱកាសឲ្យ រខៀវ សំ្ន ចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនានា បស់មជឈិមបកស ជា

ពិរសស ោត់បានចូ្េ ួមកនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ ប៉ា ខនតមិនបានបង្វា ញថ្ន ោត់

បានអន វតតអំណាច្ជាក់ខសតងរនាះរឡើយ
3034

។ 

1020> រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្រេើសាា ប័នរសដាកិច្ចមួយចំ្នួន បស់មជឈិមបកសរឡើយ ពិរសស 

បនាទ ប់ពីោត់ោប់រ្តើមក្គប់ក្គងរៅរេើគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦
3035

។ រទាះ

បីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ោ ីននឧក្កិដាកមមរៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ មិន

ខមនជាសមាជិកននសាា ប័នរសដាកិច្ចទាងំរនះរទ រហើយមិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន

អន វតតអំណាច្ជាក់ខសតងរៅរេើោ ី ត្តម យៈអំណាច្ខ្នករសដាកិច្ច បសោ់ត់រឡើយ។ អងគជំន ំជក្មះ

បានយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអន វតតអំណាច្កនុង វិសាេភាពមួយខដេទូេំទូលាយជាងរនះ។ 

រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ សំអាងរហត រនះ គឺកំ ិតរៅរេើសមតាភាព បស់ោត់កនុងកា ធានា 

ស វតាិភាពសមាជិកក្គួសា មួយចំ្នួន បស់ោត់រៅជនបទកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨
3036

។ រហត ដូរច្នះ     

អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្បរងកើតមូេដ្ឋា នននសំអាងរហត ណាមួយខដេថ្ន ោត់បានអន វតតអំណាច្

ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ។  

1021> ជាច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រៅរេើភាពសនិតសាន េជាបនតបនាទ ប ់បស់ រខៀវ សំ្ ន 
ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់នានា រៅរពញទូទាំងំ យៈរពេខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

និងសា ៈសំខ្ន់ បស់ោត់រៅកនុង បបខខម ក្កហម និងកា ចូ្េ ួមោ៉ា ងសំខ្ន់រៅកនុង សហឧក្កិដាកមម

 ួម ជាពិរសស វតតមានោ៉ា ងរទៀងទាត់ និងកា ចូ្េ ួម បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ និងកា រ ៀបចំ្

ខ្នកា នានា បស់គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ និងសាា ប័នរ្សងៗរទៀត បស់មជឈិមបកស
3037

។  

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សតតុ្តងទាងំរនះមិនអាច្នាឲំ្យមានកា សននិដ្ឋា នថ្ន ោត់ បានអន វតត

                                                 
3034

 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៩៧-១០០៣។ 

3035
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៣,៤០៦។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-   

ទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៩៧។ 

3036
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៩។ 

3037
 ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៤០៨-៤០៩។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-   

ទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៦៤-៩៩២។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

900 

 

អំណាច្ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ។ ឥទធិពេជាសា ធាត ខតមួយម ខ គឺមិនបរងកើតឲ្យមាន

ក្បសិទធភាពននកា ក្គប់ក្គង រៅកនុង ច្នាសមព័នធននកា បញ្ញជ រឡើយ
3038

។ 

1022> រដ្ឋយខ្អករេើភ័សតតុ្តងទាងំអស់រនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខមនជា 
ថ្នន ក់រេើរឡើយ រដ្ឋយពិនិតយរៅរេើសមតាភាពកនុងកា សរក្មច្ និងោត់វិធានកា រដើមបីទប់សាក ត់ នងិ

ដ្ឋក់រទាសចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ។ ត្តមពិត មានកា សននិដ្ឋា នសមរហត ្េរ្សង

រទៀត ខដេអាច្ទាញរច្ញពីភ័សតតុ្តងទាងំមូេបានថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានកា ក្គប់ក្គងក្បកប

រដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីរទ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន ជន

ជាប់រោទទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើ ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ 

 ១៦.៣.២  ឧក្កដិាកមមខដេក្តវូបានក្បក្ពតឹតរៅកនុងអឡំងុរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេីរំៅក្បជាជន 

(ដណំាកក់ាេទ២ី) 

 ១៦.៣.២.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

1023> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំជាបនតបនាទ ប់ ោប់រ្តើមរៅច្ ងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ និងបនតរពញ យៈរពេខដេ ក់ព័នធ រខៀវ សំ្ន  ួមជាមួយអនកដនទរទៀត បានរ ៀបចំ្

ខ្នកា ឧក្កិដាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២)។ អងគជំន ំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាជំាន់ខពស់នានា ដូច្ជា នួន ជា និង 

រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន ឧក្កិដាកមមនឹងរកើតមានរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ 

រដ្ឋយសា រោេនរោបាយខដេខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍សមាៃ ត់ កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ

ដ៏តឹង  ឹងរៅរេើកសិក ខដេោម នកា អប់ ំ សតីអំពីកា តស ូវណណ ៈ ខដេ ួមបញ្ចូេទាងំកា កំណត់ 

“ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស់ថ្នជាខ្ម ងំ និងរោេបំណងរដើមបី

សរក្មច្ឲ្យបាននូវឯកោជយជាតិ រទាះជាក្តូវេះបង់អាីក៏រដ្ឋយ
3039

។ ខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) ក្តូវបានអន វតតរឡើងរដើមបីសរក្មច្នូវរោេនរោបាយទាងំរនះ
3040

។ អងគជំន ំ-

                                                 
3038

 រ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ  ២៥៨, ២៦៦។ 

3039
 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវ   ក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

3040
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នណឌ  ៨០៤-៨១០។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

901 

 

ជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ខដេបានរ ៀបចំ្រឡើងរនះ ពិតជាមាន និងបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹង

មានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានាកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី២។ 

1024> ោ៉ា ងយូ បំ្ ត ោប់ពីនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានជួបពិភាកា

ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដនទរទៀត  ក់ព័នធនឹងរោេនរោបាយកសាង និងកា   ក្បរទស

សងគមនិយម ឯកោជយ និងខៃួនទីពឹងខៃួន
3041

។ ខ្នកា រនាះគឺរដើមបីបរងកើតសងគមមួយខដេោម នវណណ ៈ 

ខដេក្បជាជនទាងំអស់ក្តូវបានរ ៀបចំ្ដ្ឋក់បញ្ចូេរៅកនុងសហក ណ៍ កនុងរោេបំណងរដើមបី

កសាង និងកា   ក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ រដ្ឋយរផ្ទត តជាពិរសសរៅរេើកា បងកបរងកើន្េក្សូវ និង

កា កសាងក្បព័នធធាោសា្សត
3042

។ ខ្នកា ទាងំរនះមានរដើមកំរណើត និងបានខ្អករេើបទ-

ពិរសាធន៍ បស់បកសរៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ ខដេវិធីសា្សតដ៏ស ីសង្វា ក់ោន ននកា ជរមៃៀសក្បជាជន 

រច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត បានរកើតមាន 

រឡើងរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងបានបនតរកើតមានរឡើងជាបនតបនាទ ប់មករទៀត
3043

។ 

រទាះបីជាមានបទពិរសាធន៍ខបបរនះក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ខ្នកា រនះបានដ្ឋក់

បញ្ចូេនូវ វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវសក្មាបធ់ានាស ខ មាេភាពក្បជាជន ឬកា យេ់ក្ពមពី

ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគក្បមូេ្តុំដ្ឋក់រៅកនុងសហក ណរ៍នាះរឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា ដំបូងរនះ 

បានក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដាកមមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។  

1025> រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន  ួមជាមួយអនករ្សងរទៀត បានបរងកើតខ្នកា រសដាកិច្ច
ជាក់លាក់មួយ។ ខ្នកា រនះបានទទួេសាគ េ់នូវកា ខាះខ្តមាបូអាហា  និងថ្នន ំសងកូវ ខដេប៉ាះ េ់

ជាពិរសសដេ់ “ក្បជាជនងមី”។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ខ្នកា រនះគឺរដើមបីខបងខច្កកមាៃ ំង

ពេកមមត្តមខបបយ ទធសា្សត អន រលាមរៅត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េក្សូវ បស់បកស និងអាទិ- 

ភាពននរហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ ពក្ងីកសហក ណ៍ និងគិតគូ ដេ់ “ក្បជាជនោស់” ខដេនាឲំ្យប៉ាះ េ់ 

                                                 
3041

 ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៧៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ

៧៤០។  

3042
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤២-៧៤៣។ 

3043
 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៣៦, ៨០០-៨០៣។ 
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ដេ់ “ក្បជាជនងមី” ខដេក្តូវបានរគសងស័យ។ ជាក់ខសតង កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ទាយ 

ធំក៏ក្តូវបានសរក្មច្រឡើង្ងខដ  ដូច្ជា កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីខប៉ាកខ្ងតបូងននក្បរទសកមពជុា

រៅកាន់តំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណាត េ (ឧតត ោស់)
3044

។ រទាះបីជាមានបទ-

ពិរសាធន៍ោ៉ា ងទូេំទូលាយ បស់បកសកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀតក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន ខ្នកា 

ខដេបានរេច្រច្ញជា ូបោងរៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានដ្ឋក់បញ្ចូេនូវ វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវ

សក្មាប់ធានាស ខ មាេភាព ឬកា យេ់ក្ពម បស់ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរនាះ

រឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទ 

មួយរទៀត បានក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដាកមមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។ 

1026> រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ក៏បានចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា រសដាកិច្ចសក្មាបឆ់្ន ំ ១៩៧៧ 
្ងខដ ។ ខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេដូច្ោន ោ៉ា ងរក្ច្ើនរៅនឹងរោេរៅ និងរោេនរោបាយរៅកនងុ

ខ្នកា ម នៗ ក៏បានកំណត់អំពីកា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមក្បកបរដ្ឋយយ ទធសា្សតជាងមី ក្សប

ត្តមអាទិភាពខ្នករហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ ក្ពមទាងំ ទិសរៅងមីរដើមបីបងកបរងកើន្េឲ្យបានរក្ច្ើនរេើស

េប់ និងកា ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមវណណ ៈ បស់ពួករគ
3045

។ ប៉ា ខនត រទាះបីជាបកសធាៃ ប់មានបទ-

ពិរសាធន៍ ក់ព័នធនឹង្េ វបិាកអាក្កក់ខដេរកើតរច្ញពីទក្មង់ដខដេៗ ននកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្បជ ំជននានា និងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅកានជ់នបទមួយរទៀតក៏

រដ្ឋយ ក៏ខ្នកា រនះមិនបានដ្ឋក់បញ្ចូេនូវវធិានកា ណាមួយរដើមបីឲ្យមានកា យេ់ក្ពម ឬធានា

ស ខ មាេភាពក្បជាជនខដេក្តូវផ្ទៃ សទ់ីេំរៅនាឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ ខ្នកា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ សក្មាប់កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅកាន់ជនបទមួយរទៀត ពិតជាបាន

ក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដាកមមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី២ រនះ។  

                                                 
3044

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៥-៥៨៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៤៨-៧៤៩។ 

3045
 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦១០, ៦២១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៧៧០-៧៧១។  
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1027> ខ្នកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៧ ទាងំរនះរកើតមានរឡើងជាម ន និងបានចូ្េ ួមចំ្ខណក

ោ៉ា ងសំខ្នដ់េ់កា ក្បក្ពឹតិតឧក្កិដាកមម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។ 

រក្កាយពីបានសរក្មច្ ួច្មក ខ្នកា ទាងំរនះក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈជួ បកស  ួមទាងំរៅកនុង 

ឯកសា រោេនរោបាយ និងកា រច្ញ្ាយឯកសា ទង់បដវិតត
3046

។ គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកស 

 ួមទាងំកមាម ភិបាេភូមិភាគ តំបន ់ និងក្សុកបានក្គប់ក្គងរៅរេើមរធាបាយ និង របៀបននកា ដឹក

ជញ្ជូនអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ
3047

។ ដូច្ខដេបានកំណត់រៅកនុងខ្នកា ទាងំរនះ រហើយស -ី

សង្វា ក់ោន រៅនឹងវិធីសា្សតអន វតត ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូនរៅកាន់កា ដ្ឋា នរធាើកា ង្វ  និងតំបន់នានា 

ខដេេបីេាញថ្ន ជាដីខដេមានជីជាតិបំ្ ត
3048

។  

1028> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់

ខដេថ្ន ឧក្កិដាកមមនានាអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេទី២រនះ
3049

។ រទាះបីជា

មានកា ដឹងខបបរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានបនតរធាើខ្នកា រោេនរោបាយរសដាកិច្ច  ួមោន ជាមួយនឹង

អនកដនទរទៀត រដ្ឋយបានរោងរៅរេើកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ ថ្នជាចំ្ណ ច្សនូេមួយ 

រហើយបានរធាើមិនដឹងមិនឮចំ្រ ះរោេកា ណ៍សតីពីភាពោបំាច់្ និងសមាមាក្ត
3050

។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាសន់នកា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា រក្កាយពីកា អន វតតខ្នកា ទាងំរនះ ួច្មក។ 

1029> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា រ ៀបចំ្ 
ខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗ ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) ខដេ

បានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

                                                 
3046

 ខ្នកទី ៦៖  ច្នាសមព័នធទំនាក់ទំនងកា ង្វ  កថ្នខណឌ  ២៧៤-២៨៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅ

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧។ 

3047
  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ 

3048
  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៨៤-៦២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ  ៨០០-៨០៣។  

3049
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

3050
  ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤៥០។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

904 

 

 ១៦.៣.២.២  កា បញ្ញជ  

1030> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីខណនាខំដេរច្ញរដ្ឋយគណៈកមាម ធិកា មជឈិមគឺ ក់ព័នធ

រៅនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រហើយរសច្កតីខណនាទំាងំរនាះ គឺជាកា 

បញ្ញជ ។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញថ្ន រខៀវ 

សំ្ន បានរច្ញបញ្ញជ ណាមួយរដ្ឋយខៃួនឯង រៅោ ីកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រនាះរទ ឬក៏ថ្ន មានោ ីណាមាន ក់បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅត្តមបញ្ញជ ខដេទទួេបានពី ូបោត់

រនាះរឡើយ។ រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានឥទធិពេរៅរេើកា បរងកើត

រោេនរោបាយ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេក្តូវបានយកមកពិភាការៅត្តមរោេកា ណ៍

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ រហើយខដេោត់មានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួយនឹងរមដឹកនា ំបបខខម 

ក្កហមរនាះ និងថ្នោត់រៅកាន់កាបតួ់នាទីរ្សងៗរទៀតកនុងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា 

និងមានឋានៈជាក្បធានគណៈក្បធាន ដាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្សននិដ្ឋា នបានថ្ន គឺជា     

អំណះអំណាងដ៏សមរហត ្េខតមួយគត់រច្ញពីភ័សតតុ្តងខដេថ្ន ោត់មានេទធភាពកនុងកា រច្ញ

បញ្ញជ រដ្ឋយខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀតរឡើយ
3051

។ អងគរហត ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន 

មានតួនាទីខដេមានអំណាច្ក្គប់ក្គងរៅរេើសាា ប័នរសដាកិច្ច ជាពិរសស ោប់ពីច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រៅរពេខដេោត់បានទទួេអំណាច្មួយចំ្នួន កនុងកា ក្គប់ក្គងរៅរេើគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមម

រនាះ មិនបានផ្ទៃ ស់បត ូសមាអ ងរហត ទាងំរនះរឡើយ។ ជាកា ពិត រទាះបីជាោត់មានឥទធិពេ និងបាន

ចូ្េ ួមរៅកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្ ករឃើញថ្ន រតើោត់មាន

អំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ទាក់ទងនឹងខ្នកា ទាងំរនះ និងថ្ន រតើកា បញ្ញជ ទាងំរនាះមាន

ក្បភពរច្ញមកពីណា ឬក្តូវបានបញ្ជូនរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។  កនុងក ណី

ណាក៏រដ្ឋយ ភ័សតតុ្តងមានេកេណៈមិនច្ាស់លាស់រនាះរទទាក់ទងនឹងចំ្ណ ច្ជាក់លាក់រ្សងៗអំពី

តួនាទី បស់ោត់ រហើយអងគជំន ំជក្មះមិនរជឿជាក់ថ្ន ភ័សតតុ្តងខដេបានដ្ឋក់រៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ

ខដេថ្ន គណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមរនះបានរច្ញបញ្ញជ រៅោ ីរនាះរឡើយ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធបទរោទខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនះ។ 

                                                 
3051

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ១០០៥-១០០៧។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

905 

 

 ១៦.៣.២.៣  កា ញះុញង ់

1031> រក្កាយពីបានចូ្េ ួមកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

រខៀវ សំ្ន បានខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈជារក្ច្ើនដង ម នរពេ និងកនុងអំឡុងរពេននកា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយបានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម និងោកំ្ទដេ់រោេ-

នរោបាយកសាងរសដាកិច្ច ត្តម យៈកា ង្វ ជាសមហូភាពរៅត្តមខក្សច្មាក  ។ ស នទ កថ្នជា 

សាធា ណៈទាំងអស់រនះ បានរធាើឲ្យកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម រធាើកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេទី២។ រៅខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ និងច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦  

រៅរពេខដេោត់បានដឹងថ្ន សាា នភាព ស់រៅកនុងក្បរទសមានកា េំបាកខ្ៃ ងំ រខៀវ សំ្ន  ួមជា 

មួយនឹងថ្នន ក់ដឹកនាបំកសដនទរទៀត បានរ ៀបចំ្ខ្នកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមិន

ោបំាច់្មានកា យេ់ក្ពម និងមិនគិតគូ អំពីបញ្ញា ស ខ មាេភាព បស់ក្បជាជនខដេក្តូវផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅរឡើយ
3052

។ បនាទ ប់មក ោត់បានក្បកាសោកំ្ទដេ់រោេនរោបាយទាងំអស់រនះជាសាធា ណៈ។ 

រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងស នទ កថ្ន រដ្ឋយសងកត់ធៃន់រៅរេើរោេនរោបាយ

 ួម និងេកេខណឌ តក្មូវខដេថ្ន ក្បជាជនទាងំអស់ក្តូវរធាើកា រៅត្តមខក្សច្មាក   ឬរៅកនុងរោងច្ក្ក 

បរងកើន្េិត្េក្សូវ និងកសាងគរក្មាងធាោសា្សត
3053

។ ោត់ក៏បានរេើកស រសើ ដេ់កិច្ចខិតខំ

ក្បឹងខក្បង បសក់្បជាជន និងកងទ័ព។ ដូច្ោន រនះខដ  រៅកនុងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់បានខងៃង

ស នទ កថ្នរដ្ឋយអះអាងរដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្ន រោេនរោបាយ ក់ព័នធនឹងកា ដ្ឋា ន សហក ណ ៍

និងកា តស ូវណណ ៈខដេកំព ងខតមានរៅរពេរនាះ ក្តូវបានោកំ្ទរដ្ឋយអនករបាះរឆ្ន តននសភា

តំណាងក្បជាជន។ ោត់ក៏បានរេើកស រសើ ្ងខដ ដេ់ក្បជាជនកមពជុា និងកងទ័ពបដិវតត ចំ្រ ះ

តួនាទី បសពួ់ករគកនុងកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេខដេោត់បានដឹងអំពីឧក្កិដាកមមខដេមាន

រៅកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ រនាះ។ ស នទ កថ្នជាសាធា ណៈទាងំអស់រនះ

បានោកំ្ទអស់ពីចិ្តតដេ់កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមិនមានកា រេើករឡើងណាមួយពី

កា   ិះគនអ់ាីរឡើយ។ រខៀវ សំ្ន ក៏រៅខតបនតកានតួ់នាទី បសោ់ត់រៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា/   

 ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា រដ្ឋយបាន្តេ់កា ោកំ្ទដេ់ភាពក្សបច្ាប់ បស់ខខម ក្កហម រដ្ឋយ

                                                 
3052

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៥២។ 

3053
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨៤។ 

01007212



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

906 

 

មិនបានរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា  ងទ កេរវទនាខដេមិនអាច្រជៀសបាន   ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន 

រដ្ឋយបងេំរៅកាន់កា ដ្ឋា ន និងសហក ណ៍នានារនាះរឡើយ
3054

។ 

1032> អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់

ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅកនុងដំណាក់កាេទី២។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈខដេជំ  ញដេ់

កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមរនាះ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាព

ច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំអស់រនះ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២)។ អំរពើសកមម និងអកមមទាងំអស់រនះ បានជក្មុញឲ្យកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម 

ក្កហម រធាើកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនោប ់ន់នាក់រដ្ឋយបងេំ រៅកានក់ា ដ្ឋា ន និងរៅកាន់ខក្ស

ច្មាក   កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ សកមមភាព បស់ រខៀវ សំ្ន 

បាន ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន

រនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវខ្នកក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះ

កា ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា រធាើ

ទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមដ៌នទរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សសខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

 ១៦.៣.២.៤  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

1033> អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា 
ោកំ្ទខ្ងសាម  តីឲ្យោ ីក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរ្សងៗ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២)។ រៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍នានា  យៈរពេជារក្ច្ើនខខម ន និងរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅដំណាក់កាេទី២  រនះ  រខៀវ   សំ្ន  បានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម 

បាន្តេ់យ តតិកមម និងបានោកំ្ទដេ់រោេនរោបាយ បស់ពួករគកនុងកា កសាង និងកា   

ក្បរទស រដ្ឋយកា ខបងខច្កកមាៃ ំងពេកមមជាយ ទធសា្សត ក្សបត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េ អាទិភាព

ខ្នករហដ្ឋា  ច្នាសមព័នធ និងកា តស ូវណណ ៈ និងបានរធាើយ តតិកមម ឬបានបដិរសធកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម

                                                 
3054

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨៣។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

907 

 

 បស់ពួករគ។ ោត់និោយដខដេៗ អំពីក្បធានបទទាងំរនះរៅកនុងវគគបំ ក់បំប៉ាន មរនាគមន៍ វិជាជ

រ្សងៗ  ួមទាងំ ជាមួយបញ្ាវនតខដេបាន វិេក្តឡប់មកពីប រទសវិញ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានបំរពញ

ភា កិច្ចខ្នកកា ទូត និងបានរធាើកា ទាក់ទងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន  រដើមបីធានាឲ្យមានកា 

ោកំ្ទ និងបានរេើកស រសើ ដេ់ទរងាើ បស់បដិវតតសងគមនិយម  ួមទាងំ ពេកមមរដ្ឋយកមាៃ ំងក្គប់

ក្បរភទទាងំអស់រដើមបីកសាង និងកា   ក្បរទស
3055

។ 

1034> កា ្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ងសាម  តី មានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំ
ដេ់កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ រនះ។ រដ្ឋយ 

សា ខតរក តិ៍រ ម្ ះ និងម ខង្វ ្ៃូវកា  បស់ោត់រៅកនុងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជុា និង

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកា ោកំ្ទរពញទំហឹង បស់ខខម ក្កហម
3056

 អងគជំន ំជក្មះយេ់ 

រឃើញថ្ន ោ ីទាងំរនាះក្តូវបានជំ  ញរដ្ឋយរសច្កតីខងៃងកា ណជ៍ាសាធា ណៈ បសោ់ត់។   

1035> រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ រនះ 

អាច្ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង
3057

 រហើយអំរពើ បសោ់ត់បានជួយ ឬបានសក្មួេដេ់កា 

ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម បស់ោ ីទាងំរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញបខនាមថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏ 

រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីធាត សំខ្ន់ៗននឧក្កិដាកមមទាងំរនាះខដ ។ ជាមួយនឹងកា ដឹងរនះ រខៀវ សំ្ន 

បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ងសាម  តីដេ់ោ ី ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាងំឡាយខដេ

បានក្បក្ពឹតតរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន។ 

1036> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា ជួយ និង

ជំ  ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) 

ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

                                                 
3055

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 

3056
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៧៦។ 

3057
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

908 

 

 ១៦.៣.២.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ 

1037> ោ ីរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី២ រនះ គឺជាកមាម ភិបាេ

ខខម ក្កហម និងកមាម ភិបាេខដេសាិតរៅរក្កាមសិទធអិំណាច្ផ្ទទ េ់ បស់ភូមិភាគ និង តំបន់ និង  

អគគរសនាធិកា កងទ័ព រដ្ឋយអន រលាមត្តមសិទធិអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ងរក្កាយបំ្ ត បស់

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍
3058

។ ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ី 

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ក៏សាិតរៅកនុងសាា នភាពក្បហាក់ក្បខហេោន ខដ ។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះតមកេ់សំអាងរហត  បសខ់ៃួនខ្ងរេើ ខដេយេ់រឃើញថ្នមិនមានភ័សតតុ្តងក្គប់ក្ោន់

រដើមបីបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអន វតតសិទធិអំណាច្ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីទាងំរនាះ 

រៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នធរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រទ
3059

។ 

1038> អងគជំន ំជក្មះក៏បានពិោ ណា្ងខដ ចំ្រ ះភ័សតតុ្តងខដេថ្ន គណៈកមាម ធិកា  ណិជកមម

បានរដើ តួនាទីបឋម កនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា ឲ្យមានកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី២ 
3060

។ រទាះបីជាោ៉ា ងណា មិនមានភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់ច្ាស់លាសថ់្នដូរច្នះរនាះរទ រហត ដូរច្នះរហើយ 

អងគជំន ំជក្មះមិនអាច្រធាើកា សរក្មច្ ថ្នរតើគណៈកមាម ធិកា  ណិជជកមមបានអន វតតកា ក្គប់ក្គង

ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីទាងំរនាះខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះក៏មិនអាច្

សរក្មច្ថ្ន គណៈកមាម ធិកា  ណិជកមមបានបនតរដើ តួនាទីណាមួយរៅកនុងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន

ោប់ពីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះខដ ។ រហត ដូរច្នះ រទាះបីជាជនជាបរ់ោទបានអន វតត

សិទធិអំណាច្ខៃះៗរៅរេើសាា ប័នរសដាកិច្ចជាក់លាក់មួយចំ្នួន ជាពិរសស កា ក្គប់ក្គង បស់គណៈ-

កមាម ធិកា  ណិជជកមមោបពី់ច្ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ មកក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សតតុ្តង

រនះមិនបានបង្វា ញឲ្យរឃើញអំពីកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរេើ

ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមនានារៅកនុងដំណាក់កាេទី២ រនាះរទ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធកា រោទក្បកានខ់ដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះ

ឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ 

                                                 
3058

  ខ្នកទី ៥៖  ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ  ២៤០, ២៤២។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៧-៥៧៨។  

3059
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ១០១៨-១០២២។ 

3060
  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៧៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម 

កថ្នណឌ  ៧៤៨, ៨០៩។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

909 

 

 ១៦.៣.៣  ឧក្កដិាកមមខដេបានក្បក្ពតឹតរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ 

 ១៦.៣.៣.១  កា រ ៀបច្ខំ្នកា  

1039> រៅទូទាងំបដិវតតក្បជាធិបរតយយ អនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានកំណត់ជា

រោេរៅសក្មាបក់ា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន បនាទ ប់ពីអនកទាងំរនាះបានច្ ះោញ់ ឬក្តូវ

បានក្បគេ់ខៃួនកនុងនាមជាទាហានខដេបាត់បង់សមតាភាពក្បយ ទធ
3061

។ ច្ ងរក្កាយបំ្ ត ថ្នន ក់ដឹកនាំ

បកសបានោកំ្ទដេ់រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រៅ

កនុងកិច្ចក្បជ ំ បស់គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤។ ត្តមពិតរៅ រៅខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនះជាបទ់ាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន រហើយកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់សហក ណ៍ បានសក្មួេដេ់កា កំណត់អតតសញ្ញា ណ 

និងកា របាសសមាអ តភាន ក់ង្វ  ដ្ឋា ភិបាេ ភាន ក់ង្វ ោ កមម និងភាន ក់ង្វ សនតិនិយម
3062

។ រៅកនុងកិច្ច

ក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមក្បជ ំខដ រនាះ  គណៈកមាម ធិកា មជឈិម

បកសបានអន មត័ខ្នកា វាយក្បយ ទធផ្ទត ច់្ក្ ត់រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស
3063

។ បទពិរសាធន៍ម នៗ ជា

ពិរសស រៅឧតតងុគ ខដេអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានសមាៃ បក់នុងក្ទង់ក្ទាយធំ ក្តូវបាន

រេើកយកមកពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជ ំរនះ និងបានបរងកើតជាមូេដ្ឋា នសក្មាប់ខ្នកា  ខដេបណាត េ

ឲ្យមានេទធ្េខបបរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា រនះបាននាឲំ្យមាន 

កា ោប់ខៃួន កា សមាៃ ប់ និងកា បាត់ខៃួន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេជាប់ទាក់ទងនឹង

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជ ំជននានា
3064

។ រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំ

មួយ បសរ់មដឹកនាជំាន់ខពស់នារដើមខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខដេោត់បានចូ្េ

 ួមរនាះ ខ្នកា រដើមបីរធាើកា វាយេ កផ្ទត ច់្ក្ ត់ ក្តូវបានសរក្មច្
3065

។ 

                                                 
3061

  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០-១២៣។ 

3062
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១១៨។ 

3063
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣២-១៣៨។ សូមរមើេ ្ងខដ  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវ

ក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៩៧-១០០៣។ 
3064

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៩៧-១០០៣។ 
3065

  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៤៤-១៤៧។ សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវ

ក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៩៧-១០០៣។  
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1040> អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញថ្ន រមដឹកនាជំាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានដឹង
អំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន អាច្នឹងបណាត េឲ្យមានឧក្កិដាកមមកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរកើតរច្ញ

មកពីរោេនរោបាយខដេមានមូេដ្ឋា នរៅកនុងរោេកា ណន៍នកា  កាភាពសមាៃ ត់ កា បំ ក់

បំប៉ានមរនាគមន៍វិជាជ ោ៉ា ងតឹង  ឹងដេ់កសិក ខដេមិនមានចំ្រណះដឹង អំពីកា តស ូវណណ ៈ  ួមទាងំកា 

កំណត់អតតសញ្ញា ណ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម ទាងំអស ់ថ្នជាខ្ម ងំ 

និងទិសរៅខសាង កឯកោជយជាតិត្តមក្គប់មរធាបាយទាងំអស់
3066

។ ខ្នកា ខដេជាប ់ក់ព័នធ

នឹងកា កំណត់រោេរៅមករេើអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានអន វតតក្សបត្តម និង

រដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយទាងំរនះ
3067

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា 

ខដេបានសរក្មច្រនះ ពិតជាបានក្បរមើេរឃើញថ្ន ឧក្កិដាកមមទាងំរនះអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ  ួមទាងំឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ 

1041> ខ្នកា រនះបានោប់ដំរណើ កា  និងបានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងខ្ៃ ងំដេ់់ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយ

ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ខ្នកា រនះក្តូវបាន្សពា្ ាយត្តម យៈខខសសង្វា ក់ននកា 

បញ្ញជ  ពីសំណាក់អនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំនាខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥
3068

។ កនុង យៈរពេខតប៉ា នាម ននងៃរក្កាយកា  ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេអងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន បានរកើតរឡើងមិនជាយូប៉ា នាម ន បនាទ ប់ពីកា  ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មករនាះ គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ ខដេដឹកនារំដ្ឋយរេខ្  ស់ ញឹម បាន

បញ្ញជ ឲ្យមានកា ក្បមូេ្តុំ និងឲ្យសមាៃ ប់អនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ 

3069
។ កា បញ្ញជ រនះ គឺស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងខ្នកា របើកកា វាយក្បយ ទធផ្ទត ច់្ក្ ត់ និង វធីិសា្សត

អន វតត ខដេបានោប់រ្តើមរឡើងរៅម ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយបានបនតអន វតត យៈ

រពេរក្កាយៗមករទៀត
3070

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា បញ្ញជ រនះក្តូវបានអន វតត

ក្សបត្តមខ្នកា ខដេបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកាេពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រហើយខដេបាន

ទទួេសាគ េ់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកាេពីខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ បនាទ ប់មក ត្តម យៈកា បញ្ញជ រនះ     

                                                 
3066

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

3067
  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នណឌ  ៨៣៥-៨៣៦។  

3068
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៤, ១៤៨-១៥១ ។ 

3069
  ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦២-៦៦៥។ 

3070
  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នណឌ  ៧៩១-៧៩៤។ 
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កមាម ភិបាេខខម ក្កហមខដេសាិតរៅរក្កាមសិទធអិំណាច្ បស់គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និង

រេខ្  ស់ ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តុំអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម  គឺក្បខហេជារៅនងៃទ ី

២៤ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយរក្កាយមក ក្បខហេជារៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ក៏បញ្ជូនអនកទាងំ

រនះយករៅសមាៃ ប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
3071

។  

1042>  អងគជំន ំជក្មះក៏បាន ករឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន 

ឧក្កិដាកមមនានា ដូច្ជា ឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ អាច្ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង
3072

។ រហត ដូរច្នះ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ខ្នកា វាយក្បយ ទធផ្ទត ច់្ក្ ត់រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស

ជាតិ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំ

រនះ បនាទ ប់ពីកា អន វតតខ្នកា រនាះ ួច្មក។  

1043> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះ
កា រ ៀបចំ្ខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ

មន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

 ១៦.៣.៣.២  កា បញ្ញជ  

1044> រោងត្តមភ័សតតុ្តងរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះមិនអាច្រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នថ្ន   រខៀវ   សំ្ន 

មានអំណាច្ត្តមក្ពឹតតិរហត  ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ រដើមបីរច្ញបញ្ញជ ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ រៅរពេ

ខដេរោេនរោបាយ ក់ព័នធ នឹងកា េ បបំបាត់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានសរក្មច្ 

ឬ្សពា្ ាយរហើយរនាះ
3073

។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួមរៅកនុង

កា ្សពា្ ាយរោេនរោបាយរនះរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំខណនាមំួយចំ្នួនខដេោត់បានរ ៀបចំ្ ឬខដេ

ោត់បានចូ្េ ួមចំ្ខណក
3074

។ ប៉ា ខនត កា ្សពា្ ាយរនះក្តូវបានរធាើរឡើង រក្កាយពីកា សមាៃ ប់អនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្រហើយ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្

                                                 
3071

  ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦៧-៦៨១។ 

3072
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

3073
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ១០០៥-១០០៧។  

3074
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ  ៩៦៤-៩៨៧។ 

01007218



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

912 

 

បដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជ ឲ្យសមាៃ ប់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

 ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

 ១៦.៣.៣.៣  កា ញះុញង ់

1045> ម នរពេកាន់កាបទ់ីក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈជារក្ច្ើនដង 

រដ្ឋយរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម រក្បើក្បាស់រក តិ៍រ ម្ ះ បស់ោត់ជួយដេ់ខ្នកា  បស់មជឈមិ

បកស និងរធាើឲ្យកងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហម រធាើកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម  រដើមបីរធាើបាប
3075

។ ស នទ កថ្ន បស់ោត់ក្តូវបាន្សពា្ ាយោ៉ា ងទូេំទូលាយ 

រហើយរដ្ឋយសា ខតជំរនឿទ កចិ្តតខដេសាធា ណជនមានចំ្រ ះ ូបោត់ ពួករគទាងំរនាះក្តូវបាន

ជំ  ញឲ្យអន វតតត្តមកា អំ វនាវឲ្យមានអំរពើហិងា ខដេមានរៅកនុងស នទ កថ្នទាងំអសរ់នះ។ 

រហត ដូរច្នះ ស នទ កថ្នជាសាធា ណៈ បស់ោត់បានចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ដេ់អំរពើ បស់កងទ័ព

ខខម ក្កហម ខដេបានសមាៃ បអ់នក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  រខៀវ   សំ្ន 

ក៏បានជំ  ញឲ្យោ ីោត់វិធានកា កនុងកា ជួយជំ  ញរោេនរោបាយបកស ត្តម យៈវតតមាន បស់

ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជ ំពិភាកា ខដេបញ្ញជ ក់ោំក្ទរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅចំ្រ ះអនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម 
3076

។   ជាពិរសស  អងគជំន ជំក្មះបានកត់សមាគ េ់ថ្ន រខៀវ  សំ្ន បាន

ោកំ្ទដេ់មជឈិមបកសចំ្រ ះកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅកនុងកិច្ចក្បជ ំកាេពីខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រហើយកា បញ្ញជ  បស់  ស់ ញឹម ឲ្យរធាើកា ក្បមូេ្តុំ និងសមាៃ ប់

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអន រលាមរៅត្តម  

រសច្កតីសរក្មច្ទាងំអស់រនះ
3077

។ រហត ដូរច្នះ អំរពើសកមម ឬអកមម បសរ់ខៀវ សំ្ន បានចូ្េ ួម

ចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្ន់ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

1046> អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់

ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមនានា ដូច្ជា ឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតតិរឡើងរៅទួេរ ធិ៍

នក្ជ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងស នទ កថ្នជាសាធា ណៈ ខដេជំ  ញ

ដេ់កងទ័ព និងកមាម ភិបាេខខម ក្កហមរនាះ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាព

                                                 
3075

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨២។ 

3076
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។ 

3077
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។ 

01007219
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

913 

 

ច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំអស់រនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ 

សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះកា ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

កនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  

 ១៦.៣.៣.៤  កា ជយួ នងិជ ំ ញ 

1047> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និង
កា ោកំ្ទខ្ងសាម  តីដេ់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រៅកនុងរសច្កតីខងៃង-

កា ណជ៍ាសាធា ណៈ និងកិច្ចក្បជ ំខណនារំៅម ន និងរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍-

នក្ជ ួច្មក រខៀវ សំ្ន រៅខត កាជំហ ថ្ន មានខត “ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់ ប៉ា រណាណ ះ នឹង

ក្តូវបានក្បហា ជីវិត រហើយអនក ដាកា  បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតនឹងក្តូវ ួច្ជីវិត។ ោត់បាន

រកាតស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម និងកងទ័ព  ួមទាងំរជាគជ័យ បស់ពួករគរៅកនុងកា យកជ័យជមនះ

រេើ បបសាធា ណ ដាខខម  បាន្តេ់យ តតិកមម និងបាន្តេ់កា ោកំ្ទដេ់រោេនរោបាយ បសខ់ខម 

ក្កហម  ួមទាងំបានបនតកា ក្បុងក្បយ័តន និងរបាសសមាអ តក្គប់សមាសធាត ទាងំអសពី់អតីត បប

សាធា ណ ដាខខម  និងបានរដ្ឋះសា  ឬបដិរសធចំ្រ ះឧក្កិដាកមមនានា  ួមទាងំកា សមាៃ ប់អនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម 
3078

។ កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងខ្ងខ្នកកា ទូត បស់ោត់ ក៏បានទទួេកា ោកំ្ទ

ពីសហគមន៍អនត ជាតិខៃះ និងពីភាគីដនទរទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា  ួច្ទាំង សរមតច្ នរោតតម 

សីហន  ខដេបានរកាតស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម បាននាឲំ្យមានកា ទ កចិ្តតពីសំណាក់អនកសរងកត

កា ណជ៍ាតិ និងអនត ជាតិ
3079

។ 

1048> កា ្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ងសាម  តីរនះ មានឥទធិពេោ៉ា ង
ខ្ៃ ងំរៅរេើកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយសា រក តិ៍រ ម្ ះ និងតួនាទី្ៃូវកា  បស់

ោត់រៅកនុងោជ ដ្ឋា ភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិ និង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកា ោកំ្ទោម ន

េកេខណឌ  បសខ់ខម ក្កហម
3080

 អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម រដើមបី

សរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា កនុងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះ

                                                 
3078

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៧៣-៩៧៦, ៩៨០-៩៨៧។ 

3079
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨៨-៩៩២។ 

3080
  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៧៦។ 

01007220
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914 

 

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  សក្មាបក់ា សមាៃ ប់ កា ោប់ខៃួន ឬកា បាត់ខៃួន ក្តូវបានជំ  ញ

រដ្ឋយរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈនានា បស់ោត់។ កា ធានាអះអាង បស់ោត់ថ្ន អនក ដាកា 

នន បបសាធា ណ ដាខខម  រក្ៅខតពី “ជនមហាកបត់” ទាងំ ៧ នាក់ នឹងក្តូវ ួច្ជីវិតរនាះ ក៏បានអូស

ទាញឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  រជឿជាក់រេើកា ធានាសនតិស ខខកៃងកាៃ យរក្កាយកា 

 ំរដ្ឋះ ួច្មក
3081

។ បនាទ ប់មក អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ក្តូវបានរគរបាកបរញិ្ញតយក

រច្ញពីកនុងចំ្រណាមក្បជាជនទូរៅរដ្ឋយរក្បើរេសថ្ន យករៅរ ៀនសូក្ត និងចូ្េ ួមកនុងវគគ       

បណតុ ះបណាត េខដេរក្កាយមក  អនក ដាកា ទាងំអស់រនាះក្តូវបានរគយករៅសមាៃ បរ់ោេកនុងក្ទង់

ក្ទាយធំ
3082

 ដូច្ជា អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានក្បមូេ្តុំ រហើយរក្កាយមក 

ក្តូវបានយករៅសមាៃ ប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជជារដើម។  

1049>  រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបានគិតថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនតជួយ និង
រេើកទឹកចិ្តតពួករគ រក្កាយពីកា សមាៃ ប់ខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ត្តមពិតរៅ កតី

 ំពឹងទាងំរនះ ស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងចំ្ណ ច្ខដេថ្ន រោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅចំ្រ ះ

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម  ខដេរកើតរច្ញមកពីរសច្កតីសរក្មច្ខដេក្តូវបានរធាើរឡើងរៅ

ថ្នន ក់រេើបំ្ តននបកសក មមយុនីសតកមពជុា ចូ្េជាធ មាន ួច្រហើយរៅរពេរនាះ។ កតី ំពឹងទ កទាងំរនះ

ក៏ស ីសង្វា ក់ោន ្ងខដ រៅនឹងចំ្ណ ច្ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបនត្ តេ់កា ោកំ្ទដេ់ខខម ក្កហមរៅ

កនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយទាងំមូេ ជាពិរសស កនុងអំឡុងរពេននកា វាយសក្មុកច្ ង

រក្កាយរៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងប៉ា នាម ននងៃដំបូងបនាទ ប់ពី ំរដ្ឋះក្បរទសបាន
3083

។ ដូរច្នះ ោ ីក្បាកដ

ជាបានរជឿជាក់ថ្ន កា សមាៃ បទ់ាងំរនះក្តូវបានរធាើរឡើងក្សបត្តមរោេនរោបាយ បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុា រហើយរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន រមដឹកនាបំកសក មមយុនីសតកមពជុានឹងបនតោកំ្ទ និងជួយ

ដេ់ពួករគរៅរក្កាយក្ពឹតតិកា ណ៍រនាះ ជាពិរសសគឺថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនតក្បឹងខក្បង្តេ់យ តតិកមម។  

                                                 
3081

 ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨១៧-៨២៣។  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់  

រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 

3082
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១២០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ  ៨២៩-៨៣៤។  

3083
  ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ  ១៦២, ១៦៤។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ 

សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨១។ 

01007221
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1050> ជាកា ពិត រខៀវ សំ្ន បានរធាើដូច្កា  ំពឹងទ កខមន។ ោត់បានដឹងថ្ន ឧក្កិដាកមមនានាខដេ
បានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង

3084
 រហើយអំរពើ បស់ោត់បានជួយ 

ឬបានសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតតិ បស់ោ ីទាងំរនាះ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន ោ៉ា ងរហាច្

ណាសក៏់ រខៀវ សំ្ន បានដឹងពីធាត សំខ្ន់ននឧក្កិដាកមមទាងំរនាះខដ ។ រដ្ឋយកា ដឹងខបបរនះ រខៀវ 

សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកចិ្តត និងកា ោកំ្ទខ្ងសាម  តី ដេ់ោ ីរៅម ន ឬរក្កាយរពេ

កា សមាៃ ប់ ង្វគ េក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើ បស់ោត់បាន

ជួយ និងមានឥទធិពេោ៉ា ងខ្ៃ ងំរៅរេើកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ។ 

1051> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះ
កា ជួយ និងជំ  ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ

មន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ និងកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  

 ១៦.៣.៣.៥  កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ថ្នន ករ់េើ  

1052> ឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយកមាម ភិបាេ ខដេសាិតរៅរក្កាម
សិទធអិំណាច្ផ្ទទ េ់ បសគ់ណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និងរេខ្  ស់ ញឹម គឺក្បខហេជារៅ

ច្រនាៃ ះនងៃទី ២៤ និងទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ រៅកនុងអំឡុងរពេវាយេ កច្ ងរក្កាយរដើមបី 

 ំរដ្ឋះក្បរទស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រមបញ្ញជ កា ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជ កា កងទ័ពបានរសនើ

រោបេ់ និងបានទទួេកា ខណនាពីំរមដឹកនាជំាន់ខពស់ខដេមានមូេដ្ឋា នរៅមនទី  ប-៥ និងរក្កាយ

រពេពួករគ វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ ោ៉ា ងរហាច្ណាសគឺ់រៅនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រៅសាា នីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ
3085

។ ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ក៏សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទ េ់ បស់ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជ កា 

កងទ័ពតំបន់ឯកោជយខដេបានរសនើរោបេ់ និងបានទទួេកា ខណនាពីំរមដឹកនាជំានខ់ពស់ខដេមាន

មូេដ្ឋា នរៅមនទី  ប-៥
3086

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដា-

កមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក៏ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យសាិតរៅរក្កាមសាា នភាពក្បហាក់ក្បខហេោន នឹងោ ីខដេ

                                                 
3084

  ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៤៧-៩៥២។ 

3085
  ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម ៨១៦-៨១៨។ សូមរមើេ្ងខដ  កថ្នខណឌ  ៨៣៥-៨៣៦។ 

3086
  ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ជាប គគេ កថ្នខណឌ  ៧១៥។ 
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បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ខដ ។ មា៉ាង

 វិញរទៀត អងគជំន ំជក្មះតមកេ់សមាអ ងរហត  បស់ខៃួនខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងខ្នកនានា ក់ព័នធ

នឹងកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេ

បានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ (ខ្នក ១៦.៣.១.៥)។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនបានអន វតតកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយ

ក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីខដេបានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្

បដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខ សក្តូវកនុងនាមជាថ្នន ក់រេើចំ្រ ះឧក្កិដាកមម

ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ 

១៦.៤  រសច្កតសីននដិ្ឋា ន 

1053> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដាកមម ួម រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមម
ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមន សសោត កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត 

នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត (កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់

ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា 

រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត (កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ក្ពមទាងំកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េរៅទួេ-

រ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ជនជាប់រោទបានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ញុះញង ់បាន

ជួយ និងជំ  ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា 

ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១ និង ទី២ នងិរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយបានពិោ ណា

រឃើញថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម ក្គបដណត ប់រៅរេើក្គប់អំរពើ

ខដេបរងកើតបានជាមូេដ្ឋា នសក្មាបក់ា យេ់រឃើញ បសអ់ងគជំន ំជក្មះ រៅរេើទក្មង់រ្សងៗរទៀត

ននកា ទទួេខ សក្តូវ អងគជំន ំជក្មះនឹងរធាើកា ្តនាទ រទាសចំ្រ ះកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំរនះ ត្តម 

 យៈសហឧក្កិដាកមម ួមប៉ា រណាណ ះ។  

1054> អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបចំ្ខ្នកា  ញុះញង ់បានជួយ 
និងជំ  ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមននកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ (រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)) កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ (រៅទួេ-
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រ ធិ៍នក្ជ) និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ) (រៅកនុងអំឡុងនន

កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២))។ 

 ១៧.  ពិ  ទធព្បទរលមើសរក្ចើន្ 

1055> កនុងក ណីខដេអំរពើ បស់ជនជាប់រោទ បានបំរពញធាត ្សបំានជាបទរេមើសរក្ច្ើនរ្សងៗោន  

អងគជំន ជំក្មះក្តូវវាយតនមៃអំពី្េប៉ាះ េ់ននពិ  ទធពីបទរេមើសរក្ច្ើន។ ពិ  ទធពីបទរេមើសរក្ច្ើនមាន  

តួនាទី “បង្វា ញអំពីពិ  ទធទាងំអស់ បស់ជនជាបរ់ោទណាមួយ ឬរៅកនុងកា ្តេ់នូវ ូបភាពរពញ

រេញមួយខដេបង្វា ញពីអំរពើរេមើស បសជ់នជាប់រោទ ូបរនះ”
3087

។ រៅរពេខដេអងគជំន ំជក្មះ

បាន ករឃើញពិ  ទធពីបទរេមើសរក្ច្ើន ខដេមានរៅកនុងបទរេមើសមូេដ្ឋា នដ៏នទរទៀតននឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ខដេរកើតរច្ញពីអំរពើសកមម  ឬ  អកមម  ដូច្ោន  បស់ជនជាប់រោទរនាះ កា     

្តនាទ រទាសចំ្រ ះបទរេមើសនីមួយៗ អាច្រធាើរៅបាន ខតកនុងក ណខីដេបទរេមើសទាងំរនាះ មាន

ធាត ្សដំ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកពីោន ជាសតាន ម័ត រហើយខដេមិនមានរៅកនុងបទរេមើសរ្សងរទៀត
3088

។ 

ក្បសិនរបើបទរេមើសពី ក្តូវបានរោទក្បកាន់រដ្ឋយខ្អករេើអំរពើខតមួយ ខដេមិនមានធាត ្សដំ្ឋច់្

រដ្ឋយខឡកពីោន ទាងំក្សុងោ៉ា ងតិច្មួយរទរនាះ អងគជំន ជំក្មះអាច្រធាើកា ្តនាទ រទាសជនជាប់រោទ 

បានខតចំ្រ ះបទរេមើសណាខដេមានធាត ្សជំាក់លាក់ជាងមួយ ឬរក្ច្ើនខតប៉ា រណាណ ះ
3089

។ កនុងរពេ

អន វតតេកេណៈ វិនិច្ិ័យចំ្រ ះកា ្តនាទ រទាសក្តួតោន  អងគជំន ជំក្មះក្តូវខតរក្បៀបរធៀបរៅរេើេកេខណឌ

តក្មូវទូរៅទាងំអស់ននបទរេមើសខដេមានខច្ងកនុងច្ាប់ ក្ពមទាងំធាត ្សនំនបទរេមើសជាមូេដ្ឋា ន

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ រដើមបីសរក្មច្ថ្នរតើ ត្តម្ៃូវច្ាប់ បទរេមើសនីមួយៗតក្មូវឲ្យមានកា 

បង្វា ញធាត ្ សមំួយ ខដេបទរេមើសដនទរទៀតមិនមានខដ  ឬ ោ៉ា ងណា
3090

។ 

1056> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ចំ្រ ះ
កា រធាើមន សសោត កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើ

                                                 
3087

 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kunarac, កថ្នខណឌ  ១៦៩។  

3088
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ ៣១៨, ៣៣២។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Čelebići, កថ្នខណឌ  

៤១២។ 

3089
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ២៩៨។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Čelebići, កថ្នខណឌ  ៤១៣។  

3090
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣២៥ ដេ់ ៣២៦។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

918 

 

អមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ-

 េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស)។ 

1057>  ក់ព័នធដេ់កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា យេ់រឃើញ បសអ់ងគជំន -ំ

ជក្មះចំ្រ ះបទរេមើសកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ ខ្អករៅរេើកា សមាៃ បខ់តមួយ
3091

។ 

ក្បហាក់ក្បខហេោន រនះខដ   ក់ព័នធដេ់កា សមាៃ ប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ កា យេ់រឃើញ បស់អងគ-

ជំន ំជក្មះចំ្រ ះបទរេមើសកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ ខ្អករៅរេើកា សមាៃ បខ់ត

មួយ
3092

។ ទាងំកា រធាើមន សសោត និងកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ តក្មូវឲ្យមានកា សាៃ បរ់ដ្ឋយអំរពើសកមម 

ឬអកមមរដ្ឋយរច្តនា។ រទាះបីជាអំរពើមន សសោត មិនមានធាត ្សរំ្សងរទៀតក៏រដ្ឋយ ខតកា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េតក្មូវបខនាមរទៀតឲ្យមានកា សាៃ បក់នុងក្ទង់ក្ទាយធំ
3093

។ អាក្ស័យរហត រនះ កា 

សមាៃ ប ់ង្វគ េ ខដេជាបទរេមើសជាក់លាក់ជាង បានក្សបូបញ្ចូេកា រធាើមន សសោត
3094

។ ដូរច្នះ 

អងគជំន ជំក្មះនឹងរធាើកា ្តនាទ រទាសខតចំ្រ ះកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ  ក់ព័នធដេ់កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) និងកា សមាៃ បរ់ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខតប៉ា រណាណ ះ។ 

1058> រេើសពីរនះរទៀត អំរពើជាមូេដ្ឋា នននកា យេ់រឃើញ បសអ់ងគជំន ំជក្មះ ចំ្រ ះកា រធាើទ កេ
ប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ ពឹងខ្អកភាគរក្ច្ើនរៅរេើអំរពើខតមួយខដេជាមូេដ្ឋា នននកា 

យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះ ចំ្រ ះបទរេមើសដនទរ្សងរទៀត។ ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) អំរពើជាមូេដ្ឋា ន  ួមមាន កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ កា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅរដ្ឋយ

បងេំ និង កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស។ អំរពើជាមូេដ្ឋា នទាងំអសរ់នះក៏បានបរងកើតជា

មូេដ្ឋា នននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះរៅរេើកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សង

ៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទេំីរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស)
3095

។ 

ទាកទ់ងនឹងកា ផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) អំរពើជាមូេដ្ឋា នននកា យេ់រឃើញ បស់

                                                 
3091

 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥៣-៥៦២។ 

3092
 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨៣-៦៨៤។ 

3093
 ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤១០-៤២៤។ 

3094
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៦៦។ សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  

៣៣៤។ 

3095
 ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧-៥៧៤។ រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះបាន

 ករឃើញ្ងខដ ថ្នមានអំរពើមន សសោត ដូច្រ ៀបោបខ់្ងរេើករ៏ដ្ឋយ ខតអំរពើមន សសោតក្តូវបានក្សូបយករដ្ឋយ

កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

919 

 

អងគជំន ជំក្មះចំ្រ ះកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ  ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ។ អំរពើជាមូេដ្ឋា នទាងំអស់រនះក៏បានបរងកើតជាមូេដ្ឋា នននកា 

យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះចំ្រ ះបទរេមើសអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ)
3096

។ ជាច្ ងរក្កាយ  ក់ព័នធនឹងទួេរ ធិ៍នក្ជ អំរពើ

ជាមូេដ្ឋា នននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះ ច្ំរ ះកា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត  

នរោបាយ  ួមមាន កា សមាៃ បរ់ដ្ឋយរច្តនាជាក្ទងក់្ទាយធំ។ អំរពើជាមូេដ្ឋា នទាងំអស់រនះក៏

បរងកើតជាមូេដ្ឋា នននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន ំជក្មះចំ្រ ះបទរេមើសកា សមាៃ ប ់ង្វគ េខដ 
3097

។ 

1059> បទរេមើសកា រធាើទ កេប ករមនញ ោ៉ា ងរហាច្ណាសក៏់មានធាត ្សដំ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកពីោន ជា

សតាន ម័តមួយរ្សងពីបទរេមើសកា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត ខដេតក្មូវ

ឲ្យបង្វា ញភ័សតតុ្តងពីរច្តនារ ីសរអើងជាក់លាកខ់ដ 
3098

។ កា សមាៃ ប ់ង្វគ េតក្មូវឲ្យមានកា 

សមាៃ បជ់ាក្ទង់ក្ទាយធំ
3099

 រហើយបទរេមើសអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត តក្មូវឲ្យមានអំរពើ

សកមម ឬអកមម ខដេបងកឲ្យមានពយសនកមម្ ៃូវកាយ ឬ្ៃូវចិ្តតធៃន់ធៃ  ឬបងកជាកា ប៉ាះ េ់ដេ់   

រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សសោ៉ា ងធៃន់ធៃ 
3100

។ បទរេមើសកា រធាើទ កេប ករមនញ មិនតក្មូវឲ្យមានធាត 

្សទំាងំរនះរទ។ 

1060> រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ្តនាទ រទាសជនជាបរ់ោទច្ំរ ះបទរេមើសកា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ កា សមាៃ ប ់ង្វគ េ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស) 

រដ្ឋយសា ខតបទរេមើសនីមួយៗមានធាត ្សដំ្ឋច់្រដ្ឋយខឡកពីោន ជាសតាន ម័ត ខដេមិនមានរៅ

កនុងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតរទ។ 

                                                 
3096

 ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៣០-៦៤៣, ៦៤៩-៦៥៧។ 
3097

 ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨៣-៦៨៥។ រទាះបជីាអងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញ្ងខដ ថ្ន មានអំរពើ

មន សសោត ដូច្រ ៀបោប់ខ្ងរេើករ៏ដ្ឋយ ខតអំរពើមន សសោតក្តូវបានក្សូបយករដ្ឋយកា សមាៃ ប់ ង្វគ េ។ 
3098

 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៣៥។ 

3099
 ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤១៦។ 

3100
 ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖  ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កថ្នខណឌ  ៤៣៧។ 

01007226



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

920 

 

 ១៨.  កា ត្នាា រោស 

១៨.១  សា ណា 

1061> សហក្ពះោជអាជាា បានរេើករឡើងថ្ន រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា 

សាា នទមៃនរ់ទាស និងនតាិភាពននសាា នសក្មាេរទាសខដេ ក់ព័នធរនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

គបបសីរក្មច្្តនាទ រទាស នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជីវិត
3101

។ សហក្ពះ-

ោជអាជាា បានរេើកទឡហីក ណថ៍្ន មូេដ្ឋា ន និងប ិបទននសំណ រំ ឿងរនះ គឺដូច្ោន រៅនឹងសំណ រំ ឿង 

០០១ ខដេកនុងសណំ រំ ឿង ០០១ រនាះ ជនជាប់រោទក្តូវបាន្តនាទ រទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយ

ជីវិត ត្តមបណត ឹងសាទ កេ។ រដ្ឋយរធាើកា រក្បៀបរធៀបសំណ រំ ឿងទាងំពី  សហក្ពះោជអាជាា បាន

កត់សមាគ េ់ថ្ន រទាះបីជាបទរេមើសរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ (ខដេក្គបដណត ប់

ក្តឹមខតឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ) ខ សពីបទរេមើសរៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០១ ក៏រដ្ឋយ ក៏

សហជនជាបរ់ោទរៅកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០១ គឺជារមដឹកនាជំានខ់ពស់នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ 

រហើយសាិតរៅចំ្ណ ច្សនូេននមជឈមិបកស ចំ្ខណកឯជនជាបរ់ោទរៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០១ គឺ កាងំ 

រហកកអា វ មានឋានៈក្តឹមខតជាអនករៅរក្កាមបង្វគ ប ់បស់សហជនជាប់រោទទាងំពី  និងក្តូវោយ

កា ណរ៍ៅ នួន ជា ប៉ា រណាណ ះ។ រេើសពីរនះរទៀត សហក្ពះោជអាជាា បានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្ន ចំ្នួន

ជន ងរក្ោះរៅកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០១ រក្ច្ើនជាងចំ្នួនជន ងរក្ោះរៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០១។ 

សហក្ពះោជអាជាា បានរេើករឡើងរទៀតថ្ន កត្តត ទាងំអស់រនះ ក៏ដូច្ជា កា អន វតតសតីពីកា កំណត់

រទាសក្បហាក់ក្បខហេោន រៅត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិនានា បានោកំ្ទដេ់កា ្តនាទ រទាសដ្ឋក់

ពនធនាោ អស់មួយជីវិតសក្មាប់ជនជាបរ់ោទមាន ក់ៗ
3102

។ 

1062> របើរទាះបីជា នួន ជា បានបដិរសធនូវកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ ក៏រដ្ឋយ3103
 ក៏រៅកនុង

អំឡុងរពេសវនាកា  ោត់បានសំខដងកា អាណិតអាសូ ចំ្រ ះជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមមខដេក្តូវ

                                                 
3101

 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/1, ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៧១៩ ដេ់ ៧៤៨។ សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សា ណា

បញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា ) ទំព័  ៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣   

(រសច្កតសីននិដ្ឋា នរ ៃ្ើយតប បស់សហក្ពះោជអាជាា ), ទំព័  ២៨, ៩៩។ 

3102
 សា ណាបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/1, ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៧៤៤ ដេ់ ៧៤៨។ 

3103
 សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E72/3, ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៣, កថ្នខណឌ  12, 15, 234, 305, 318, 320, 333, 344, 359, 364, 368, 369, 412, 439, 444; ក្បត-ិ

ោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតសីននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់នួន ជា), ទំព័  ៦៤-៦៤, 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

921 

 

បានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន ោត់រសាកសាត យ

ខដេ “កា ដឹកនារំនះ វាមិនបានដិតដេ់”
3104

។ ោត់អះអាងថ្ន ោត់ទទួេខ សក្តូវខ្នកសីេធម៌

ចំ្រ ះ “អាីខដេបានរកើតរឡើង” កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
3105

 ប៉ា ខនតោត់ក៏បានរេើករឡើង្ង

ខដ ថ្ន ោត់ “មិនមានអំណាច្អាី” រៅកនុងខ្នកនីតិក្បតិបតតិរទ
3106

។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើ

រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ នួន ជា បានបរនាទ សរៅរេើ “ពួកកបត់” ចំ្រ ះ 

“រសាកនាដកមមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ” និងបានអះអាងពីភាព

ោម នពិ  ទធ បស់ោត់។ នួន ជា បានស រំទាសដេ់សាធា ណជន ជន ងរក្ោះ និងក្កុមក្គួសា  បស់

ពួករគ ក្ពមទាងំក្បជាជនកមពជុាទាងំអស់។ ោត់បានបញ្ញជ ក់សាជាងមីអំពីកា ទទួេខ សក្តូវខ្នក

សីេធម៌ ខដេោត់យេ់ថ្ន រដ្ឋយសា ខតបកសក មមយុនីសតកមពជុាមិនមានេទធភាពកនុងកា        

ក្គប់ក្គង
3107

។ 

1063> រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា  និងកនុងអំឡុងរពេរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាកា
រដញរដ្ឋេ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធអំពីកា ដឹង ក៏ដូច្ជាកា ទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះរហត កា ណ៍

នានា ខដេនាឲំ្យមានកា រោទក្បកានដ់េ់ ូបោត់
3108

។ ោត់បានរសនើឲ្យមានកា រេើកខេងកា 

រោទក្បកាន់មករេើ ូបោត់ រហើយរមធាវីកា   កតី បស់ោត់មិនបានបង្វា ញឲ្យបានច្ាស់លាស់

                                                                                                                                            

៦៧, ៧១-៧២, ៧៣-៧៤, ៧៦; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពិភាការដញ-

រដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័  ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Victor KOPPE) ទំព័  ៥-៦។ 

3104
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៨-២០, ៤១-៤២ (“អន ញ្ញា តឲ្យខាុំបង្វា ញកា 

រោ ពដេ់ វិញ្ញា ណកេនធក្បជាជនកមពជុា ក្ពមទាងំច្ំរ ះអនករៅ ស់ោនមានជីវិត ខដេបានបាត់បង់សាច្់ញាតិរៅកនុង

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៧; ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៩-២២។ 

3105
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ៦៦-៧២។ 

3106
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៧, ៦៦-៧២។ 

3107
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា), ទំព័  

២, ២៥-២៦។ 

3108
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៣-១៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៨-៧១; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៥-១៩; 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៤-១៦; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៧-៧០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៩-២១; ក្បតិ-

ោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ិច្ចពភិាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៥។  
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

922 

 

អំពីសាា នសក្មាេរទាសខដេអាច្មានរនាះរឡើយ។ ោត់បានអះអាងថ្ន សកមមភាព បសោ់ត់ក្តូវ

បានរធាើរឡើងរដើមបីជំ  ញដេ់កា កា   អនកខដេទន់រខាយ  និងកា កសាងកមពជុាមួយខដេមាន 

ឯកោជយ សនតិភាព និងមានភាព  ឹងមំា
3109

។ 

1064> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងធាៃ ប់បានសរក្មច្រដ្ឋយមតិភាគរក្ច្ើន បស់រៅក្កម និងតមកេ់

រសច្កតីសរក្មច្ខដេថ្ន រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេ ួមបញ្ចូេជាក្កុមខតមួយមិនអាច្អនតោគមន៍

រៅរេើបញ្ញា រ្សងៗខដេទាក់ទងនឹងកា ្តនាទ រទាសបានរឡើយ
3110

។ 

១៨.២  ច្ាបជ់ាធ មាន 

 ១៨.២.១  បទបបញ្ាតិត នងិក្កបខណឌ ទាកទ់ងនងឹកា ្តនាទ រទាសរៅ អ.វ.ត.ក 

1065>  វិធាន ៩៨ (៥) ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “ក្បសិនរបើជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមាន

ពិ  ទធរនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវ្ដនាទ រទាសជនជាប់រោទឲ្យក្សបរៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀង 

ច្ាប់សដពីីកា បរងកើតអងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា និង វិធានន្ទកនុង”។ មាក្ត្ត ១០ នន

កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក ខច្ងថ្ន “ទណឌ កមមជាអតិប មាសក្មាប់្ តនាទ រទាសឧក្កិដាកមមរៅរក្កាម

យ ត្តត ធិកា ននអងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា គឺកំណត់ក្តឹមដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយ

ជីវិត”។ មាក្ត្ត៣៩ (ងមី) ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខច្ងបខនាមរៅរេើបទបបញ្ាតិតននកិច្ចក្ពមរក្ពៀងដូច្   

តរៅរនះ៖  

ជនទាងំឡាយខដេក្បក្ពឹតតបទឧក្កិដាណាមួយដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៣ ងម,ី ៤, 

៥, ៦, ៧ និងមាក្ត្ត ៨ ននច្ាបរ់នះ ក្តូវ្តនាទ រទាសឧក្កិដា ដ្ឋក់ពនធនាោ ពី ៥ 

ឆ្ន ំ ហូតដេម់ួយជីវិត។  

                                                 
3109

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ 

រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥២-៥៣។  

3110
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១១ ទំព័  ៨១-៨២ (CS) (សមាៃ ត់-អសាធា ណៈ) ដកក្សង់រសច្កតីសរក្មច្

 បស់ខៃួនកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំព័  ៣១-៣២; រសច្កតីសរក្មច្រេើ

សំរណើ ួម បស់សហរមធាវីតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ស ំឲ្យរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពសីិទធិ បស់សហរមធា វី

តំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី កនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា ន្តនាទ រទាស និងរសច្កតីខណនាទំាក់ទងនឹងកា សួ ជនជាប់រោទ 

អនកជំនាញ និងសាកសីខដេបានរកាះរៅ ឲ្យ្តេ់សកេីកមមទាក់ទងនឹងអតតច្ ិត បស់ជនជាប់រោទ, ឯកសា  E72/3, ច្ ះ

នងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩, ជាពិរសសគឺ កថ្នខណឌ  ៤០ និង ៤២។  

01007229
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

923 

 

រក្ៅពីរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ  អងគជំន ជំក្មះ វិសាមញ្ាននសាលាដំបូងអាច្សរក្មច្

  ឹបអូសក្ទពយសមបតិត ជាច្េនវតា ុ និងអច្េនវតា ុ និងេ យកាក់ខដេទទួេបាន

រដ្ឋយខ សច្ាប់ ឬក៏បានរដ្ឋយកា ក្បក្ពឹតតិអរំពើឧក្កិដាកមម។  

ក្ទពយសមបតិតខដេ  ឹបអសូបានរនះក្តូវក្បគេ់ជនូ ដា
3111

។ 

1066> កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក ច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក និងវិធានន្ទកនុង ជា ួម មិនបាន

ខច្ងអំពីរោេកា ណ៍ និងកត្តត នានាខដេក្តូវយកមកពិោ ណារៅរពេរធាើកា ្តនាទ រទាសរឡើយ។ 

ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះនឹងអន វតត្ នាទ ន សិទធិ បស់ខៃួនកនុងកា កំណត់រទាសរនះ រៅត្តមកាេៈរទសៈ

ជាក់ខសតង រហើយរោងត្តមមាក្ត្ត ៣៣ ននច្ាប់សតីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក អងគជំន ំជក្មះនឹងខសាង

 កកា ខណនាអំន វតតសតីពីកា កំណត់រទាសរនះ ត្តមរោេកា ណ៍ និងកត្តត  ក់ព័នធនានាខដេអន វតត

រៅកមពជុា និងរៅកក្មិតអនត ជាតិ។ 

 ១៨.២.២  រោេកា ណ៍ នងិកត្តត នានាខដេ កព់ន័ធនងឹកា ្តនាទ រទាស 

1067> រៅកនុងកា កាត់បនាយនូវឧក្កិដាកមមខដេមានក្ទង់ក្ទាយ និងវិសាេភាពធំ ឲ្យមកជា   

ឧក្កិដាកមមខដេអាច្្តនាទ រទាសជាេកេណៈឯកតតប គគេរនាះ អងគជំន ំជក្មះមានបំណងបង្វា ញដេ់

ជន ងរក្ោះខដេរៅ ស់ោនមានជីវិត ក្កុមក្គួសា  បសពួ់ករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅថ្ន 

ច្ាបក់្តូវបានយកមកអន វតតោ៉ា ងពិតក្បាកដ រហើយអន វតតចំ្រ ះជនក្គប់ ូប រដ្ឋយមិនគិតអំពីប ណយ

ស័កតិ ឬឋានៈអាីរឡើយ
3112

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ្តនាទ រទាសក៏រធាើរទបើងកនុងរោេបំណងឲ្យមានកា 

ញរញើត ទាងំជនជាប់រោទ និងជនទូរៅ
3113

 និងកា ្តនាទ រទាសក្សបត្តមអំរពើក្បក្ពឹតត ខដេមិន

ខមនជាកា សងសឹករនាះរទ
3114

។ កា ្តនាទ រទាសក្តូវខតមានេកេណៈឯកតតប គគេ និងសមាមាក្តរៅ

នឹងអំរពើខដេ ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីពិ  ទធ បស់ជនជាប់រោទ និងក្តូវខ្អករេើកា វិភាគខដេមានេកេណៈជា

សតាន ម័ត មានរហត ្េសម មយ និងមានកា ងៃឹងខងៃងក្តឹមក្តូវ ទាំងរៅរេើអំរពើ បស់ជនជាប់-

                                                 
3111

 សូមរមើេ្ងខដ  មាក្ត្ត ៣៨ ននច្ាប ់ អ.វ.ត.ក (រទាសបបញ្ាតិតទាងំអស់ក្តូវកក្មិតក្តឹមកា ដ្ឋក់ពនធនាោ ) 

រហើយមាក្ត្ត ១៨៩ ននក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុា (ឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងមន សសជាតិក្តូវជាប់រទាសអស់មួយជីវិត)។  

3112
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៧៩។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić & 

Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៧៣ និង ១០៨០។ 

3113
 សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić & Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៧៣ និង ១០៧៦-១០៧៨។ 

3114
 កាំង រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić & 

Čerkez កថ្នខណឌ  ១០៧៣ និង ១០៧៥។ 

01007230



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

924 

 

រោទ និងទាងំរៅរេើពយសនកមមនានា ខដេជា្េវិបាកននកា ក្បក្ពឹតតិអំរពើទាំងរនាះ
3115

។ រោេ

កា ណទ៍ាងំរនាះក៏ក្តូវបានទទេួសាគ េ់ និងអន វតតរៅកនុងច្ាប់កមពជុា្ងខដ 
3116

។ 

1068> រដើមបីសរក្មច្អំពីរទាសឲ្យបានសមក្សប ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតគឺ

ជា “េកេណៈ វិនិច្ិ័យសំខ្ន់”
3117

 រហើយតក្មូវឲ្យ “ត លាកា ក្តូវពិោ ណាអំពីកាេៈរទសៈ

ពិរសសននរ ឿងកតី ក្ពមទាងំទក្មង់ និងកក្មិតននកា ចូ្េ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅកនុងឧក្កិដាកមម

រនាះ”
3118

។  អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានកំណត់កត្តត មួយចំ្នួនដូច្តរៅរនះ ថ្នជាកត្តត  ក់ព័នធ

រៅនឹងកា វាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា៖ ចំ្នួនជន ងរក្ោះ និងភាពង្វយ ងរក្ោះ បស់ជន-

 ងរក្ោះ ្េប៉ាះ េ់ននបទឧក្កិដាចំ្រ ះជន ងរក្ោះ និងសាច់្ញាតិ បសពួ់ករគ រច្តនារ ីសរអើង

 បស់ពិ  ទធជនរៅរពេខដេរច្តនារនាះមិនទាន់កាៃ យជាធាត ្ សនំនបទឧក្កិដា កក្មិត និងភាពសាហាវ

នក្ពន្សននបទរេមើស និងតួនាទី បស់ពិ  ទធជន
3119

។   

1069> រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើសាា នទមៃន់រទាស និងសាា នសក្មាេ 

រទាស ក់ព័នធទាងំអស់រៅកនុងកា កំណត់រទាស
3120

។ សហក្ពះោជអាជាា ក្តូវបង្វា ញអំពីសាា នទមៃន់

រទាសនានារៅត្តមបទដ្ឋា នមួយដូច្ោន នឹងបទដ្ឋា នតក្មូវសក្មាបក់ា បញ្ញជ ក់ពីពិ  ទធ រហើយមានខត   

កាេៈរទសៈ ក់ព័នធផ្ទទ េ់រៅនឹងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម ខដេក្តូវបានរោទក្បកានម់ករេើជនជាប់រោទ 

រហើយជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្ន មានពិ  ទធរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នននកាេៈរទសៈរនះប៉ា រណាណ ះ 

នឹងក្តូវបានយកមកពិោ ណាជាសាា នទមៃន់រទាស។ ធាត ្សនំនបទរេមើសជាក់លាក់ណាមួយ មិន

                                                 
3115

 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Furundžija 

កថ្នខណឌ  ២៤៩។ 

3116
 សូមរមើេ មាក្ត្ត ៩៦ ននក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុា។ 

3117
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨២។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Aleksovski 

កថ្នខណឌ  ១៨២។ 

3118
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨២ រោងរេើសាេដីការេើរ ឿងកត ី

Stakić កថ្នខណឌ  ៣៨០។ សូមរមើេ្ងខដ  វិធាន ១៤៥(១)(គ) នន វិធាននីតិវិធី និងភ័សតតុ្តង បស់ត លាកា ក្ពហម-

ទណឌ អនត ជាតិ។ ដូច្ោន រនះខដ  មាក្ត្ត ៩៦ ននក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុាខច្ងថ្ន កនុងកា សរក្មច្រទាស ក្តូវខ្អករៅរេើ 

សាា នទមៃន់ និងកាេៈរទសៈននបទរេមើស និងប គគេិកេកេណៈ បស់ជនជាប់រោទ។ 

3119
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៥។ 

3120
 សាា នទមៃន់ និងសាា នសក្មាេ ក៏ក្តូវបានយករៅពិោ ណាខដ កនុងកា កំណត់រទាសរៅរក្កាមច្ាប់កមពជុា។      

សូមរមើេ មាក្ត្ត ៧៧ ដេ់ ៨២ និងមាក្ត្ត ៩៣ ននក្កមក្ពហមទណឌ កមពជុា។ 

01007231
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

925 

 

អាច្ក្តូវបានយកមកពិោ ណាថ្នជាសាា នទមៃន់រទាសរឡើយ
3121

។ បខនាមពីរេើរនះ អងគរហត ដូច្ោន

ក៏មិនអាច្យកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់កា បង្វា ញពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា្ ង និងសាា នទមៃន់រទាស

្ងបានរនាះរទ
3122

។ ជាច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្យកកា ខណនានំានា ខដេ ក់ព័នធនឹង

សាា នទមៃនរ់ទាស ខដេមានខច្ងកនុងវិធាន ១៤៥(២)(ខ) នន វិធាននីតិវិធី និងភ័សតតុ្តង បស់

ត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិ (ICC) មកអន វតត កនុងក ណីមានកា  ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿងដូច្ោន

រនះ ដូច្ខ្ងរក្កាម៖ 

(i) កា ្តនាទ រទាសរេើឧក្កិដាកមមនានាខដេបានក្បក្ពឹតតពីរពេម ន ខដេឧក្កិដាកមម

ទាងំរនាះ សាិតរក្កាមយ ត្តត ធិកា  បស់ត លាកា  ICC ឬត លាកា មានេកេណៈ

ក្សរដៀងោន ។ 

(ii) កា  រំលាភអណំាច្ ឬសមតាកិច្ច្ៃូវកា  

(iii) កា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើសខដេជន ងរក្ោះមិនអាច្កា   ខៃួនបាន 

(iv) កា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើសោ៉ា ងសាហាវរោ រៅ ឬមានជន ងរក្ោះរក្ច្ើន 

(v) កា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើសរដ្ឋយសា មានកា ជ ំ ញចិ្តត ខដេ ក់ព័នធកា រ ីសរអើង

រដ្ឋយសា មេូរហត ខដេមានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ២១ កថ្នខណឌ ៣ (រ េគ ឺ

រភទ អាយ  ពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុ  ភាសា សាសនា ឬជំរនឿ ទសសនៈនរោបាយ

ឬទសសនៈរ្សងៗ ជាតិសាសនរ៍ដើម ជាតិពនធរុដើម ឬសងគមរដើម ក្ទពយសមបតិត 

កំរណើត ឬវណណ ៈរ្សងៗរទៀត)។  

(vi) សាា នភាពរ្សងៗរទៀត របើរទាះបីជាមិនមានខច្ងខ្ងរេើ ប៉ា ខនតអាក្ស័យត្តម

េកេណៈ បសវ់ា គកឺ្សរដៀងោន នឹងអាខីដេមានខច្ងខដ 
3123

។ 

                                                 
3121

 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić   
កថ្នខណឌ  ៦៩៣។ 

3122
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Deronjić 

រេើបណត ឹងសា ទ កេរេើកា ្តនាទ រទាស កថ្នខណឌ  ១០៦-១០៧។ 

3123
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨៣។ ដកក្សង់វិធាន ១៤៥(២)(ខ) នន

 វិធាននីតិវិធី និងភស័តតុ្តង បស់ត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិ។ 

01007232



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

926 

 

1070> យ តតិសា្សត បស់ត លាកា អនត ជាតិដនទរទៀតបានកំណត់ថ្ន បនទកុននកា បង្វា ញភ័សតតុ្តង

 បស់ជនជាបរ់ោទ  ក់ព័នធរៅនឹងសាា នសក្មាេរទាស តក្មូវឲ្យមានបទដ្ឋា នទាបជាងបនទកុននកា 

បង្វា ញភ័សតតុ្តង បស់ក្ពះោជអាជាា អំពីសាា នទមៃនរ់ទាស
3124

។ សាា នសក្មាេរទាសអាច្នឹងក្តូវ

យកមកពិោ ណា រដ្ឋយមិនគិតថ្នរតើសាា នសក្មាេរទាសទាងំរនាះ ក់ព័នធរដ្ឋយផ្ទទ េ់ ឬ មិន

ផ្ទទ េ់រៅនឹងបទរេមើសខដេរោទក្បកាន់ខដ  ឬោ៉ា ងណារនាះរទ
3125

។  វិធាន ១៤៥(២)(ក) នន

 វិធាននីតិ វិធ ី និងភ័សតតុ្តង បសត់ លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិបានកំណត់សាា នសក្មាេរទាសដូច្ខ្ង

រក្កាមរនះ ខដេអងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច្យកសាជាងមីរទៀត៖ 

(i) កាេៈរទសៈខដេមាន យៈរពេខៃីខដេបរងកើតបានជាមេូដ្ឋា នសក្មាបក់ា ដក

រច្ញពីកា មនិទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  ដូច្ជាកា បង្វា ញអំពីសមតាភាពបញ្ញា

សាម  តមីានបញ្ញា ធៃន់ធៃ  ឬកា បងេិតបងេំ។  

(ii) អំរពើ បស់ពិ  ទធជនរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតតិបទរេមើស ខដេ ួមបញ្ចូេនូវកា ខិតខំ

ក្បឹងខក្បង បសប់ គគេរនាះរដើមបីសងសំណងដេ់ជន ងរក្ោះ និងកា សហកា  

ជាមួយត លាកា 
3126

។ 

1071> អងគជំន ជំក្មះកត់សមាគ េ់ថ្ន រោងត្តមយ តតិសា្សតអនត ជាតិខដេមានក្សាប់ កា សរក្មច្

ទាក់ទងនឹងសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ ៃ្ើយតប បស់ជនជាបរ់ោទ រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា មួយចំ្នួន 

មិនក្តូវបានោត់ទ កថ្ន ជាសាា នទមៃន់រទាស រៅរពេរធាើកា កំណត់រទាសរនាះរទ
3127

។  

 ១៨.២.៣  អាន ភាពននកា  ករឃើញព ិ ទធពបីទរេមើសរក្ច្ើនរៅរពេ្តនាទ រទាស 

1072> បទបបញ្ាតិតននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក ច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក និង វិធានន្ទកនុង 

មិនបានច្ងអេុបង្វា ញថ្នរតើអងគជំន ំជក្មះអាច្រធាើកា ្តនាទ រទាសស  ប ួមខតមួយ រក្កាយពីបាន ក

                                                 
3124

 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨៤។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić    
កថ្នខណឌ  ៦៨៧ កំណត់រជើងទំព័ រេខ ១៤៦៦។ 

3125
 កាំង រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić   

កថ្នខណឌ  ៦៩៦។ 

3126
  វិធាន ១៤៥(២)(ក) នន វិធាននីតិវិធី និងភស័តតុ្តង បស់ត លាកា ក្ពហមទណឌ អនត ជាតិ។ 

3127
 សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić, កថ្នខណឌ  ៦៨៧។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Delalić ក្ពមទាងំអនកដនទរទៀត។  

សាេដីការេើរ ឿងកតី Limaj ក្ពមទាងំអនកដនទរទៀត, កថ្នខណឌ  ៧៨៣។ សាេក្កម កថ្នខណឌ  ៧២៩។ 

01007233



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

927 

 

រឃើញពិ  ទធចំ្រ ះបទរេមើសរក្ច្ើន រៅរពេខដេពិ  ទធនីមួយៗខ្អករៅរេើអំរពើឧក្កិដាដ្ឋច់្រដ្ឋយ

ខឡកពីោន  បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ
3128

។ ប៉ា ខនតរទាះជាោ៉ា ងណា អងគជំន ំជក្មះធាៃ ប់បានសរក្មច្

កនៃងមកថ្ន អងគជំន ំជក្មះអាច្ក្បកាសរទាសស  ប ួមខតមួយ ខដេ ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីអំរពើឧក្កិដា ួម

 បស់ជនជាប់រោទ កនុងក ណីខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធពីបទរេមើស

រក្ច្ើន
3129

។ 

១៨.៣  សំអាងរហត  

 ១៨.៣.១  ភាពធៃនធ់ៃ ននបទឧក្កដិា 

 ១៨.៣.១.១  កា ពោិ ណាជាទរូៅច្រំ ះជនជាបរ់ោទទាងំព ី 

1073> សហក្ពះោជអាជាា អះអាងថ្ន រៅកនុងកា វាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា អងគជំន ំ-

ជក្មះគួ ពិោ ណាអំពីចំ្នួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើន កាេៈរទសៈននកា ក្បក្ពឹតតបទរេមើសោ៉ា ងសាហាវ

នក្ពន្ស និងអមន សសធម៌ ្េ វិបាក យៈរពេខវងននបទឧក្កិដាទាងំរនាះរៅរេើក្បជាជនកមពជុា 

និង តួនាទីដ៏សំខ្ន់ បស់ជនជាប់រោទទាងំពី រៅកនុងកា រ ៀបចំ្ និងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមមទាងំ

រនាះ
3130

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្សបថ្ន កត្តត ទាងំអសរ់នះ មានភាព ក់ព័នធរៅនឹងកា សរក្មច្ពី

ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា  រហើយក៏ក្សបជាមួយនឹងកា ខណនា ំបសអ់ងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ្ង

ខដ 
3131

 ។ 

1074> អងគជំន ជំក្មះបាន ករឃើញថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមម
ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ( ួមបញ្ចូេទាងំ កា រធាើមន សសោត) 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ)។ 

                                                 
3128

 អងគជំន ជំក្មះកតស់មាគ េ់ថ្ន បញ្ញា រនះខ សពកីា ្តនាទ រទាសក្តួត ខដេទាក់ទងដេ់បញ្ញា ថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្

ក្តូវទទួេកា ្ទនាត រទាសច្ំរ ះឧក្កិដាកមមរ្សងៗោន  រដ្ឋយខ្អករេើអំរពើជាមូេដ្ឋា នដូច្ោន មួយ ឬរក្ច្ើន រហើយខដេក្តូវ

បានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់រហើយ។ សូមរមើេខ្នកទី ១៧៖ ពិ  ទធពីបទរេមើសរក្ច្ើន កថ្នខណឌ  ១០៥៥-១០៦០។  

3129
 កាងំ រហកកអា វ សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ  ៥៨៦ និង ៥៩០។ 

3130
 សា ណាបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/1, ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៧២២ ដេ់ ៧៣៥។ 

3131
 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៣៧៥។  មៃឹកពខី្ងរេើ។  

01007234



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

928 

 

1075> អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូង ករឃើញថ្ន ោ៉ា ងរហាច្ណាសក៏់មានម្នតី ដាកា  េន់ នេ់ 

ចំ្នួន ២៥០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃ បរ់ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
3132

 រហើយោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជន

ពី ២.៣៣០.០០០ នាក់ រៅ ២.៤៣០.០០០ នាក់ ជាជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ សទ់ីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេទី១ និងទី២
3133

។ ចំ្នួនជន-

 ងរក្ោះរៅកនុងរ ឿងកតីរនះ សាិតរៅកនុងចំ្រណាមចំ្នួនជន ងរក្ោះខដេរក្ច្ើនបំ្ តននរ ឿងកតីខដេ

ក្តូវបានជំន ំជក្មះ ក់ព័នធនឹងឧក្កិដាកមមអនត ជាតិ។ ឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅទូទាងំ

ក្បរទសកមពជុាកនុងអំឡុងរពេជិតពី ឆ្ន ំ។ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ភាពធៃន់ធៃ នន

បទឧក្កិដាក្តូវបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំត្តម យៈចំ្នួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើនរេើសេប ់ និងវិសាេភាពទូលាយ

ខ្នកទីត្តងំភូមសិា្សត និងរពេរវលាននកា  ងរក្ោះ។ 

1076> អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន េកេខណឌ ននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ  មិនយកចិ្តត
ទ កដ្ឋក់ និងអមន សសធម៌។ េកេខណឌ ទាងំរនាះ ួមមាន អាកាសធាត រៅត ខ្ៃ ងំ កា ខាះខ្តមាបូ

អាហា  ទឹកសាអ ត ថ្នន ំរពទយ ឬ ទកីខនៃងសាន ក់រៅសមក្សប កា ក្ ត់ក្បាស់ក្កុមក្គួសា  កា រធាើបាប

ោ៉ា ងសាហាវនក្ពន្ស កា ភ័យ នធត់ កា គំោមកំខហង ក្ពមទាងំរហត កា ណហ៍ិងារ្សង រៗទៀត
3134

។ 

ឧក្កិដាកមមក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយមិនបានគិតគូ ដេ់ជីវិតមន សស រហើយជាញឹកញាប់មានភាព

សាហាវនក្ពន្ស ខដេបរងកើតបានជាភាពធៃន់ធៃ ននបទក្កិដាទាងំរនាះ។ 

1077> ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដាក្តូវបានបង្វា ញបខនាមរទៀត ត្តម យៈ្េប៉ាះ េ់ យៈរពេយូ  

និងធៃន់ធៃ ចំ្រ ះជន ងរក្ោះ និងសាច់្ញាតិ បសពួ់ករគ ក្ពមទាងំចំ្រ ះក្បជាជនកមពជុាទូរៅ។ 

សក្មាបជ់ន ងរក្ោះខដេបានបាត់បង់ជីវិតរដ្ឋយសា ខតឧក្កិដាកមមទាងំរនាះ គឺពិតជាទទួេ ង្េ

ប៉ាះ េ់ពីឧក្កិដាកមមរនាះពិតក្បាកដ។   ីឯអនកខដេរៅ ស់ោនមានជីវិតវិញ គឺទទួេ ងកា ប៉ាះទងគិច្

                                                 
3132

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៨១។ 
3133

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៤៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ  ៦៣០។ 

3134
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៩-៤៩១, ៥៤៦-៥៧៤។ 

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ  ៦៣៥-៦៣៩។ 

01007235
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

929 

 

្ៃូវចិ្តត (Trauma) ជាប់ជារ ៀង ហូត ក្ពមទាងំមាន វិបលាៃ សសាម  តី និងជំងឺ្ៃូវចិ្តត
3135

។ ្េ  

ប៉ាះ េ់ធៃន់ធៃ ននឧក្កិដាកមមទាងំរនះរៅរេើជន ងរក្ោះ និងសាច់្ញាតិ បសពួ់ករគ គឺមានភាព នធត់ 

និងជាប់ជារ ៀង ហូត។ 

1078> អងគរហត ដូច្ោន មិនអាច្យកមករក្បើក្បាស់ សក្មាបក់ា បង្វា ញពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា្ ង
និងសាា នទមៃន់រទាស្ងបានរឡើយ

3136
។ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងមាន្នាទ ន សិទធិកនុងកា សរក្មច្

ថ្នរតើកត្តត ណាមួយខដេមានភាពសមក្សបជាង កនុងកា កំណត់អំពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា ឬសាា ន

ទមៃន់រទាសរនាះ
3137

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈជារក្ច្ើន អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណារៅ

រេើភាពង្វយ ងរក្ោះ បស់ជន ងរក្ោះ រៅរពេវាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដារទ រដ្ឋយ

យេ់រឃើញថ្ន កត្តត រនះមានភាពសមក្សបជាង សក្មាប់កា ពិោ ណាពីសាា នទមៃន់រទាស។ 

 ១៨.៣.១.២  តនួាទ ីបស់ ននួ ជា 

1079> អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន នួន ជា គឺជាតួអងគសំខ្ន់មួយខដេទទួេខ សក្តូវរេើកា បរងកើត

រោេនរោបាយបកស
3138

។ កនុងនាមជាអន រេខ្បកស ោត់មានអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ ង

រក្កាយជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត
3139

។ នួន ជា បានដឹងថ្ន អាច្នឹងមានឧក្កិដាកមមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតត 

រហើយោត់បានចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ោប់ត្តងំពីរពេខដេរោេបំណងរនះក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងជារេើកដំបូង  ហូតដេ់រពញអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធននសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ

ោប់ត្តងំពីកា ចូ្េ ួម បស់ោត់ រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូងននកា បរងកើតរោេនរោបាយខ្ងរេើ 

                                                 
3135

 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៥៥២។  ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ  ៦៣៩, ៦៤៤។ ខ្នកទី ១៩៖ សំណង ដាបបរវណី កថ្នខណឌ  ១១៤១-

១១៥០។ 

3136
 សាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណ ំរ ឿង កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៨៣។ សាេដីការេើខ្នក

សរក្មច្រសច្កត ីរេើរ ឿងកតី Deronjić, កថ្នខណឌ  ១០៦ ដេ់ ១០៧។  

3137
 សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Popović និងអនកដនទរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ  ២១៣៨។ សាេដីការេើរ ឿងកតី 

Vasiljević, កថ្នខណឌ  ១៥៧។  

3138
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-

ទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៥។ 
3139 

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៨។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 
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930 

 

 ហូតដេ់រពេោត់បានចូ្េ ួមោ៉ា ងសកមម រៅកនុងកា បនតអន វតតរោេនរោបាយទាងំរនះ
3140

។ 

អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន ឥទធិពេននតួនាទី បស់ោត់មានេកេណៈខ្ៃ ងំកាៃ  រដ្ឋយសា ខតមាន

មន សសតិច្តួច្ណាស់ខដេមានតួនាទីជា “ថ្នន ក់រេើ”
3141

។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

យេ់រឃើញថ្ន កា ចូ្េ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងឧក្កិដាកមមទាងំរនះ មានេកេណៈធំរធង និងមាន

ឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ ។ 

 ១៨.៣.១.៣  តនួាទ ីបស់ រខៀវ សំ្ន 

1080> អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជាតួអងគសំខ្ន់មួយខដេទទួេខ សក្តូវរេើកា 

បរងកើតរោេនរោបាយបកស ខដេជាកមមវតានុនសណំ ំរ ឿង ០០២/០១។ រៅក្គប់រពេរៅកនុងអំឡុង

រពេខដេ ក់ព័នធនឹងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០១ រនះ ោត់ក៏បាន្សពា្ ាយ អន ម័ត និងកា   

រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយទាងំរនះ រដ្ឋយបាន្តេ់កា រេើកទឹកចិ្តត កា ោកំ្ទ និងរធាើ

ជាតំណាងដ៏គួ ឲ្យទ កចិ្តត និងគួ ឲ្យរោ ព ខដេបណាត េឲ្យឧក្កិដាកមមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតតោ៉ា ង

សកមម
3142

។ រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន អាច្នឹងមានឧក្កិដាកមមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតត រហើយោត់បាន

ចូ្េ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ោប់ត្តងំពីរពេខដេរោេបំណងរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា

រេើកដំបូង  ហូតដេ់រពញអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នធននសណំ រំ ឿង ០០២/០១។ រៅខណៈរពេរនាះ

ខដ  ោត់បានអន វតតកិច្ចកា រសដាកិច្ចសំខ្ន់ៗននរោេបំណង ួមរនះ ខដេមានរច្តនារធាើោ៉ា ងណា

ឲ្យក្បរទសកមពជុាខក្បកាៃ យជាក្បរទសខដេមានកសិកមមទំរនើប រហើយរក្កាយមកកាៃ យជាក្បរទស

ឧសាហកមមមួយ រដ្ឋយមិនគិតពីតនមៃ បស់មន សសរៅកនុងកា អន វតតរោេបំណង ួមរនះរទ
3143

។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ចូ្េ ួម បស ់រខៀវ សំ្ន រៅកនុងឧក្កិដាកមមទាងំរនះ 

មានេកេណៈធំរធង និងមានឥទធិពេខ្ៃ ងំកាៃ ។ 

                                                 
3140

 ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៣៩-៨៥៧, ៨៦១។ 
3141

 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហម-

ទណឌ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៨៧៥។ 
3142

 ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៨០-៩៨៧។ 
3143 

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៩៧៩។ 

01007237
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

931 

 

 ១៨.៣.២  សាា នទមៃនរ់ទាស 

 ១៨.៣.២.១  កា ពោិ ណាជាទរូៅច្រំ ះជនជាបរ់ោទទាងំព ី 

1081> សហក្ពះោជអាជាា រេើករឡើងថ្ន មានកត្តត មួយចំ្នួនដូច្ខ្ងរក្កាមខដេអាច្បរងកើនទមៃន់

រទាសចំ្រ ះជនជាប់រោទគឺ៖ ជនជាប់រោទមាន ក់ៗបាន ំរលាភបំ ន “ទាងំក្សុង” រេើអំណាច្ 

និងតួនាទី្ៃូវកា  កា ោម នេទធភាពទាេ់ខតរសាះកនុងកា កា   ខៃួន បស់ជន ងរក្ោះ និងចំ្នួនជន-

 ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើន ក្ពមទាងំភាពសាហាវនក្ពន្ស និងកា ងប់ងេ់នឹងកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម
3144

។ 

1082> ប គគេខដេង្វយ ងរក្ោះជារក្ច្ើន ដូច្ជា ក មា  ជនោសជ់ោ អនកជំងឺ និងអនក បួសខដេ
ក្តូវបានបរណត ញរច្ញពីមនទី រពទយ ្សតីមានន្ទរ ះ និង្សតរីទើប ៃ្ងទរនៃ គឺជាកមមវតានុនឧក្កិដាកមម

រៅកនុងដំណាក់កាេទាងំពី ននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនះ
3145

។ រេើសពីរនះរទៀត អនកខដេក្តូវ

ទទួេ ងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ មិនអាច្ជួយខៃួនឯងបាន ជាពិរសសត្តម យៈសកមមភាពផ្ទទ េ់

 បស់ពួកខខម ក្កហម ជន ងរក្ោះទន់រខាយ អស់កមាៃ ំង មាន បួស និងមានជំងឺ រដ្ឋយសា ខតខាះ

ចំ្ណីអាហា  ទីកខនៃងសាន ក់រៅ ជំនួយ ឬ បងគន់អនាម័យ
3146

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

រឃើញថ្ន អងគរហត ខដេឧក្កិដាកមមក្តូវបានក្បក្ពឹតតចំ្រ ះប គគេខដេង្វយ ងរក្ោះ និងោម ន

មរធាបាយកា   ខៃួន គឺជាសាា នទមៃន់រទាស។ 

1083> រដ្ឋយសា ខតចំ្នួនជន ងរក្ោះក្តូវបានយកមកពិោ ណារៅកនុងកា វាយតនមៃរេើភាពធៃន់-

ធៃ ននបទឧក្កិដារនាះ
3147

 អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណារេើកត្តត រនះជាសាា នទមៃន់រទាស

ដូច្ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា រទ។ 

                                                 
3144

 សា ណាបញ្ចប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា  E295/6/1, ច្ ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៣, កថ្នខណឌ  ៧៣៦ ដេ់ ៧៣៩។ 

3145
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ  ៥៤៦-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៤៧។ 

3146
 សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ  ៥៤៦-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦៤៧-៦៤៨។ 

3147
 សាេក្កម បស់អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូង រេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៥៨៣។ សាេដីការេើខ្នក

សរក្មច្រសច្កត ីរេើរ ឿងកតី Deronjić, កថ្នខណឌ ១០៦ ដេ់ ១០៧។  

01007238
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

932 

 

 ១៨.៣.២.២  កា ពោិ ណាច្រំ ះ ននួ ជា 

1084> អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវរេើឧក្កិដាកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ 

ខដេកនុងរនាះមាន  កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ( ួមបញ្ចូេទាំង កា រធាើមន សសោត) កា រធាើទ កេប ករមនញ

រដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមានទាងំ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ)។ កា ចូ្េ ួម

ចំ្ខណក បស់ នួន ជា រៅកនុងឧក្កិដាកមមទាងំអស់រនះ  ួមមាន ត្តម យៈកា ចូ្េ ួម បស់ោត់រៅ

កនុងសហឧក្កិដាកមម ួម ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈតួនាទី ជា្ៃូវកា  បស់ោត់ជារក្ច្ើន ដូច្ជា កនុងនាម

ជាអន រេខ្បកស ក មមយុនីសតកមពជុា រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងកនុងនាមជា

សមាជិករពញសិទធិនន    គណៈកមាម ធិកា មជឈិម និងគណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍ននបកសក មមយុនីសត

កមពជុា។ កា ចូ្េ ួមចំ្ខណករនះគឺជាកា  ំរលាភបំ នរេើតួនាទីខដេមានអំណាច្ និងមានឥទធិពេ

 បស់ោត់
3148

 ដូរច្នះបរងកើតបានជាសាា នទមៃន់រទាស។ 

1085> របើរទាះបីជា នួន ជា បានខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា បំរពញតួនាទី បសោ់ត់ក៏រដ្ឋយ ក៏សហ-

ក្ពះោជអាជាា បានខកខ្នកនុងកា បង្វា ញថ្ន នួន ជា មានកា រពញចិ្តតចំ្រ ះសកមមភាពឧក្កិដា បស់

ោត់។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណាអំពីកា រពញចិ្តតថ្នជាសាា នទមៃន់រទាស

រទ។ 

1086> អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក៏ជាប គគេមាន ក់ខដេមានចំ្រណះដឹង

ខពង់ខពស់ ខដេរធាើឲ្យោត់យេ់ដឹងច្ាស់លាស់អំពីបច្ច័យទាងំឡាយខដេរកើតរច្ញពីសកមមភាព

 បស់ោត់
3149

។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន អងគរហត ទាងំរនះបរងកើតបានជាសាា ន

ទមៃន់រទាស។ 

 ១៨.៣.២.៣  កា ពោិ ណាច្រំ ះ រខៀវ សំ្ន 

1087> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះឧក្កិដាកមម

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃ ប់ ង្វគ េ ( ួមបញ្ចូេទាងំ កា រធាើមន សសោត) 

                                                 
3148

 សាេដីការេើរ ឿងកតី Šainović និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៨០២។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Stanišić និង 

Župljanin កថ្នខណឌ  ៩២៩ និង ៩៤៨។ 

3149
 ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៥។ 

01007239



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

933 

 

កា រធាើទ កេប ករមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមានទាងំ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងន ូ បស់មន សស និងកា បាត់ខៃួនរដ្ឋយបងេំ)។ 

កា ចូ្េ ួមចំ្ខណក បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងឧក្កិដាកមម  ួមមាន ត្តម យៈកា ចូ្េ ួម បស់ោត់

រៅកនុងសហឧក្កិដាកមម ួម ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈតួនាទីជា្ៃូវកា  បស់ោត់ជារក្ច្ើន  ួមមាន កនុង

នាមជាសមាជិកននគណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសក មមយុនីសតកមពជុា សមាជិកមនទី -៨៧០ ក្បធាន      

គណៈក្បធាន ដា និងជាកមាម ភិបាេជាន់ខពស់បំ្ តរៅកនុងោជ ដ្ឋា ភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជុា។ ទាងំ

អស់រនះ គឺជាកា  ំរលាភបំ នរេើតួនាទីខដេមានអំណាច្ និងមានឥទធិពេ បស់ោត់
3150

 ដូរច្នះ

បរងកើតបានជាសាា នទមៃន់រទាស។ 

1088> ្ នទៈ កនុងន័យននកា សម័ក្គចិ្តត គឺជាធាត ្សោំបំាច់្ននបទឧក្កិដា ដូរច្នះ វាមិនខមនជាសាា ន
ទមៃន់រទាសរនាះរទ

3151
។ របើរទាះបីជាភ័សតតុ្តងបានបង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបំរពញតួនាទី

 បស់ោត់រដ្ឋយសម័ក្គចិ្តត និងរដ្ឋយមានសមបជញ្ាៈក៏រដ្ឋយ ក៏សហក្ពះោជអាជាា បានខកខ្នកនុង

កា បង្វា ញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានកា រពញចិ្តតចំ្រ ះសកមមភាពឧក្កិដា បស់ោត់។ រហត ដូរច្នះ      

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណាអំពីកា រពញចិ្តតថ្នជាសាា នទមៃន់រទាសរទ។ 

1089> អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជាប គគេមាន ក់ខដេមានចំ្រណះដឹង

ខពង់ខពស់
3152

។ ោត់បានបញ្ចប់កា សិកាថ្នន ក់កក្មិតរក្កាយឧតតមសិកាទាងំខ្នកច្ាប់ និងខ្នក

រសដាកិច្ចរដ្ឋយរជាគជ័យ រហត ដូរច្នះ ោត់យេ់ដឹងច្ាស់លាស់អំពីបច្ច័យទាងំឡាយខដេរកើត

រច្ញពីសកមមភាព បស់ោត់។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន អងគរហត ទាងំរនះបរងកើត

បានជាសាា នទមៃន់រទាស។  

 ១៨.៣.៣  សាា នសក្មាេរទាស 

 ១៨.៣.៣.១  កា ពោិ ណាជាទរូៅច្រំ ះជនជាបរ់ោទទាងំព ី 

1090> សហក្ពះោជអាជាា អះអាងថ្ន មិនមាន “សាា នសក្មាេរទាសខដេ ក់ព័នធ” រដើមបីកាត់

បនាយរទាសជនជាប់រោទណាមាន ក់រៅកនុងរ ឿងកតីរនះរទ រដ្ឋយសា ខតមិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញអំពី

                                                 
3150

 សាេដីការេើរ ឿងកតី Šainović និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១៨០២។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Stanišić និង 

Župljanin កថ្នខណឌ  ៩២៩ និង ៩៤៨។ 

3151
 សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Popović និងអនកដនទរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ ២១៥៤។ 

3152
 សូមរមើេខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥១-៣៥៥។ 

01007240



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

934 

 

កា ច្ ះរខាយខ្នកបញ្ញា សាម  តី ឬ មានកា បងេិតបងេំរឡើយ រហើយជនជាប់រោទមិនបានបង្វា ញអំពី

 វិបបដិសា ីចំ្រ ះឧក្កិដាកមមនានាខដេពួកោត់បានក្បក្ពឹតត ឬ ក៏សហកា ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក 

រឡើយ
3153

។ រទាះបីជាជនជាប់រោទមិនបានរេើករឡើងរដ្ឋយផ្ទទ េ់ទាក់ទងនឹងសាា នសក្មាេ

រទាសក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមាន្នាទ ន សិទធិកនុងកា ពិោ ណាអំពីកត្តត រ្សងៗ ខដេ

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្នមានេកេណៈជាសាា នសក្មាេរទាសខដ 
3154

។  

1091> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា រេើករឡើង បស់សហក្ពះោជអាជាា

ខដេថ្ន មិនមានភ័សតតុ្តងបង្វា ញអំពីកា ច្ ះរខាយខ្នកបញ្ញា សាម  តី ឬ មានកា បងេិតបងេំរឡើយ។ 

 ១៨.៣.៣.២  កា ពោិ ណាច្រំ ះ ននួ ជា 

1092> រៅកនុងអំឡុងសវនាកា  នួន ជា បានសខមតងនូវកា រសាកសាត យ បស់ោត់ថ្ន កា ដឹកនា ំ

 បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ “មិនបានដិតដេ់”
3155

 ប៉ា ខនតបានអះអាងថ្ន ោត់មិនមានអំណាច្

អាីរទ ទាក់ទិននឹងអងគនីតិក្បតិបតតិ បស់ ដ្ឋា ភិបាេនារពេរនាះ
3156

។ នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថ្ន កមពជុា

ក្បជាធិបរតយយមាន “បំណងេអ” ចំ្រ ះជាតិ រហើយ “មាន ក់ៗ” “េះបង់តស ូរដើមបីជាតិ”
3157

។ 

ោត់បានោត់ទ កអនកទាងំឡាយខដេបានេះបង់ជីវិតកនុងអំឡុងរពេរនាះថ្នជា “អនកខដេបាត់បង់

រៅ”
3158

។ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ នួន ជា បានរេើករឡើង

ថ្ន “របើរទាះបីជារសាកនាដកមមរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ គឺជាេទធ្េខដេបងករឡើង

រដ្ឋយពួកជនកបត់ច្េនាក៏រដ្ឋយ ក៏កនុងនាមខាុំជាអន រេខ្បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេមានភា កិច្ច

រោសនា អប់ ំ អំពីរោេនរោបាយ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខាុំសូមរទាសជាសាធា ណៈ

                                                 
3153

 សា ណាបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា  E295/6/1 នងៃ

ទី ២៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៧៤០-៧៤៣។ 

3154
 សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Simić នងិអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ  ១០៦៦។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ  

៧១៣។ សាេដកីារេើរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ  ៦៧៥។ 

3155
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៨-២០។ 

3156
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ១៤-១៧។ 

3157
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ៤១-៤២។ 

3158
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ៤១-៤២។ 

01007241



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

935 

 

ចំ្រ ះជន ងរក្ោះ ក្កុមក្គួសា ជន ងរក្ោះ និងក្បជាជនកមពជុាទាងំមូេ”
3159

។ នួន ជា បានខងៃង

បខនាមរទៀតថ្ន ោត់ទទេួខ សក្តូវខ្នកសីេធម៌ចំ្រ ះកា ក្គប់ក្គងមិនបានដិតដេ់ បស់បកស

ក មមយុនីសតកមពជុា
3160

។ 

1093> រដើមបទីទួេបានសាា នសក្មាេរទាស កា បង្វា ញពី វិបបដិសា ី ក្តូវខតមានេកេណៈរសាម ះ

ក្តង់ និងពិតក្បាកដ
3161

។ ជនជាប់រោទ អាច្សំខដងនូវកា រសាកសាត យរដ្ឋយរសាម ះក្តង់ រដ្ឋយ

មិនបានសា ភាពអំពីកា ចូ្េ ួម បស់ោត់រៅកនុងឧក្កិដាកមមក៏រដ្ឋយ ក៏កា សំខដងនូវ វិបបដិសា ីរនះ

តក្មូវឲ្យមានកា ទទួេយកនូវកា ទទួេខ សក្តូវខ្ងខ្នកសីេធម៌ចំ្រ ះកំហ ស បសខ់ៃួន
3162

។  

អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ស ំអភ័យរទាស បស់ នួន ជា មិនមានតនមៃជាសាា នសក្មាេរទាស

រទ រដ្ឋយសា ខតោត់មិនទទួេយកនូវកា ទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះកំហ សផ្ទទ េ់ បស់ោត់។ ្ទយុរៅ

 វិញ ោត់បានសូមរទាសចំ្រ ះអំរពើ បស់ “ពួកជនកបត់” និងបានកំណត់កា ទទួេខ សក្តូវផ្ទទ េ់ខៃួន

ោត់ក្តឹមកា ខកខ្នមិនបានក្គប់ក្គងឲ្យបានដិតដេ់ បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា រៅរេើអនកទាងំ

ឡាយខដេក្តូវបានសនមតថ្នជាជនកបត់ នងិមិនក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញា ណ។ 

1094> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានពិោ ណារៅរេើប ិមាណ និងគ ណភាពននព័ត៌មាន ខដេ 

នួន ជា បាន្តេ់ឲ្យ អ.វ.ត.ក។ នួន ជា បានរធាើកា បញ្ញជ ក់ជារក្ច្ើនដងទាក់ទងនឹងតួនាទី និងម ខ-

ង្វ  បសោ់ត់កនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ពីដំបូង ោត់បានសហកា ជាមយួ អងគជំន ំជក្មះ 

រដ្ឋយបានរ ៃ្ើយសំណួ  ក់ព័នធនឹងសាវត្ត បស់បកសក មមយុនីសតកមពជុា ខដេរៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ 

ោត់បានបញ្ញជ ក់អំពីទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិតសនិទធ និងយូ មករហើយជាមួយនឹងបកសក មមយុនីសតកមពជុា  

តួនាទី បស់ោត់ជាអន រេខ្បកស និងសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុងគណៈកមាម ធិកា មជឈិម និង  

គណៈកមាម ធិកា អចិ្ន្នតយ៍  ួមទាងំកា ខតងត្តំងោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន
3163

។ 

                                                 
3159

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ នួន 

ជា) ទំព័  ២៥-២៧។ 

3160
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋា នបញ្ចបក់ា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ នួន 

ជា) ទំព័  ២៤-២៦។ សូមរមើេ្ងខដ  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័  ៦៧-៧២។ 

3161
 សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ  ៧០៥។

  

3162
 សាេដីការេើរ ឿងកតី Strugar កថ្នខណឌ  ៣៦៦។ 

3163
 សូមរមើេខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ  ៣០៥-៣១១, ៣១៣-៣១៤, ៣១៩-៣២០, 

៣៤៧-៣៤៨។ 

01007242



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

936 

 

រទាះបជីាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ កា សហកា  បស់ោត់មាន យៈរពេខៃី និងរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ

កា សហកា ដ៏តិច្តួច្រនះ អងគជំន ំជក្មះ្តេ់តនមៃតិច្តួច្បំ្ តដេ់កា សហកា រនះ ជាសាា ន

សក្មាេរទាស។ 

1095> អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន វ័យោស់អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាា នសក្មាេ

រទាស
3164

 រហើយ្តេ់ឲ្យនូវសាា នសក្មាេតិច្តួច្បំ្ តចំ្រ ះវ័យោស់រនះ។ រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថ្ន 

បញ្ញា ស ខភាពអាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាា នសក្មាេ ខតរៅកនុងកាេៈរទសៈពិរសស

ប៉ា រណាណ ះ
3165

 និង រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា វាយតនមៃអំពីបញ្ញា ស ខភាព បស់ជនជាប់រោទរដ្ឋយ

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរនាះ
3166

  អងគជំន ំជក្មះមិនពិោ ណាអំពីបញ្ញា ស ខភាពថ្នជាសាា ន

សក្មាេរទាសរៅកនុងកាេៈរទសៈននរ ឿងកតីរនះរទ។  

 ១៨.៣.៣.៣  កា ពោិ ណាច្រំ ះ រខៀវ សំ្ន 

1096> រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា  និងកនុងរពេរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា នបិទបញ្ចប់កិច្ចពិភាការដញ

រដ្ឋេ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនបានដឹង និងមិនទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះក្ពឹតតិកា ណ៍នានា 

ខដេ “អាច្រកើតមាន” បនាទ ប់ពីជ័យជមនះ បស់ខខម ក្កហមរនាះរទ រហើយោត់បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រទាះ

កនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ោត់មិនមានអំណាច្កនុងកា រធាើអនតោគមន៍រទ
3167

។ រខៀវ សំ្ន បានសូម

រទាសចំ្រ ះកា មិនបានដឹងអំពីកា  ងទ កេរវទនាកនុងអំឡុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ
3168

។ អងគជំន ំ-

                                                 
3164

 សាេដីការេើរ ឿងកតី Ɖorđević កថ្នខណឌ  ៩៧៤, ៩៨០។ 

3165
 សាេក្កមក្បកាសរទាស រេើរ ឿងកតី Simić កថ្នខណឌ  ៩៧-៩៨។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez  

កថ្នខណឌ  ៨៤៨។ 

3166
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសមបទា បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E301/11 នងៃទី ២៥ 

ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

3167
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៣-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៨-៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៤-១៩។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ

២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៦៦-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មងិ នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៩-២១។  

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសច្កតីខងៃងច្ ងរក្កាយ បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ៥៣-៥៤, 

៥៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៨៨។ 
3168

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័  ១៤-១៦។  

01007243



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

937 

 

ជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធកនុងកា ទទួេខ សក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដាកមមនានាខដេ

ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរឡើង រហើយោត់ក៏មិនបានសខមតងនូវវិបបដិសា ីចំ្រ ះឧក្កិដាកមមទាំងរនាះរឡើយ។ 

រហត ដូរច្នះ  វិបបដិសា ី មិនអាច្ក្តូវបានោត់ទ កថ្នជាសាា នសក្មាេរទាសរឡើយ។ 

1097> កា ពិនិតយរឡើងវិញ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើកា ចូ្េ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន រៅ

កនុងសវនាកា  បង្វា ញឲ្យរឃើញពីកា សហកា តិច្តួច្ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក។ កនុងអំឡុងរពេសវនាកា  

រខៀវ សំ្ន បានរ ៃ្ើយសំណួ ទាក់ទងនឹងអតតសញ្ញា ណ សាវត្ត ផ្ទទ េ់ខៃួន បស់ោត់ និងឯកសា 

មួយចំ្នួនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង។ ោត់ក៏បានរ ៃ្ើយរៅនឹងសំណួ មួយចំ្នួន ខដេរដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណីបានរោទសួ ោត់្ងខដ 
3169

 ខដេកា រ ៃ្ើយសំណួ រនះ អាច្មានឥទធិពេខៃះរៅកនុងកា 

ជួយសក្មួេដេ់កា ្សះ្ា។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា សហកា ដ៏តិច្តួច្រនះ អងគជំន ំជក្មះ្តេ់

តនមៃតិច្តួច្បំ្ តដេ់កា សហកា រនះ ជាសាា នសក្មាេរទាស។  

1098> អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន វ័យោស់អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាា នសក្មាេរទាស
3170

និង្តេ់ឲ្យនូវសាា នសក្មាេតិច្តួច្បំ្ តចំ្រ ះវ័យោស់រនះ។ រដ្ឋយកត់សមាគ េ់ថ្ន បញ្ញា ស ខភាព

អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាា នសក្មាេរទាស ខតរៅកនុងកាេៈរទសៈពិរសសប៉ា រណាណ ះ
3171

 និង

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា វាយតនមៃអំពីបញ្ញា ស ខភាព បស់ជនជាប់រោទ រដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះសាលា-

ដំបូង
3172

 អងគជំន ំជក្មះបដិរសធមិនពិោ ណាអំពីបញ្ញា ស ខភាពថ្នជាសាា នសក្មាេរទាសរៅកនុង     

កាេៈរទសៈននរ ឿងកតីរនះរទ។  

 ១៨.៣.៤  សាកសអីពំអីតតច្ តិ បស់ជនជាបរ់ោទ 

1099> សាកសីចំ្នួន ៥ នាក់ បាន្តេ់សកេីកមមអំពីអតតច្ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន
3173

។ សាកសីបាន

អះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ធាៃ ប់មាន និងរៅខតមានក្បជាក្បិយភាពរៅកនុងក្បរទសកមពជុា
3174

 និងជា

                                                 
3169

 សូមរមើេខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងម ខង្វ  បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ  ៣៥០។ 
3170

 សាេដីការេើរ ឿងកតី Ɖorđević កថ្នខណឌ  ៩៧៤, ៩៨០។ 

3171
 សាសក្កមក្បកាសរទាសកនុងរ ឿងកតី Simić កថ្នខណឌ  ៩៧-៩៨។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez   

កថ្នខណឌ  ៨៤៨។ 

3172
 រសច្កតីសរក្មច្រេើសមបទា បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ឯកសា  E301/12 នងៃទី 

២៥ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

3173
  ួមមាន Philippe JULLIAN-GAUFRES, រៅ ស គនធ, ទន់ រសឿន, ស ខ រ ឿ និង សូ ស ជាតិ។ 

01007244



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

938 

 

មន សសខដេមានកា រោ ពក្សឡាញ់
3175

 រសាម ះក្តង់
3176

 និងជាមន សសខដេច្ង់បានយ តតិធម៌

សងគម និងស ខ មាេភាពសក្មាប់ក្បជាជនកមពជុា
3177

។ សាកសីចំ្នួន ២ នាក់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន 

រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតតចំ្រ ះក្បជាជនរដ្ឋយរសមើភាព និងមិនរ ីសរអើងរឡើយ
3178

។ សាកសីជា

រក្ច្ើនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខមនជាមន សសកាច្ ឬ ជាមន សសសាហាវរនាះរឡើយ
3179

។  

1100> Philippe JULLIAN-GAUFRES បានជួប រខៀវ សំ្ន ជារេើកដំបូងរៅឯសាកេ 

 វិទាេ័យមួយកនុងក្បរទសបាោំងកនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៥០ បនាទ ប់មករទៀត បានជួបោត់ជារក្ច្ើន

រេើករៅច្រនាៃ ះឆ្ន ំ ១៩៦១ និងឆ្ន ំ ១៩៦៦ កនុងក្បរទសកមពជុា
3180

 និងរក្កាយមករទៀត បានជួបោត់

រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៩០ និងទសវតស ៍ឆ្ន ំ ២០០០ រៅកនុងក្បរទសកមពជុា ក្បរទសចិ្ន និង

                                                                                                                                            
3174

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៦២-៦៣។ ឧបសមព័នធ 

៤ ៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  E190/2.5 នងៃទី ១៥ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥៦-៥៧, ៥៨-

៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១១-១២។ 

3175
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥៥។ 

3176
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៦២-៦៣។ ឧបសមព័នធ 

៤ ៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  E190/2.5 នងៃទី ១៥ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិ-

ោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៦-៦៧។ 

3177
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥៤, ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៦២-៦៣។ 

3178
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ

២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៦-៦៧។ 

3179
 ឧបសមព័នធ ៤ ៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  

E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រៅ ស គនធ) 

ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១៣-១៤។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

កត់សមាគ េ់ថ្ន សាកសីមាន ក់កនុងច្ំរណាមសាកសីទាំងរនះ គ ឺរៅ ស គនធ ខដេធាៃ ប់បានជួប រខៀវ សំ្ន ខតបួនដងប៉ា រណាណ ះ

៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រៅ ស គនធ) ទំព័  ៥៣-៥៤។ 

3180
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៤៩-៥៦។ ឧបសមព័នធ 

៤ ៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  E190/2.5 នងៃទី ១៥ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៣-៦។ 

01007245
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ក្បរទសបាោំង
3181

។ ោត់បានសនទនាជារក្ច្ើនជាមួយនឹងជនជាប់រោទ ូបរនះ
3182

 រដ្ឋយកនុងរពេ

សនទនារនាះ រខៀវ សំ្ន បានក្បាប់ោត់ថ្ន រោេបំណងសំខ្ន់ បស់ រខៀវ សំ្ន គឺរដើមបីរេើក

កមពស់ជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនកមពជុាត្តម យៈកា រធាើបដិវតតរសដាកិច្ច
3183

 រហើយថ្ន ោត់ច្ង់

ឲ្យក្បរទសកមពជុាអភិឌឍន៍បនតិច្មតងៗ និងរដ្ឋយោម នអំរពើរោ រៅ
3184

។ ស ខ រ ឿ ខដេជាអងគ កស

 បស់ រខៀវ សំ្ន ោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៨៩ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៩៥
3185

 បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន

ខណនាអំនករៅរក្កាមបង្វគ ប់ បស់ោត់ ជាជាងបង្វគ ប់បញ្ញជ ពួករគ និងមិនខដេរមើេង្វយក្បជាជន

ក្កីក្ក ឬ កសិក  រឡើយ រហើយោត់មិនខដេរឃើញន ណាមាន ក់មិនសបាយចិ្តតជាមួយនឹង រខៀវ  

សំ្ន រឡើយ
3186

។ 

1101> សាកសមីួយចំ្នួនបាន្តេ់សកេីកមមអំពីអតតច្ ិត និងសកមមភាព បស់ រខៀវ សំ្ន រៅម ន 

និងរក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ Philippe JULLIAN-GAUFRES បានបញ្ញជ ក់ថ្ន រខៀវ 

សំ្ន បានេះបង់រពេរវលាជួយដេ់និសសិតខខម ខដេបានមកដេ់ទីក្កុងបា៉ា  ីសកនុងទសវតស ឆ៍្ន ំ 

១៩៥០
3187

 ោត់បានខិតខំកា   កសិក កមពជុាក្បឆំ្ងនឹង ណិជជក ខដេបំ នរៅកនុងទសវតស ៍

ឆ្ន ំ ១៩៦០
3188

 រហើយោត់បានរក្កាកឈ្ រឡើងក្បឆំ្ងនឹងអាជាា ធ រោធា ខដេបានបងេិតបងេំ

រដ្ឋយខ សច្ាប់ ឲ្យក្បជាពេ ដារៅកនុងមូេដ្ឋា ន បស់ោត់រធាើកា ង្វ នានារដ្ឋយោម នមូេរហត  

សមក្សប
3189

។ កូនក្បសា ក្បុស បស់ រខៀវ សំ្ន រ ម្ ះ ទន់ រសឿន ខដេបាន ស់រៅជាមួយ

                                                 
3181

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៥៧-៥៩។ 

3182
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៥៤-៥៥។ 

3183
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៦០-៦១។ 

3184
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៦០ ឧបសមព័នធ ៤ ៖   

សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៥-៦។  

3185
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ខ រ ឿ) ទំព័  ៦០-៦១។ 

3186
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ខ រ ឿ) ទំព័  ៦២-៦៣, ៦៦។ 

3187
 ឧបសមព័នធ ៤៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  

E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៦-៧។ 

3188
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័  ៥៤-៥៥។ 

3189
 ឧបសមព័នធ ៤៖ សកេីកមមោកំ្ទរលាក រខៀវ សំ្ន  បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា  

E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១០ ទំព័  ៦-៧។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

940 

 

ជនជាប់រោទោប់ពីឆ្ន ំ ១៩៨៨ ឬឆ្ន ំ ១៩៨៩  ហូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៩៤
3190

 បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ   

សំ្ន មានទំនាក់ទំនងេអជាមួយអនកជិតខ្ង រហើយមន សសក្គប់ោន ក្សឡាញ់ោប់អានោត់
3191

។ 

1102> ភ ិោ បស ់រខៀវ សំ្ន គឺអនកក្សី ស ូស ជាតិ បាន្តេ់សកេីកមមអំពីអតតច្ ិត និងអាកបប-

កិ ិោ បស់សាា មី បស់ោត ់រៅម នរពេ កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 

អនកក្សីបានពិពណ៌នាថ្ន រខៀវ សំ្ន ជាបញ្ញា ជន និងជាអនករច្ះដឹង
3192

 ខដេមានអតតច្ ិតស ភាព

ោបសា ចិ្តតេអ និងអត់ធមត់
3193

។ អនកក្សីបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោត់មិនមានអតតច្ ិតជាមន សសរោ រៅ 

ឬជាោតក រនាះរទ
3194

 រហើយោត់មិនខមនជាមន សសខដេក្បក្ពឹតតអំរពើរថ្នកទាប ឬ រលាភេន់

ច្ង់បានប ណយស័កតិអាីខដ 
3195

 ្ទយុរៅវិញ ោត់គឺជា “មន សសមានគ ណធម៌ និងសីេធម៌” មិន

ខដេរធាើឲ្យ សូ  ស ជាតិ ពិបាកចិ្តតរទ និងជាមន សសរសាម ះក្តង់ណាស់
3196

។ 

1103> អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន អាច្រធាើអំរពើេអជាមួយនឹងភ ិោ បស់ោត់ និង

មានសណាត នចិ្តតេអចំ្រ ះក្បជាជនរៅកនុងក ណីមួយចំ្នួន។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ កត្តត ទាងំ

អស់រនះ មិនខមនជាខ្នកសំខ្ន់ខដេអាច្សក្មាេរទាសឧក្កិដាកមម ចំ្រ ះភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា

នានាខដេ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធរនាះ រហើយនឹងមិនក្តូវបាន្តេ់តនមៃឲ្យ្ងខដ ។ 

រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង្តេ់តនមៃតិច្តួច្ជាសាា នសក្មាេរទាសចំ្រ ះអំណះអំណាងពី

អតតច្ ិតេអរនះរៅរពេសរក្មច្អំពីរទាស។ 

1104> មិនមានសាកសីពីអតតច្ ិតណាមាន ក់ ក់ព័នធនឹង នួន ជា ក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 

សាត ប់សកេីកមមរទ
3197

។ 

                                                 
3190

 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១២-១៣។ 

3191
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័  ១២-១៤។ 

3192
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៧-៤៩។ 

3193
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៤៧-៤៩, ៥១-៥៣, ៦៧។ 

3194
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៧-៦៨។ 

3195
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៧-៦៨។ 

3196
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូ ស ជាតិ) ទំព័  ៦៧-៦៨។ 

3197
 រសច្កតីសរក្មច្សាា ព សតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាត ប់សកេីកមមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១ ឯកសា  E312 ច្ ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ១០៦-១១១។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

941 

 

 ១៨.៣.៥  កា ្តនាទ រទាស 

 ១៨.៣.៥.១  រទាសជាបព់នធនាោ  

1105> រៅកនុងកា សរក្មច្អំពីកា ្ តនាទ រទាសឲ្យបានសមក្សបចំ្រ ះ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន អងគជំន ំ-
ជក្មះសាលាដំបូង បានពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈទាងំអស់ននរ ឿងកតីរនះ  ួមទាងំរោេកា ណ៍

ននកា ្តនាទ រទាសខដេ ក់ព័នធ និងកត្តត ទាងំអស់ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើរនះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏

បានកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងសាេដីការេើបណត ឹងសាទ កេ បស ់ កាងំ រហកកអា វ រៅ ឌ ច្ 

អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានសរក្មច្រដ្ឋយមតិភាគរក្ច្ើនរេើសេ បថ្ន អងគជំន ំជំក្មះសាលា

ដំបូង រៅកនុងរ ឿងកតីរនាះ “បានសក្មច្្តនាទ រទាសដ្ឋក់ពនធនាោ រដ្ឋយមានកំណត់ យៈរពេរនាះ 

ថ្នមិនបាន ៃ្ះុបញ្ញច ងំរៅនឹងភាពធៃន់ធៃ ននឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត
3198

” រហើយក៏បានសរក្មច្

្តនាទ រទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជីវិត។ របើរទាះបីជា អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានយេ់រឃើញ

ថ្ន កា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បស់ នួន ជា ធៃន់ធៃ ជាង រខៀវ សំ្ន កតី ក៏កា សរក្មច្្តនាទ រទាស

ជនជាប់រោទដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជីវិតសក្មាប់ជនជាប់រោទមាន ក់ៗ គឺមានេកេណៈសមក្សប។ 

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន មានកត្តត នានាជារក្ច្ើនបង្វា ញឲ្យ

រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទទាងំពី នាក់រនះមានពិ  ទធធៃន់ធៃ ជាងពិ  ទធ បស់ កាងំ រហកកអា វ កនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០១ រក្ច្ើនណាស់ ដូច្ជា ចំ្នួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើនរេើសេ ប និង ចំ្នួនឧក្កិដាកមម និង ភាព

ធៃន់ធៃ ននឧក្កិដាកមមខដេជនជាប់រោទមាន ក់ៗក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធរនាះ។ យ តតិសា្សតខដេ

រច្ញរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ មិនបានអន ញ្ញា តឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរធាើកា      

ៃ្ះុបញ្ញច ងំពីភាពខ សោន  វាងជនជាប់រោទ និង កាងំ រហកកអា វ ឬ រធាើកា ខបងខច្កកនុងកា ្តនាទ រទាស

 វាងជនជាប់រោទទាងំពី រនះបានរទ។ ត្តមសំអាងរហត ទាងំអស់រនះ  អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង

យេ់រឃើញថ្ន កា ្តនាទ រទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជីវិតសក្មាប់ជនជាប់រោទមាន ក់ៗ គឺជាកា  

្តនាទ រទាសសមក្សបបំ្ ត ។ 

1106>  ត្តមមូេដ្ឋា នននសំអាងរហត ខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្្តនាទ រទាស      

ន្ួន្ ជា ដ្ឋក់ពនធនាោ  អស់មួយជ្វិត។  

                                                 
3198

 កាងំ រហកកអា វ សាេដីកា បស់អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេ កថ្នខណឌ  ៣៧៣។ 
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

942 

 

1107>  ត្តមមូេដ្ឋា នននសំអាងរហត ខ្ងរេើ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្្តនាទ រទាស    

រខៀវ សំ្ន្ ដ្ឋក់ពនធនាោ  អស់មួយជ្វិត។ 

 ១៨.៣.៥.២  កា  បឹអសូក្ទពយសមបតត ិបស់ជនជាបរ់ោទ 

1108> អងគជំន ំជក្មះបានទទួេសាគ េ់ថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន មិនមានក្ទពយ

សមបតតិ ក្បាក់កាស ឬអច្េនក្ទពយផ្ទទ េ់ខៃួនខដេទទួេបានរដ្ឋយខ សច្ាប់ ឬ រដ្ឋយកា ក្បក្ពឹតត

អំរពើឧក្កិដារឡើយ
3199

។ រហត ដូរច្នះ មិនមានក្ទពយសមបតតិខដេជាកមមវតានុនកា  ឹបអូស ក្សបត្តម

បទបបញ្ាតតិមាក្ត្ត ៣៩ ងមី ននច្ាបស់តីពីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រឡើយ។  

 ១៩.  សំណង ដ្ឋបបរវណ ្

១៩.១  រសច្កតរី្តើម 

1109>  វិធាន ២៣(១) នន វិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “រោេបំណងននបណត ឹងស តំ្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណីរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ា គឺរដើមបី៖ 

ក. ចូ្េ ួមកនុងដំរណើ កា នីតិវិធីក្ពហមទណឌ  ក្បឆំ្ងនឹងអនកខដេទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះ

ឧក្កិដាកមមរៅកនុងយ ត្តត ធិកា  បស់អងគជំន ំជក្មះ វិសាមញ្ា រដ្ឋយោកំ្ទដេ់កា រោទក្បកាន ់

និង  

ខ.  ទាមទា សណំង្ៃូវចិ្តត និងសមូហភាព [...]”។ 

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា េំបាកខដេធាៃ ប់រកើតមានកនៃងមកកនុងសំណ ំរ ឿង០០១ និងតក្មូវកា 

ោបំាច់្កនុងកា រេើកកមពស់ក្បសិទធភាពកនុងកា ក្គប់ក្គងកា ជំន ំជក្មះ វិធានន្ទកនុងនន អ.វ.ត.ក ក្តូវ

បានរធាើ វិរសាធនកមមរៅម នដំណាក់កាេជំន ំជក្មះសំណ ំរ ឿង ០០២
3200

។ វិរសាធនកមមបានជួយ

បរងកើនក្បសិទធភាព និងសក្មួេដេ់កា ចូ្េ ួម បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះ។ 

                                                 
3199

 ឯកសា  A151 រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគភាពោ ំ កា កា   កតីអំពីភាពក្កីក្ក បស់រលាក រខៀវ សំ្ន ច្ ះនងៃទី 

៣០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ ២០០៨។ ឯកសា  A49 រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគភាពោ ំ កា កា   កតីអំពីភាពក្កីក្ក បស់រលាក 

នួន ជា ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧។ 

3200
 សូមរមើេ វិធាន ២៣, ២៣សទួន, ២៣សទួនពី , ២៣សទួនបី និង ២៣សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

943 

 

 វិរសាធនកមម ក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីរ ៃ្ើយតបរៅនឹងេកេខណឌ តក្មូវរ្សងៗននកា ជំន ំជក្មះឧក្កិដា-

កមមខដេមានក្ទង់ក្ទាយធំ និងរដើមបីធានាឲ្យកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីរៅ អ.វ.ត.ក បំរពញរៅត្តម     

រសច្កតីក្តូវកា  បសជ់ន ងរក្ោះឲ្យបានរពញរេញជាងម ន។  

1110>  ជាដំបូង កា រធាើ វិរសាធនកមមសំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើរឡើង ក់ព័នធនឹង របៀបននកា ចូ្េ ួម

 បស់ជន ងរក្ោះរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះ។ បច្ចបុបនន រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីចូ្េ ួមជាេកេណៈប គគេ

ខតរៅកនុងដំណាក់កាេម នជំន ំជក្មះខតប៉ា រណាណ ះ។ ប៉ា ខនត រៅកនុងដំណាក់កាេជំន ំជក្មះ និងដំណាក់

កាេរក្កាយៗមករទៀត ពួកោត់ក្តូវ ួមបញ្ចូេជាក្កុមខតមួយ ខដេ្េក្បរោជន ៍បស់ពួកោត់

ក្តូវបានតំណាងរដ្ឋយសហរមធាវីនាមំ ខជាតិ និងអនត ជាតិ និងោកំ្ទរដ្ឋយរមធាវីតំណាងរដើម-  

បណត ឹង ដាបបរវណី
3201

។ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវសរក្មច្ទាងំ  

សា ធាត  និងភាពអាច្ទទួេយកបានននកា ទាមទា  បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។ រក្កាយកា ខកខក្ប

រេើវិធាន ភាពអាច្ទទេួយកបានរនះក្តូវសរក្មច្ជាច្ ងរក្កាយរៅដំណាក់កាេម នអងគរសច្កតី  

ខតប៉ា រណាណ ះ
3202

។ កនុងរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្រេើខតសា ធាត ននកា ទាមទា សណំង បស់

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីជាក្កុម ួមខតមួយខតប៉ា រណាណ ះ
3203

។ 

1111> សហរៅក្កមរស ើបអរងកតបានសរក្មច្ថ្ន  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

ចំ្នួន ២.១២៣ ក្តូវបានទទេួយករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២
3204

។   បនាទ ប់ពីមានសាេដីការេើ     

បណត ឹងឧទធ ណភ៍ាៃ មៗច្ ងរក្កាយជារក្ច្ើន បស់អងគប រ ជំន ជំក្មះរៅនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា និង នងៃទី 

                                                 
3201

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  វិធាន ១២សទួនពី , ២៣(៣), ២៣សទួន និង ២៣សទួនពី  និង ២៣សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង។  

3202
 សូមរមើេ  វិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក (ច្ ះនងៃទី ១២ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០០៧)  វិធាន ១០០  វិធាន ៧៧សទួន  វិធាន ១០០ 

នន វិធានន្ទកនុង (វិ.រេើកទី ៨)។ សាេក្កម កាងំ រហកកអា វ  កថ្នខណឌ  ៦៣៩។ 

3203
  វិធាន ១០០ ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “អងគជំន ំជក្មះក្តូវសរក្មច្អំពី្ េក្បរោជនខ៍្នក ដាបបរវណរីៅកនុងសាេក្កម”

។  វិធាន ២៣ សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “បណត ឹងទាមទា សំណង បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី” 

ខច្ងជាក់លាក់អំពមីូេដ្ឋា នខដេអងគជំន ំជក្មះអាច្យកមកសំអាងរៅរពេសរក្មច្បង្វគ បស់ំណង។  

3204
 រដើមបីអាច្ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានប គគេខដេអះអាងថ្នជាជន ងរក្ោះ

ននឧក្កិដាកមម  ួមទាងំបទរោទក្បឆំ្ងនឹងជនជាប់រោទ ក្តូវដ្ឋក់ កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរៅច្ំរ ះ

ម ខសហរៅក្កមរស ើបអរងកត ខដេជាអនកសរក្មច្អំពភីាពអាច្ទទួេយកបាននន កយស ំ បស់ពួកោត់។ រសច្កតី

សរក្មច្ទាងំរនះ អាច្អន ញ្ញា តឲ្យបតឹងឧទធ ណ៍ភាៃ មៗរៅកាន់អងគប រ ជំន ំជក្មះបាន។ សូមរមើេ  វិធាន ២៣(៣) និង 

 វិធាន ៧៧សទួន នន វិធានន្ទកនុង។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

944 

 

០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១១  រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីស  បចំ្នួន ៣.៨៦៩ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅ

កនុងរ ឿងកតីរនះ និងក្តូវ ួមបញ្ចូេកនុងក្កុមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណខីតមួយកនុងរពេជំន ំជក្មះ
3205

។  

1112>  វិធានន្ទកនុងក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបខនាម រដើមបីពក្ងីក វិសាេភាពននសំណងខដេ

មានរៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក។ រសាហ  យននសំណងសក្មាប់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អាច្រៅខតជា

បនទកុ បស់ពិ  ទធជនដខដេ
3206

 ប៉ា ខនតក្តូវខតបំរពញរៅត្តមេកេខណឌ តក្មូវននភាពអាច្ទទួេយកបាន 

និងកា ទាមទា ដ៏តឹង  ឹង ខដេជារ ឿយៗមានេកេណៈេំបាកនឹងបំរពញចិ្តតរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

ណាស់
3207

។ ដូច្រឃើញជាភ័សតតុ្តងក្សាប់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ រៅរពេពិ  ទធជនជាអនកទីទ័េក្ក

                                                 
3205

 សាេដីការេើក្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាងំអស់ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតរេើភាព

អាច្ទទួេយកបាននន កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី (ឯកសា  D404/2/4) ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ 

២០១១ ។ សាេដីការេើក្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាងំអស់ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតរេើ

ភាពអាច្ទទួេយកបាននន កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី (ឯកសា  D411/3/6) ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា 

ឆ្ន ំ ២០១១។ សាេដីកាសរក្មច្អំពកីា ពិោ ណាសាជាងមីរឡើងវិញអំពីកា ទទួេយក កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ងឹ

 ដាបបរវណី (ឯកសា  D250/3/2/1/8) ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១១។  សាេដីកាសរក្មច្អំពកីា ពិោ ណាសា-

ជាងមីរឡើងវិញអំពកីា ទទួេយក កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី (ឯកសា  D364/1/6)។ សូមរមើេ្ងខដ  

មតិរោបេជ់ំទាស់ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក និងរដ្ឋយខ្នក បស់រលាកក្សីរៅក្កម Catherine MARCHI-UHEL សាេ

ដីការេើក្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាងំអស់ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតរេើភាពអាច្ទទួេ

យកបាននន កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី (ឯកសា  D411/3/6) ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១។ 

រោបេ់ជំទាស់ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក និងរដ្ឋយខ្នក បស់រលាកក្សរីៅក្កម Catherine MARCHI-UHEL សាេដីការេើ

ក្គប់បណត ឹងឧទធ ណ៍ទាងំអស់ ក្បឆំ្ងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរស ើបអរងកតរេើភាពអាច្ទទួេយកបាន

នន កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី  (ឯកសា  D404/2/4) ច្ ះនងៃទី ២៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ។ រោបេ់

ជំទាស់ បស់រលាកក្សីរៅក្កម Marchi-UHEL សាេដីកាសរក្មច្អំពកីា ពិោ ណាសាជាងមីរឡើងវិញអំពកីា ទទួេ

យក កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី      (ឯកសា  D250/3/2/1/8) ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

រោបេ់ជំទាស់ បស់រលាកក្សីរៅក្កម Marchi-UHEL សាេដីកាសរក្មច្អំពកីា ពិោ ណាសាជាងមីរឡើងវិញអំពី

កា ទទួេយក កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី  (ឯកសា  D364/1/6) ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្ន ំ ២០១១ ។  

3206
 សូមរមើេ កា បញ្ញជ ក់ជាបឋមអំពខីៃឹមសា ននសំណងខដេសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីមាន

បំណងទាមទា  រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ស.ដ) (ឯកសា  E125) ច្ ះនងៃទី 

២៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១១ ។ 

3207
 សំណងខដេទាមទា កនុងក្បរភទខបបរនះ អាច្នឹងក្តូវ្តេ់ជូន រដ្ឋយជាបនទកុទាងំក្សុង បស់ពិ  ទធជន។ រដើមបីឲ្យ

មានក្បសិទធភាព េកេខណឌ តក្មូវសក្មាប់កា ្តេ់សំណង គឺកា បញ្ញជ ក់ឲ្យបានច្ាសល់ាស់អំពេីកេណៈននសំរណើ
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

945 

 

ោម នេទធភាព កា ្តេ់សណំងរៅរក្កាមទក្មង់ោស់ដូច្ខដេធាៃ ប់បានអន វតតកនៃងមករនាះ មិន

អាច្្តេ់សំណងជាក់ខសតងសក្មាបរ់ដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានរនាះរទ
3208

។ 

1113>  វិធានន្ទកនុងក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមម រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ទាងំរនះរដ្ឋយបរងកើតនូវ     

មរធាបាយ្តេ់សំណងបខនាមមួយចំ្នួន រេើមរធាបាយ្តេ់សំណង ដាបបរវណីខដេមានក្សាប់
3209

។ 

ជរក្មើសបខនាមរនះ អន ញ្ញា តឲ្យសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអាច្រសនើស ឲំ្យ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគ េ់ថ្ន វិធានកា សណំងជាក់លាកខ់ដេបរងកើតរឡើង ឬកំណត់

រឡើងរដ្ឋយមានកា សហកា ជាមួយនឹងអងគភាពោ ំ ជន ងរក្ោះ មានេកេណៈសមក្សបរដើមបី

អាច្អន វតតបានរដ្ឋយរក្បើក្បាស់មូេនិធិពីខ្ងរក្ៅ។ កនុងអំឡុងរពេននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង

០០២ មរធាបាយរនះបាន្តេ់េទធភាពឲ្យអងគភាពោ ំ ជន ងរក្ោះ និងសហរមធាវីនាមំ ខ

តំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខសាង កមូេនិធិសក្មាប់្ តេ់សំណងពីកា ប ិោច គ បសម់ាច ស់

ជំនួយ និងបរងកើតគរក្មាងទាងំរនះ រដ្ឋយមានកិច្ចសហកា ជាមួយសាា ប័ន ដ្ឋា ភិបាេ និងអងគកា 

រក្ៅ ដ្ឋា ភិបាេខដេរៅរក្ៅ អ.វ.ត.ក។ 

១៩.២  ក្កបខណឌ ច្ាប ់

1114>   វិធាន ២៣សទួនបួន (១) ខច្ងថ្ន រៅរពេអងគជំន ំជក្មះ ករឃើញអំពីពិ  ទធ បសជ់នជាប់រោទ 
អងគជំន ំជក្មះអាច្សរក្មច្្តេ់ឲ្យខតសណំង “្ៃូវច្ិតត និងជាសមូហភាព” រៅដេ់ភាគីរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណីខតប៉ា រណាណ ះ។ ត្តមរោេបំណងននវិធានទាងំរនះ សំណង្ៃូវចិ្តត និង ជាសមូហភាព គឺ

ជាវិធានកា ទាងំឡាយខដេ៖  

                                                                                                                                            

ទាមទា ភាព ក់ព័នធ បស់វារៅនងឹពយសនកមមខដេពួករគទទួេ ងរដ្ឋយសា ខតជនជាប់រោទ និងច្ំនួនកំណត ់

ឬប ិមាណសំណងខដេក្តូវទាមទា ពជីនជាប់រោទ។ សូមរមើេ  វិធាន ២៣សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង។  

3208
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៦៦ (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន សំណងទូរៅ

ខដេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីទាមទា ពីជនជាប់រោទ ក្តូវខតជាបនទកុទាងំក្សុង បស់ជនជាប់រោទ រហើយ អ.វ.ត.ក ព ំ

មានសមតាកិច្ចកនុងកា អន វតតសំណងទាងំរនះបានរនាះរទ។ ក្បសិនរបើោបំាច្់ សំណងទាងំរនះអាច្អន វតតបានខតកនុង

 ងាង់ក្បព័នធត លាកា ជាតិទូរៅខតប៉ា រណាណ ះ) និងកថ្នខណឌ  ៦៦៧-៦៧៥ (បដិរសធកា ទាមទា សំណងភាគរក្ច្ើន រដ្ឋយ

ោត់ទ កថ្នសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននក្កបខណឌ ច្ាប ់បស់ អ.វ.ត.ក)។  

3209
  វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង។ 
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

946 

 

ក) ទទួេសាគ េ់នូវកា ខូច្ខ្តខដេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណទីទួេ ងរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតតិនូវ

បទឧក្កិដា បស់ជនជាប់រោទ ខដេក្តូវបាន្តនាទ រទាស និង  

ខ) ្តេ់្េក្បរោជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេរេើករឡើងកា ខូច្ខ្តរនះ
3210

។  

1115>  វិធាន ២៣សទួនបួន(១) ខច្ងច្ាស់ថ្ន ្េក្បរោជន៍ទាងំរនះមិនក្តូវមានទក្មង់សំណង

ជាក្បាក់ដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណរីនាះរទ។ អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំពូេបានបកក្សាយ កយ 

“សំណង្ៃូវច្ិតត” ថ្នជាកា ជួសជ េពយសនកមម្ ៃូវចិ្តត មិនខមនជួសជ េពយសនកមមខ្ងសមាភ  ៈ

រនាះរទ រហើយ កយថ្ន “សំណងសមូហភាព” បញ្ញជ ក់ពីកា មិន្តេ់សណំងហិ ញ្ាវតាជុាេកេណៈ

ប គគេ្ងខដ 
3211

។ 

1116> សំណងខដេមានរៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក  មានេកេណៈខ សោន ពីសំណងខដេមានខច្ង

រៅកនុងសនធិសញ្ញា អនត ជាតិ និងេិខិត បក ណ៍ជារក្ច្ើនរទៀត ឬរៅចំ្រ ះម ខត លាកា សិទធមិន សស

កនុងតំបនម់ួយចំ្នួន ខដេទទួេបានសិទធិអំណាច្កនុងកា សរក្មច្រេើបញ្ញា សតីពីកា ទទួេខ សក្តូវ

 បស់ ដា និងមានអំណាច្រច្ញរសច្កតីបង្វគ ប់ឲ្យ ដាទូទាត់សំណងដេ់ក្បជាពេ ដា បស់ខៃួន កនុង

ក ណី ករឃើញថ្ន  ដារនាះទទួេខ សក្តូវចំ្រ ះកា  ំរលាភបំ នោ៉ា ងករក្មាេរៅរេើច្ាប់សិទធិ

មន សសអនត ជាតិ។ អងគជំន ំជក្មះមិនមានយ ត្តត ធិកា រដើមបីបង្វគ បឲ់្យោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាឬអាជាា ធ  

ជាតិ ឬសាា ប័នអនត ជាតិ អន វតត ឬរច្ញក្បាក់សក្មាប់វិធានកា សំណងរ្សងៗបានរទ។ ដូច្ោន រនះ

ខដ  អងគជំន ំជក្មះក៏មិនអាច្ដ្ឋក់កាតពាកិច្ចរេើប គគេ ឬសាា ប័នខដេមិនខមនជាភាគីរៅកនុងកិច្ច

ដំរណើ កា នីតិវិធីរៅចំ្រ ះម ខខៃួន បានរនាះរឡើយ
3212

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី កា អន ម័ត វិធាន 

២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង បាន្តេ់េទធភាពឲ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន គរក្មាង

                                                 
3210

  វិធាន ២៣សទួនបួន(១) នន វិធានន្ទកនុង។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីគឺជាជន ងរក្ោះខដេបានសម័ក្គច្ិតតច្ូេ ួមកនុង

កិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី។ រដ្ឋយសា ពួករគបានបញ្ចូេោន ជាក្កុមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ួមមួយរៅដំណាក់កាេ      

ជំន ំជក្មះ សំណង្ៃូវច្ិតត និងសមូហភាពខដេក្តូវបានទាមទា ជំនួសឲ្យពួកោត់មិនអាច្រដ្ឋះក្សាយពយសនកមមខដេ

ទទួេ ងរដ្ឋយក្កុមខដេបានកំណត់មួយរនះរនាះរទ ប៉ា ខនតវាអាច្្តេ់្េក្បរោជន ួ៍ម្ងខដ ដេ់ជន ងរក្ោះជា

រក្ច្ើនរ្សងរទៀតខដេ ោម នអនកតំណាង ខដេអនកទាំងអស់រនាះបានទទួេ ងពយសនកមមរដ្ឋយសា ខតកា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម 

ខដេត លាកា  ករឃើញថ្នជនជាប់រោទមានពិ  ទធ។ 

3211
 សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៥៨។ 

3212
 សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាងំ រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៦២-៦៦៣។ 
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ជាក់លាក់មានេកេណៈសមក្សប រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណំងខដេទាមទា ជំនួសម ខឲ្យរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណីខដេ ួមជាក្កុម រដើមបី ួមចំ្ខណកកនុងកា សាត  នីតិសមបទា កា រធាើសមាហ័ ណកមមសាជា

ងមី និងកា សាត  រសច្កតីនងៃងន ូរឡើង វិញ ក្បសិនរបើអាជាា ធ ជាតិ ឬអនត ជាតិ អងគកា រក្ៅ ដ្ឋា ភិបាេ ឬ

មាច ស់ជំនួយរ្សងរទៀត ្តេ់កា ឧបតាមភខ្នកហិ ញ្ាវតា ុ និងទក្មង់ជំនួយរ្សងៗរទៀត រដើមបីបង្វា ញ

អំពីសាមគគីភាពជាមួយជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមមកនុងសមយ័ខខម ក្កហម។ 

1117>  វិធាន ២៣សទួនបួន(២) នន វិធានន្ទកនុង ខច្ងអំពីេកេខណឌ តក្មូវននកា ទាមទា សំណង

 ួមខតមួយថ្ន៖ 

សំណងក្តូវខតរសនើរឡើងជារសច្កតីសននិដ្ឋា ន ួមខតមួយ ខដេរសច្កតីសននិដ្ឋា នរនះ អាច្រធាើកា 

ទាមទា សណំងមួយចំ្នួនមានកំណត់។ រសច្កតីសននិដ្ឋា នរនះក្តូវ្តេ់នូវ៖ 

ក) កា ពិពណ៌នាអំពីសណំងខដេក្តូវទាមទា ។ 

ខ) ទឡហីក ណស៍មរហត ្េដូច្ជា កា រេើករឡើងពីកា ខូច្ខ្តខដេពួករគទទួេ ង និងកនុង

ក ណីខដេអាច្អន វតតបាន បញ្ញជ ក់អំពីក្កុមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីកនុងក្កុម ួមខដេពួករគជាប់

 ក់ព័នធ។  

គ) ទក្មង់ននកា អន វតតជាក់លាកខ់តមួយរេើសំណងនីមួយៗ ខដេមានខច្ងកនុង វិធាន ២៣សទួន

បួន (៣)(ក) និង(ខ) ខដេទាមទា ។  

1118> សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី មានកាតពាកិច្ចកនុងកា ច្ងអេុបង្វា ញ

អំពីខបបបទជាក់លាក់ននកា អន វតតសំណង ក់ព័នធនឹងសំណងនីមួយៗខដេខៃួនទាមទា  និងខដេ ៃ្ះុ

បញ្ញច ងំអំពីេកេខណឌ តក្មូវខ សៗោន ននជរក្មើសខដេមានរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន (៣)(ក) និង 

(ខ) នន វិធានន្ទកនុង
3213

។  ចំំ្ណ ច្រនះក៏ ៃ្ះុបញ្ញច ងំ្ងខដ ថ្ន មរធាបាយននកា ្តេ់សំណងចំ្នួន

                                                 
3213

 អន រលាមត្តមក្កបខណឌ ច្ាប ់បស់ អ.វ.ត.ក ោេ់សំណងទាងំអស់ក្តូវខត “ទទួេសាគ េ់នូវកា ខូច្ខ្តខដេ 

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីទទួេ ងរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតតិឧក្កិដាកមម បស់ជនជាប់រោទខដេក្តូវបាន្តនាទ រទាស និង្តេ់

្េក្បរោជនដ៍េ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេរេើករឡើងអំពកីា ខូច្ខ្តរនះ” និងអាច្្តេ់ជូនបានរៅរក្កាយរពេ

ខដេជនជាប់រោទមួយ ូប ឬ រក្ច្ើន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធខតប៉ា រណាណ ះ ( វិធាន ២៣សទួនបួន(១) និង ១០០ នន

 វិធានន្ទកនុង)។ 
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ពី ខដេមានរៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក មិនខមនក្ោន់ខតមានេកេណៈខ សោន ប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនត

មរធាបាយនីមួយៗមានេកេណៈមិនអាក្ស័យោន រនាះរទ។ រហត ដូច្រនះ សហរមធាវីនាមំ ខ

តំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ី   ោំបាច់្ក្តូវខតរក្ជើសរ ីសយកមរធាបាយណាមួយកនុងចំ្រណាម

មរធាបាយទាងំពី រនះ។ 

1119> រដើមបីបរងកើតជរក្មើសរ្សងៗ ក់ព័នធនឹងមរធាបាយ្តេ់សំណងរៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក 

 វិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “រៅរពេសរក្មច្អំពីខបបបទននកា អន វតតសំណង  ក់ព័នធនឹងសណំង

នីមួយៗ អងគជំន ំជក្មះអាច្៖ 

ក) បង្វគ ប់ថ្ន រសាហ  យននសណំងក្តូវខតជាបនទកុ បសពិ់  ទធជន ឬ 

ខ) ទទួេសាគ េ់នូវគរក្មាងជាក់លាកខ់ដេមានេកេណៈសមក្សប រ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណំង

ខដេទាមទា រដ្ឋយសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រហើយអាច្អន វតតបាន។ 

គរក្មាងខបបរនះនឹងក្តូវបានបរងកើតរឡើង ឬបង្វា ញច្ាស់លាសរ់ដ្ឋយសហកា ជាមួយអងគភាព

ោ ំ ជន ងរក្ោះ រហើយបានធានានូវកា ្តេ់មូេនិធិក្គប់ក្ោន់ពីខ្ងរក្ៅ”
3214

។ 

1120> កាេពីម ន អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន កា រ ៀបចំ្បណត ឹងទាមទា 

សំណងរដ្ឋយសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេ ួមជាក្កុមខតមួយ គួ ពិោ -

ណាពី វិធាន ២៣សទួនបួន(១)(ក) នន វិធានន្ទកនុង។ រទាះបីជាោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ រៅរពេរច្ញ    

រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរេើករឡើងថ្ន 

កា បំខបកបទរោទនឹងមិនរធាើឲ្យមានកា រក្ជើសរ ីសចំ្នួនរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីកនុងកំ ិតជាក់លាក់

ពីបណតុ ំរដើមបណត ឹង ដាបបរវណខីដេបាន ួមជាក្កុមខតមួយរនាះ រដើមបីទទួេ្េក្បរោជន៍ពី

សំណងណាមួយ ខដេអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានក្បគេ់ ឬអន ម័ត រដ្ឋយអន រលាមត្តមវិធាន 

២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុងរឡើយ
3215

។ អងគជំន ំជក្មះក៏បាន្តេ់កា ខណនាដំេ់សហ-

រមធាវីនាមំ ខឲ្យបរងកើនកា ក្បឹងខក្បងរ ៀបចំ្ឲ្យមានគរក្មាងសំណងនានា ខដេ ួមបញ្ចូេនូវ វិធានកា 

                                                 
3214

  វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) ននវិធានន្ទកនុង (មានគូសបញ្ញជ ក់បខនាម)។ 

3215
 រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពមីានរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំ-

ជក្មះត លាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯកសា  E284) ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៥៨ ។ 
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ននកា អន វតតក្បកបរដ្ឋយអតាន័យ និង ួមបញ្ចូេបណតុ រំដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបាន ួមោន ជា

ក្កុមខតមួយទាងំមូេ្ងខដ ។ ជាពិរសស អងគជំន ំជក្មះបានគូសបញ្ញជ ក់ថ្ន កា បំខបកកិច្ចដំរណើ 

កា នីតិវិធីមិនមាន្េប៉ាះ េ់អាីរឡើយចំ្រ ះមរធាបាយ្តេ់សំណងងម ី និងដ្ឋច់្រដ្ឋយខឡក ខដេ

ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយវិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុង ខដេអន រលាមត្តម វិធានរនះ 

គំនិត្តួច្រ្តើមខដេក្តូវបានរសនើស ជំាវិធានកា ខដេអាច្មាន មិននាឲំ្យមានសំណងខដេអាច្អន វតត

ក្បឆំ្ងនឹងជនជាប់រោទរឡើយ រហើយអាច្ក្តូវបានបរងកើតដំណាេោន ជាមួយកា ជំន ំជក្មះបាន
3216

។ 

1121> រដ្ឋយសា  អ.វ.ត.ក មាន យៈរពេកំណត់ កនុងអំឡុងរពេជំន ំជក្មះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងបានអន វតតនូវអំណាច្ បស់ខៃួនរដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុង 

កនុងកា រសនើឲ្យសហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ្តេ់កា ច្ងអេុបង្វា ញដំបូងអំពី

ក្បរភទនន វិធានកា សំណងខដេបានរ ៀបចំ្រឡើងរដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) 

នន វិធានន្ទកនុង  និង្តេ់ព័ត៌មានអំពីបច្ចបុបននភាពទាក់ទិននឹងសាា នភាពហិ ញ្ាវតាសុក្មាប់គរក្មាង

ទាងំរនះ។ កា រធាើដូរច្នះគឺរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភាពោំបាច់្រដើមបីធានាថ្ន ោេ់ វិធានកា នានាខដេ

ក្តូវបានរសនើស ំរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋា នដូច្ខដេបានរេើករឡើងរនះ អាច្អន វតតរៅបានក្បកបរដ្ឋយ

អតាន័យកនុងរពេរវលាដ៏សមក្សបមួយ រដ្ឋយមានជំនួយពីមូេនិធិមាច សជ់ំនួយ និងកិច្ចសហកា ពី

ខ្ងរក្ៅ
3217

។  រដ្ឋយពិោ ណាអំពីមូេនិធិ បស់មាច សជ់ំនួយនិងធនធានមន សសមានកំណត់ ទាងំ

រៅខ្នកសហរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងរៅអងគភាពោ ំ ជន ងរក្ោះ អងគ-

ជំន ំជក្មះរសនើដេ់សហរមធាវីនាមំ ខឲ្យ “កំណត់ និងរ ៀបចំ្សក្មាប់កា អន វតតសំណងជាអាទិភាព

មួយចំ្នួនតូច្ កនុងចំ្រណាមសំណងទាងំឡាយខដេសាិតរក្កាមកា ពិោ ណាទាមទា នារពេ

                                                 
3216

 រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ បនាទ ប់ពមីានរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំន ំ-

ជក្មះត លាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឯកសា  E284) ច្ ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៥៨។ 

3217
  វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង អាច្ខណនាសំហរមធាវីនាមំ ខ ឲ្យ្តេ់ខៃឹម-

សា ជាក់លាក់សតីពសីំណងខដេខៃួនមានបំណងរសនើស ំកនុងបណត ឹងទាមទា ច្ ងរក្កាយ សក្មាប់សំណង្ៃូវច្ិតត និងជា

សមូហភាព កនុងអំឡុងរពេមួយជាក់លាក់ខដេបានកំណតរ់ដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះ រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួន

បួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង។ រៅដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត អងគជំន ំជក្មះនឹងក្តូវកំណត់កាេប ិរច្ទិច្ ងរក្កាយ

សក្មាប់សហរមធាវីនាមំ ខ កនុងកា ដ្ឋក់បណត ឹងទាមទា ច្ ងរក្កាយសក្មាប់សំណង្ៃូវច្ិតត និងសមូហភាព”។ សូម

រមើេ្ងខដ  កា ច្ងអេុបង្វា ញអំពគីរក្មាងជាអាទិភាពសក្មាប់កា អន វតតសំណង(អ.ជ.ស.ដ)(ឯកសា  E218/7)ច្ ះ

នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ ។ 
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បច្ចបុបននឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សបំ្ តត្តមខដេអាច្រធាើរៅបាន រដ្ឋយអន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន

(៣)(ខ)”
3218

។ 

1122> ជាកា រ ៃ្ើយតបរៅនឹងកា បញ្ញជ ក់ជាបឋម បស់សហរមធាវីនាមំ ខ អំពីគរក្មាងសំណង 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបាន្តេ់កា បញ្ញជ ក់ថ្នរតើអងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន គរក្មាងសំណង

ទាងំរនះមានេកេណៈសមក្សបរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសណំង ខដេទាមទា រដ្ឋយសហរមធាវីនាមំ ខខដ  

ឬោ៉ា ងណា រហើយថ្នរតើគរក្មាងសំណងទាងំរនះអាច្អន វតតបានខដ ឬរទ
3219

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន ជារោេកា ណ ៍  វិធានកា ខដេបានរសនើស រំដ្ឋយសហរមធាវីនាមំ ខបានទទួេសាគ េ់

ោ៉ា ងក្តឹមក្តូវអំពីពយសនកមមខដេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានទទួេ ង រដ្ឋយសា ខតកា ក្បក្ពឹតតិ

ឧក្កិដាកមមទាងំឡាយ ខដេកំព ងក្តូវបានជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងបាន្តេ់    

អតាក្បរោជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបានទទួេ ងនូវពយសនកមមរនះ រហើយអងគជំន ំជក្មះ

នឹងោកំ្ទគរក្មាង្តួច្រ្តើមទាងំរនះ ក្បសិនរបើខៃួនទទួេបានព័ត៌មានបខនាមទាក់ទិននឹងគរក្មាងមយួ

ចំ្នួន កនុងចំ្រណាមគរក្មាងទាងំរនះមិនឲ្យរេើសពីនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣។ រទាះជាោ៉ា ង

រនះកតី អងគជំន ំជក្មះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខៃួនអាច្ោកំ្ទខតចំ្រ ះ វិធានកា សំណងណាមួយ ខដេ

អន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ខដេមានកា ធានាមូេនិធិរពញរេញ (ខដេជាមូេនិធិ

រពញរេញជាជាងមូេនិធិខតមួយខ្នក) និងមានកា បង្វា ញភ័សតតុ្តងពីកា យេ់ក្ពម និងកិច្ច 

សហក្បតិបតតិកា  បស់តតីយជនណាមួយប៉ា រណាណ ះ
3220

។ 

                                                 
3218

 កា កំណត់កាេប ិរច្ទិននកិច្ចក្បជ ំរ ៀបច្ំសវនាកា រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា  សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា    

ជំន ំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងកា អន វតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពនន      

សវនាកា  (អ.ជ.ស.ដ) (ឯកសា  E218) ច្ ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ កថ្នខណឌ  ១៩។ 

3219
 ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង   រៅនឹងកា ច្ងអេុបង្វា ញ បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង  

 ដាបបរវណី អំពីគរក្មាងអាទិភាពសក្មាប់កា អន វតតសំណង អន រលាមត្តម វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុង 

(E218/7/1) ឯកសា  E218/7/2 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២។ 

3220
 ច្រមៃើយតប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងកា ច្ងអេុបង្វា ញ បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង-

 ដាបបរវណីអំពីគរក្មាងអាទិភាពសក្មាប់កា អន វតតសំណងអន រលាមត្តម វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុង 

(E218/7/1) ឯកសា  E218/7/2 ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៦។ សូមរមើេ្ងខដ  រសច្កតីសរក្មច្

ជាបនតបនាទ ប់ និង ច្ ងរក្កាយ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើភាពជាក់លាក់ខដេបានរធាើបច្ចបុបននភាពននគរក្មាង

សំណងជាអាទិភាព បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន ៨១សទួន(៤) (E218/7/3)  ឯកសា  E218/7/4 
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១៩.៣  សំរណើ បស់រដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី  

1123> រក្កាយពីមានសំរណើ បស់អងគជំន ំជក្មះឲ្យសហរមធាវីនាមំ ខ ្តេ់ព័ត៌មានជាក់លាក់

បខនាមអំពីសំណងខដេពួករគច្ង់ទាមទា រនាះ កនុងអំឡុងរពេជំន ំជក្មះសហរមធាវនីាមំ ខតំណាង

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបាន្តេ់ព័ត៌មានជាបនតបនាទ ប់សតីពីសាា នភាពងមីៗ និង បានគូសបញ្ញជ ក់េមអិត

អំពីគរក្មាងទាមទា សំណងជាក់លាក់ជារក្ច្ើនរៅកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១
3221

។ រៅកនុងសំរណើ

ស ទំាមទា សំណងច្ ងរក្កាយ បស់ខៃួន សហរមធាវីនាមំ ខបានទទួេសាគ េ់ោ៉ា ងច្ាស់ថ្ន ទក្មង់

ននកា អន វតតសណំងចំ្នួនពី ខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ក)និង(ខ) មិនក្តឹមខត

ជាទក្មង់ពី ខ សោន ប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតទក្មង់ទាងំពី រនះមិនអាក្ស័យោន ខងមរទៀត្ង។ រហត ដូរច្នះ 

កា ្តេ់សំណងមិនអាច្រធាើរឡើងត្តមមរធាបាយទាងំពី រនះ រៅកនុងរពេខតមួយបានរនាះរទ
3222

។ 

ប៉ា ខនត សហរមធាវនីាមំ ខខប ជាអន វតត្ ទយុពីរនះ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ទក្មង់ទាងំពី រដើមបីរធាើកា ទាមទា 

សំណងរៅវិញ។ ដំបូង សហរមធាវនីាមំ ខរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះសរក្មច្រេើរោេកា ណ ៍ួមមួយ 

រដ្ឋយបង្វគ ប់ថ្នរសាហ  យននសំណងគឺជាបនទកុ បស់ជនជាប់រោទ និងបង្វគ ប់ថ្នរសាហ  យនន

សំណងទាងំរនះក្តូវ្តេ់រដ្ឋយមូេនិធិខ្ងរក្ៅ បស់តតីយជន
3223

។ កនុងជរក្មើសមួយរ្សងរទៀត        

អន រលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ពួករគរសនើស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន គរក្មាង

សំណងខដេបានរសនើរឡើងទាងំរនះរ ៃ្ើយតបរៅនឹងសំណងខដេបានទាមទា  និងទទួេសាគ េ់ថ្ន

កា ្តេ់សំណងទាងំរនះអាច្ក្តូវបាន្តេ់មូេនិធិរដ្ឋយតតីយជន
3224

។ 

                                                                                                                                            

ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៣  (រសនើស ំព័ត៌មានបខនាម ដូច្ជាគរក្មាងបៃង់ និង/ឬ  ូបភាព និង 

ខ្នកា ងវិកាសក្មាប់សំរណើទាងំឡាយ្ងខដ )។ 

3221
 រដើមបីក្ជាបច្ាសព់ពី័ត៌មានេមអិតបខនាម សូមរមើេ ឧបសមព័នធ ១៖ ក្បវតតិនីតិវិធី។  

3222
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២៧។ 

3223
 សំរណើស ចំ្ ងរក្កាយសតីអំពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២៣៨។ 

3224
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២៣៨ និង សំរណើស ំដំរណាះក្សាយ។ 
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1124> អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ ក្តូវបាន ក

រឃើញថ្នជាជនក្កីក្កោម នេទធភាព
3225

 និងថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេជំន ំជក្មះ សហរមធាវីនាមំ ខ

មិនបានជំទាសរ់ៅនឹងកា សរក្មច្រនះរទ រហើយក៏មិនបាន្តេ់ព័ត៌មានណាមួយ ខដេនាឲំ្យមាន

ភាពមនទិេ ក់ព័នធនឹងកា ោម នេទធភាព បស់ជនជាប់រោទ កនុងកា ្តេ់សំណងឲ្យមានក្បសិទធភាព

រនាះខដ ។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមាគ េ់្ងខដ ថ្ន ោេ់គរក្មាងសំណងទាងំអសខ់ដេបានច្ងអេុ

បង្វា ញរៅកនុងសំរណើស ំទាមទា ច្ ងរក្កាយ និងបង្វា ញពីរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗ បស់អាជាា ធ  ដ្ឋា -

ភិបាេ និងកា ចូ្េ ួម បសត់តីយជន ឬមូេនិធិខ្ងរក្ៅរនាះ  អាច្អន វតតរៅបានេ ះក្ត្តខត

ក្សបត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុងខតប៉ា រណាណ ះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ំជក្មះ

សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន សំរណើស សំំខ្ន់ៗ បស់សហរមធាវីនាមំ ខខដេខ្អករេើមរធាបាយនន

កា ្តេ់សំណងទាងំពី ខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ក) និង (ខ) កនុងរពេខតមួយ

មិនក្តូវបានអន ញ្ញា តត្តម្ៃូវច្ាប់ និងមិនក្សបរៅនឹងកា ទទួេសាគ េ់ បស់សហរមធាវីនាមំ ខ 

ខដេថ្នមរធាបាយទាងំពី រនះមិនក្តឹមខតជាទក្មង់ពី ខ សោន ប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតវាមិនអាក្ស័យោន

ខងមរទៀត្ង។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រៅកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ សំរណើ

ខដេបានរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះបង្វគ ប់ថ្ន រសាហ  យសំណងក្តូវខតជាបនទកុ បសជ់នជាប់រោទ

រនាះ មិនមានភាពស ីសង្វា ក់ោន រៅនឹងកា ខកខ្នខដេសហរមធាវីនាមំ ខមិនបានជំទាស់រៅនឹងកា 

សរក្មច្កនុងរពេសវនាកា កនៃងមកអំពីភាពក្កីក្ក បស់ជនជាប់រោទ និងេកេណៈននសំណងភាគ

រក្ច្ើនខដេបានទាមទា រនាះរទ។ រហត ដូច្រនះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធសំរណើស សំំណង ួមមួយរនះ 

រហើយ អងគជំន ំជក្មះនឹងពិោ ណាខតសំរណើជាជរក្មើសមួយរទៀត បស់សហរមធាវីនាមំ ខ និងរធាើ

                                                 
3225

 សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្ពភីាពក្កីក្ក បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (ឯកសា  A151) ច្ ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្ន ំ 

២០០៨ ។ កា កំណតអ់ំពមីរធាបាយ បស់រលាក នួន ជា (ឯកសា  A49) ច្ ះនងៃទី ១៧ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ។  

សហរៅក្កមរស ើបអរងកត និងអងគប រ ជំន ំជក្មះ បានបដិរសធសំរណើ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរសនើស ំបំរពញកិច្ច

រស ើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិខដេជនក្តូវរោទមាន  ួមទាងំ វិធានកា កនុងកា ខង កាក្ទពយសមបតតិទាងំរនាះ 

សក្មាប់រោេបំណងទូទាត់សំណង។ សូមរមើេ ដីកាសរក្មច្រេើសំរណើ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីស ំបំរពញកិច្ច

រស ើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិទាងំអស់ខដេជនក្តូវរោទមាន (ឯកសា  D193/4) ច្ ះនងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០។ 

សាេដីការេើបណត ឹងឧទធ ណ៍ បស់សហរមធាវីតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីច្ំរ ះដីកាសរក្មច្រេើសំរណើ បស់

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីស ំបំរពញកិច្ចរស ើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិទាងំអស់ខដេជនក្តូវរោទមាន (ឯកសា  D193/

5/5) ច្ ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១០។ ខ្នកទី ១៨៖ កា ្តនាទ រទាស កថ្នខណឌ  ១១០៨។  
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កា វាយតនមៃ ថ្នរតើគរក្មាងសំណងទាងំរនះបំរពញរៅត្តមេកេខណឌ តក្មូវដូច្មានខច្ងកនុង វិធាន

២៣ សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុងខដ  ឬោ៉ា ងណា។ 

1125> សហរមធាវីនាមំ ខ រសនើស ឲំ្យអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ត្តម្ៃូវត លាកា នូវគរក្មាងសំណង

ចំ្នួន ១៣ ថ្នជាសំណងសមក្សប។ ពីដំបូង គរក្មាងទាងំរនះបានកំណត់រៅកនុងសំរណើស សំណំង

ច្ ងរក្កាយ បសពួ់ករគនានងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ និងរក្កាយមក ក្តូវបានរធាើបច្ចបុបននភាព

បញ្ចូេព័ត៌មានងមីកាេពីនងៃទ ី ០២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ និងនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤
3226

។ 

គរក្មាងនីមួយៗខដេបានរសនើស ំ នឹងក្តូវបង្វា ញជូនដូច្ខ្ងរក្កាម។ 

 ១៩.៣.១  គរក្មាងទ ី១៖ ទវិាជាតនិនកា ច្ងោ ំ

1126> សហរមធាវីនាមំ ខ មានរោេបំណងបរងកើតឲ្យមានទវិាជាតិននកា ច្ងោំជា្ៃូវកា មួយ 

ខដេទទួេសាគ េ់រដ្ឋយ ដ្ឋា ភិបាេ សក្មាបជ់ាកា ្តេ់កិតតិយសដេ់ជន ងរក្ោះនន បបខខម 

ក្កហម ទាងំអនកខដេបានសាៃ បប់ាត់បង់ជីវិត និងអនកខដេរៅ ស់ោនមានជីវិត និងទទួេសាគ េ់ពី

ឧក្កិដាកមមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុង បបខខម ក្កហម។ សហរមធាវីនាមំ ខអះអាងថ្ន កា 

បរងកើតឲ្យមានទិវាជាតិននកា ច្ងោំរនះ នឹង្តេ់នូវកា ទទួេសាគ េ់ជា្ៃូវកា  និងជាអចិ្ន្នតយ៍

ចំ្រ ះកា ឈ្ឺោប់ បសរ់ដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងរេើកកមពស់កា ច្ងោំជា ួមមួយ នូវឧក្កិដាកមម

ខដេបានក្បក្ពឹតតិកនុងអំឡុងរពេននកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ គរក្មាងរនះនឹងជួយសាត  រសច្កតីនងៃងន ូ 

និងជួយឲ្យមានកា ជាសះរសបើយ នូវកា ឈ្ឺោប់្ៃូវច្ិតតខដេជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមទទួេ

 ងរដ្ឋយសា ខតឧក្កិដាកមមខដេបានជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២
3227

។ ោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា

                                                 
3226

 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/6  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាម

រេើសំរណើស ចំ្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាមត្តម វិធាន ៨០

សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/6/1  ច្ ះនងៃទី ០២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣។ សំរណើស ំកា បំភៃឺ

អំពីគរក្មាងសំណង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា  E218/7/7  ច្ ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើ

សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន 

ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤។  

3227
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

01007260



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

954 

 

បានយេ់ក្ពមក្បកាសយកនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ជារ ៀងោេ់ឆ្ន ំ ជានងៃឈ្ប់សក្មាកប ណយជាតិ

សក្មាបរ់ោេបំណងរនះ រហើយសហរមធាវីនាមំ ខបានទទួេេិខិតមួយពីទីសតកីា គណៈ ដាម្នតី 

ខដេជាភ័សតតុ្តងបញ្ញជ ក់អំពីកា ោកំ្ទ បស ់ដ្ឋា ភិបាេចំ្រ ះគរក្មាងរនះ។ គរក្មាងរនះមិនក្តូវកា 

ឲ្យមានកា ចំ្ណាយងវិការនាះរទ
3228

។  

 ១៩.៣.២  គរក្មាងទ ី២៖ គរក្មាងសាងសងប់ជូនយីដ្ឋា នសក្មាប ់មៃកឹជាសាធា ណៈ 

1127>  គរក្មាងទីពី  មានរោេបំណងបរងកើតបូជនីយដ្ឋា នសក្មាប់ មៃឹកជាសាធា ណៈចំ្នួន

ក្បខហេក្បាំកខនៃងរៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា។ ទីត្តងំទាងំរនះនឹងក្តូវរក្ជើសរ ីសរឡើងរដើមបីធានាថ្ន 

ទីកខនៃងទាងំរនះអាច្ឲ្យរគរៅដេ់បាន មាននិ នត ភាព និងមានកា រក្បើក្បាស់ធនធាន និងសមតាភាព

ខដេមានក្សាប់។ បូជនីយដ្ឋា នទាងំរនះនឹងមានខ្នកអប់ ំ្ងខដ  ខដេរធាើឲ្យសាធា ណជនមានកា 

យេ់ដឹងពី បបខខម ក្កហម។ គរក្មាងរនះក្តូវបានរ ៀបចំ្សក្មាបអ់ន វតតកនុង យៈរពេ ៣៦ ខខ
3229

។ 

អងគកា កតីក  ណា និងអងគកា យ វសនតិភាពនឹងទទួេអន វតតគរក្មាងរនះ រដ្ឋយមានជំនួយក្បឹកាពី

សមាគមអាដហ កកា   សទិធិមន សស និងអភិវឌឍន៍រៅកមពជុា។ សហរមធាវីនាមំ ខរេើករឡើងថ្ន 

គរក្មាងរនះទទួេបានកា ោកំ្ទោ៉ា ងរពញទំហឹងពីោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុា និងអងគកា រក្ៅ ដ្ឋា ភិបាេ

ទាងំឡាយខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ ខដេជាអងគកា អន វតតគរក្មាងរនះ
3230

។ រទាះបីជាសហ-

រមធាវីនាមំ ខទទួេសាគ េ់ថ្ន ហូតមកដេ់រពេរនះ រៅមិនទានម់ានកា ធានាខ្នកងវិកាសក្មាប់

                                                                                                                                            

៨២-៩០។ ឧបសមព័នធ ១ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១៖ ទិវាជាតិននកា ច្ងោ ំ(ឯកសា  E218/7/6.1.1) ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

3228
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៨៩។ 

3229
 សំរណើស ចំ្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៩១-១០១។ ឧបសមព័នធ ២ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ២៖ គរក្មាងសាងសង់បូជនីយដ្ឋា នសក្មាប់ មៃឹកជាសាធា ណៈ 

(ឯកសា  E218/7/6.1.2) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

3230
  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

៩៧-៩៩។ 

01007261



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

955 

 

គរក្មាងរនះរៅរឡើយក៏រដ្ឋយ ក៏សហរមធាវីនាមំ ខទទូច្ស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះោកំ្ទគរក្មាងរនះ

ខដ 
3231

។ 

1128> រៅនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះបានកត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន សំរណើស ំ

គរក្មាងរនះមិនមានកា ពិពណ៌នាេមអិតក្គប់ក្ោន់ ឬមិនមានខទង់ងវិកា។ អងគជំន ំជក្មះបានជូន

ដំណឹងដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីថ្ន អងគជំន ំជក្មះនឹងទទួេយកព័ត៌មានបខនាមរេើបញ្ញា រនះ ហូត

ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤។ ច្រមៃើយតប បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង    

 ដាបបរវណីខដេបានដ្ឋក់រៅនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ បានកត់សមាគ េ់យ តតិសា្សត និងរសច្កតី

អធិបាយសតីពីសិទធិមន សសអនត ជាតិ ខដេរេើករឡើង អំពីសា សំខ្ន់ននបូជនីយដ្ឋា នសាធា ណៈថ្ន

ជាទក្មង់ននសំណងមួយក្បរភទសក្មាប់បទឧក្កិដាធំៗ រហើយបានរសនើស ំអងគជំន ំជក្មះឲ្យគូសបញ្ញជ ក់

អំពីតួនាទីច្មបងននបូជនីយដ្ឋា នសាធា ណៈរនះ រៅកនុងដំរណើ កា ្តេ់សំណង រដ្ឋយសា បូជនីយ-

ដ្ឋា នសាធា ណៈរនះនឹង្តេ់ជាទីកខនៃងសក្មាប់ជន ងរក្ោះក្បា ពធពិធី មៃឹកកា ច្ងោំ
3232

។ មិន

មានព័ត៌មានេមអិតណាមួយបខនាមរទៀតបាន្តេ់ឲ្យ ក់ព័នធនឹងកា ពិពណ៌នាខទង់ងវិកា និងមូេនិធិរេើ

គរក្មាងរនះរឡើយ។ 

 ១៩.៣.៣  គរក្មាងទ ី ៣៖ កា សាងសងស់តបូរៅោជធានភីនរំពញសក្មាប ់មៃកឹដេជ់ន ង-

រក្ោះរដ្ឋយសា កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេ ំ

1129>   រដ្ឋយមានកា ្តេ់មូេនិធិពីសាា នទូតបាោំងរៅកនុងក្បរទសកមពជុា និងសមាជិកសភានន
ក្កុមមិតតភាព កមពជុា-បាោំង នន ដាសភាបាោំង គរក្មាងរនះរសនើស ឲំ្យបញ្ចូេសិេបក សូន ូបខខម -

បាោំងមួយ ូបរ ម្ ះ រសោ៉ា  រដើមបីបរងកើតជាបណតុ ំនន ូបច្មាៃ ក់ដ្ឋក់រៅកនុងសួន ងាង់មូេសាត តោស់
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 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១០០-១០១។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើម-     

បណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី 

៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៩។ 

3232
ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវ-

ណអីន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ  មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ កថ្នខណឌ  ៩-១៤។  

01007262



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

956 

 

ខ្ងម ខ វិទាេ័យ ប  នោ៉ា ន ី ហ  នខសន កនុងោជធានីភនំរពញ។  ូបច្មាៃ ក់ទាងំរនះមានរោេបំណង

បង្វា ញពីក្ពឹតតិកា ណ៍ននកា ោករច្ញ បស់ក្បជាជនកមពជុាពីតំបន់នានា កនុងអំឡុង បបខខម ក្កហម។ 

គរក្មាងរនះអាច្ោប់រ្តើមអន វតតបានភាៃ មៗ និងអាច្រធាើ ួច្ោេ់រៅម នពិធីសរមាព ធខដេរក្ោងនឹង

រធាើរឡើងរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១៥។ ងវិកាស  បសក្មាប់គរក្មាងរនះ ខដេមានទឹកក្បាក់

ចំ្នួន ៨៨.៤០០ ដ លាៃ  សហ ដាអារម ិក ក្តូវបានធានាថ្នមានក្គប់ក្ោន់សក្មាបអ់ន វតតគរក្មាងរនះ 

រហើយសាលាោជធានីភនំរពញក៏បានឯកភាពរេើគរក្មាងរនះ ួច្រហើយ្ងខដ 
3233

។  

 ១៩.៣.៤  គរក្មាងទ ី ៤៖ កា សាងសងស់តបូសក្មាប ់មៃកឹដេជ់ន ងរក្ោះ បបខខម ក្កហម

សក្មាបក់្បជាជនខខម ខដេ ស់រៅក្បរទសបាោំង 

1130> សមាគមចំ្នួនពី  គឺសមាគមជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហម និងសហព័នធសិទធមិន សស

អនត ជាតិ  (FIDH) បានរសនើស ឲំ្យកសាងសតបូមួយកខនៃងរៅកនុងវតត Vincennes កនុងទីក្កុងបា៉ា   ីស 

រដើមបីរធាើជាទីកខនៃងននកា ច្ងោ ំ   និងទទួេសាគ េ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខខម ខដេ ស់រៅក្បរទស 

បាោំង។ គរក្មាងរនះក៏អាច្ោប់រ្តើមអន វតតបានភាៃ មៗ និងអាច្រធាើ ួច្ោេ់កនុង យៈរពេមួយឆ្ន ំ្ង

ខដ 
3234

។ សាលាក្កុងបា៉ា  ីស បានឯកភាពរេើគរក្មាងរនះ ួច្រហើយ រហើយងវិកាចំ្នួន ១០.០០០ អឺ ៉ា ូ

កនុងចំ្នួនទឹកក្បាក់ស  ប ៧០.១៤០ អឺ ៉ាូ សក្មាប់គរក្មាងរនះក៏បានទទួេកា សនា ួច្រហើយ្ងខដ ។  

សហព័នធសិទធិមន សសអនត ជាតិបាន និងកំព ងខសាង កកា ្តេ់ហិ ញ្ាបបទានរេើចំ្នួនទឹកក្បាក់ខដេ
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 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១០២-១១៣។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៣៖ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទីបី៖ បូជនីយដ្ឋា នសក្មាប់ជន ងរក្ោះនន បប

ខខម ក្កហម “សក្មាប់អនកខដេបាត់បង់ជីវិត” ឯកសា  E128/7/6.1.3 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ ព័ត៌មាន

បខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាម

ត្តមវិធាន៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ំ២០១៤ កថ្នខណឌ  

១៦។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ២៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីបី៖ កា សាងសង់ ូបសំណាកសាធា ណៈរដើមបី ំឭក

ដេ់ វិញ្ញា ណកេនធជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរដ្ឋយ រសោ៉ា  ឯកសា  E128/7/8.1.2 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤។  

3234
 សំរណើស ចំ្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/6 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១២០។ ឧបសមព័នធ ៤ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាង៖ សតបូ មៃឹកដេ់ជន ងរក្ោះ បបខខម ក្កហមសក្មាប់ក្បជាជន

ខខម ខដេ ស់រៅក្បរទសបាោំង ឯកសា  E218/7/6.1.4 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។  

01007263



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

957 

 

រៅរសសសេ់ រដ្ឋយបានអំ វនាវដេ់មាច សជ់ំនួយឲ្យជួយ្តេ់មូេនិធិសក្មាប់គរក្មាងរនះ។ 

រហត ដូរច្នះ សហរមធាវនីាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរេើករឡើងជារោបេ់ថ្ន អងគជំន ជំក្មះ

គួ ពិោ ណារេើកា ្តេ់មូេនិធិសក្មាបគ់រក្មាងរនះរដើមបីធានាឲ្យមានងវិការពញរេញ
3235

។ 

 ១៩.៣.៥  គរក្មាងទ ី៥៖  វធិពីាបាេត្តម របៀបកា ច្ងក្កងជាសកេកីមម 

1131> សហរមធាវីនាមំ ខ រសនើស ំឲ្យអន វតតគរក្មាងមួយខដេមានរ ម្ ះថ្នវិធីពាបាេត្តម

 របៀបកា ច្ងក្កងជាសកេីកមមសក្មាប់ជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមមកនុងសំណ ំរ ឿង០០២។ គរក្មាងរនះ

មានរោេបំណង្តេ់កា ពាបាេដ៏មានក្បសិទធភាពមួយ ចំ្រ ះកា ឈ្ឺោប់ខ្នក្ៃូវចិ្តតរដ្ឋយសា 

ខតឧក្កិដាកមមកនុង បបខខម ក្កហម ត្តម យៈកា កត់ក្ត្តសកេីកមមអំពីបទពិរសាធន៍ដ៏តក់សៃតុ រដ្ឋយ

មានជំនួយពីអនកជំនាញ្ៃូវច្ិតត។  សកេីកមមខដេបានកត់ក្ត្តជាលាយេកេណ៍អកស ទាងំរនះ នឹងក្តូវ

យកមកអាន និង ក្បគេ់ជូនរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រៅកនុងពិធីប ណយសាសនា ឬជំរនឿ និងទំរនៀម

ទមាៃ ប់វបបធម ៌បស់ជន ងរក្ោះ។ ពិធីទាងំរនះនឹងក្តូវរ ៀបចំ្រឡើងរៅទូទាងំក្បរទសកមពជុា រៅកនុង 

ឬរៅខកប សហគមន៍ខដេមានរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី សរ់ៅ រដ្ឋយមានកា ចូ្េ ួមពីរដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី អនករៅ ស់ោនមានជីវិតដនទរទៀត សាច់្ញាតិ សមាជិកសហគមន៍ រមដឹកនាសំាសនា 

និងជំរនឿ និងតំណាងសាា ប័ន ដ្ឋា ភិបាេ និងអងគកា មិនខមន ដ្ឋា ភិបាេរ្សងៗរទៀត។ របើត្តម 

សហរមធាវនីាមំ ខ គរក្មាងរនះនឹងអន ញ្ញា តឲ្យជន ងរក្ោះរ ៀបោប់អំពីបទពិរសាធន៍ដ៏តក់សៃតុ

 បស់ពួករគ សាត  រសច្កតីនងៃងន ូ ្តេ់ជាភ័សតតុ្តងននកា  ំរលាភសិទធិមន សស និងកា ោកំ្ទរសច្កតីក្តូវ

កា  និង្េក្បរោជន៍ បសពួ់ករគរៅកនុងដំរណើ កា យ តតិធម៌អនត កាេ និងដំរណើ កា ្សះ្ា

ជាតិរៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ មូេនិធិមួយខ្នកននគរក្មាងរនះនឹងក្តូវយករៅចំ្ណាយរដើមបីរក្ជើស

                                                 
3235

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដារវណី

អន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ កថ្នខណឌ  ១៨-១៩។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៣៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីបួន៖ កា សាងសង់បូជនីយ-

ដ្ឋា នរដើមបី ំឭកដេ់ វិញ្ញា ណកេនធជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមសក្មាប់ក្បជាជនខខម  ស់រៅក្បរទសបាោំង ឯកសា  

E218/7/8.1.3 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ទំព័  ២២ ERN (ភាសាបាោំង) 00980937។  

01007264



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

958 

 

រ ីស និងបណតុ ះបណាត េអនកជំនាញខ្នក្ៃូវចិ្តតចំ្នួន ០៦ នាក់ រដ្ឋយកនុងរនាះមានមាន ក់នឹងរធាើជាអនក

សក្មបសក្មួេគរក្មាង
3236

។ 

1132> ពីដំបូង គរក្មាងទី ៥ និងគរក្មាងទី ៦ បានរសនើស រំឡើងសក្មាប ់យៈរពេ ១៦ ខខ រៅ

ត្តមសហគមន៍ចំ្នួន ១២ រ្សងៗោន
3237

។ រក្កាយមក ងវិកាក្តូវបានខកសក្មួេរឡើងវិញ រហើយ

មូេនិធិទទួេបានពីក្បរទសអូ្សាត េី  ដ្ឋា ភិបាេអាេៃឺម៉ាង់ និងអងគកា  Stiftung Kriegstrauma 

Therapie  បស់ក្បរទសសាីស សក្មាប់គរក្មាងកនុងចំ្នួនទឹកក្បាក់ស  ប ១៩៦.៥២២ ដ លាៃ  សហ-

 ដាអារម ិក (សក្មាប់គរក្មាងទាងំពី )
3238

។ រដ្ឋយសា កា ខកសក្មួេងវិការនះរហើយរទើប

គរក្មាងរនះនឹងកក្មិតខតរៅទីក្កុងភនំរពញខតប៉ា រណាណ ះ។ បច្ចបុបននរនះ សហរមធាវីនាមំ ខកំព ង   

សាះខសាង កមូេនិធិបខនាមពី ៨០០.០០០ រៅ ១.០០០.០០០ ដ លាៃ  សហ ដាអារម ិក រដើមបីអាច្

ពក្ងីកគរក្មាងរនះ និងរសនើស អំងគជំន ំជក្មះឲ្យពិោ ណារេើគរក្មាងខដេបានរសនើស ំរនះទាងំមូេជា

សំណងខតមតង  ួមទាងំខ្នកខដេមិនទាន់ទទួេបានមូេនិធិ
3239

។ 

                                                 
3236

 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/6 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១២៧។ ឧបសមព័នធ ៥ និង ៦ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាង។ វិធីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និងក្កុម

ជួយខៃួនឯង  ឯកសា  E218/7/6.1.5  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ១០។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយឯកសា 

ដខដេឧបសមព័នធ ៥ និង ៦ ឯកសា ោកំ្ទ សក្មាប់គរក្មាង ៥ និង ៦៖  វធិីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និង

ក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា  E218/7/6.1.5 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ២០ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00950965 (គូសបញ្ញជ ក់ថ្ន នឹងក្តូវបណតុ ះបណាត េអនកជំនាញ្ៃូវច្ិតតច្ំនួន ០៤  ូប)។  

3237
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/6 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៣៨-១៣៩, ១៤២, ១៥៥, ១៥៧។   

3238
ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដារវណី

អន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ កថ្នខណឌ  ២១។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៤៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីក្បា ំនិងទីក្បាមំួយ៖ វិធីពាបាេ

ត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម នងិក្កមុជួយខៃួនឯង ឯកសា  E218/7/8.1.4 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ទំព័  ១ 

ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00980939។ 

3239
  ឧបសមព័នធ៥ និង៦ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី៥ និងគរក្មាងទី៦៖  វិធីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម 

និងក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា  E218/7/6.1.5  នងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៤, ២២ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 

00950949 00950967។  

01007265



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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 ១៩.៣.៦  គរក្មាងទ ី៦៖ ក្កមុជយួខៃួនឯង 

1133> គរក្មាងសំណងរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើង រដើមបីសក្មបសក្មួេដេ់ក្កុមជួយខៃួនឯង 

ខដេ្តេ់កា ពាបាេ និងរ ៀបចំ្រឡើងរដ្ឋយអងគកា ចិ្តតសងគមអនត វបបធម៌ (TPO) ខដេជាអងគកា 

មិនខមន ដ្ឋា ភិបាេមួយខដេមានភាពសកមមរៅកនុង វិស័យស ខភាព្ៃូវចិ្តតរៅកមពជុា។ គរក្មាងរនះ

ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីអន ញ្ញា តឲ្យជន ងរក្ោះននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ អាច្រ ៀបោប់អំពីកា 

ឈ្ឺោប ់បស់ពួករគ ជំ  ញដំរណើ កា ជាសះរសបើយពីជំងបឺាក់សាត បស់ពួករគ។ គរក្មាងរនះ

មានវគគពាបាេជាក្កុមចំ្នួន ៦ វគគ រដ្ឋយជួបោន រ ៀងោេ់ខខ និងរដ្ឋយមានកា ពិរក្ោះរោបេ់

ជាមួយអនកពាបាេអាជីពមាន ក់កនុង យៈរពេ ៩ ខខ
3240

។ គរក្មាងរនះបានោប់រ្តើមអន វតត ួច្

រហើយរដ្ឋយបានរក្បើក្បាស់មូេនិធិដូច្បានបញ្ញជ ក់ខ្ងរេើ។ បច្ចបុបននកំព ងមានកា ខសាង កងវិកា

ចំ្នួន ១.០០០.០០០ ដ លាៃ សហ ដាអារម ិក បខនាមរទៀតរដើមបីបនតអន វតតគរក្មាងរនះ និងគរក្មាងទី 

៥ ្ងខដ ។ សាា ប័នខដេចូ្េ ួមជាមួយគរក្មាងរនះទាងំអស់ស ទធខតបានបញ្ញជ ក់អំពី្នទៈកនុងកា 

ជួយ និង្តេ់ងវិកាដេ់គរក្មាងរនះ
3241

។ 

 ១៩.៣.៧  គរក្មាងទ ី៧៖ កា ត្តងំពពិណ៌ជាអច្និ្នតយ ៍

1134> សហរមធាវនីាមំ ខ រសនើស ឲំ្យបរងកើតកខនៃងសក្មាបត់្តងំពិពណ៌អចិ្ន្នតយ៍ជាសាធា ណៈ

ចំ្នួន ៥ រខតត ខដេដ្ឋក់បង្វា ញ ូបងត វតាតុ្តង ឯកសា  កំណត់រហត ជាសរមៃង និង  ូបភាព បស់

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងអនករៅ ស់ោនមានជីវិតរ្សងៗរទៀត សាន នដសិេបៈ កា ត្តំងបង្វា ញអំពី

រ ឿងោ៉ា វក្បវតតិសា្សត និងធនធានដនទរទៀត ខដេបរងកើតរឡើងរដើមបី កាទ ករ ឿងោ៉ា វរ្សងៗជំនាន់

ខខម ក្កហម និងរដើមបីអប់ ំសាធា ណជនអំពី បបខខម ក្កហម
3242

។ មូេនិធិសក្មាបគ់រក្មាងរនះ 

                                                 
3240

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដារវណី

អន រលាមត្តមវិធាន៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត ់ ឯកសា E218/7/8 ច្ ះនងៃទី៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ កថ្នខណឌ  ២៧។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៤៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីក្បា ំនិងទីក្បាមំួយ៖ វិធីពាបាេ

ត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និងក្កមុជួយខៃួនឯង ឯកសា  E218/7/8.1.4 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤។ 

3241
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៥៦។  

3242
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៥៩-១៧៣។ ឧបសមព័នធ ៧ និង ៩ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាង ៧ និង ៩៖ កា ត្តងំពិពណ៌អច្ិន្នតយ៍រៅត្តមសា -
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

960 

 

ក្តូវបានធានាទាងំក្សុង ួច្រហើយ។ សហរមធាវីនាមំ ខអះអាងថ្ន  ដ្ឋា ភិបាេអាេៃឺម៉ាង់បានសនា  

្តេ់ក្បាក់ ៨០.០០០ អឺ ៉ាូ សក្មាប់គរក្មាងរនះ។ នដគូសហកា កនុងគរក្មាងរនះស ទធខតបានបញ្ញជ ក់ពី  

្នទៈកនុងកា ជួយ និង្តេ់ងវកិាដេ់គរក្មាងរនះ
3243

។ 

 ១៩.៣.៨  គរក្មាងទ ី ៨៖ កា ត្តងំពពិណ៌ច្េត័ នងិគរក្មាងអប ់៖ំ សិកាខសាងយេអ់ពំី

ក្បវតតសិា្សត នងិយ តតធិមអ៌នត កាេ 

1135> សហរមធាវនីាមំ ខរសនើស ំឲ្យបរងកើតគរក្មាងត្តងំពិពណ៌ និងអប់ ំ រដើមបី្សពា្ ាយដេ់អនក

ខដេរៅ ស់ោនមានជីវិត និងក្បជាជនខខម ជំនាន់រក្កាយស្ង្វគ ម ឲ្យបានដឹងអំពីឧក្កិដាកមមខដេ

បានក្បក្ពឹតតកនុងអំឡុង បបខខម ក្កហម។ នដគូកនុងគរក្មាងរនះមានអងគកា មិនខមន ដ្ឋា ភិបាេ គឺ 

អងគកា កតីក  ណា និងអងគកា យ វសនតិភាព ខដេនឹងអន វតតគរក្មាង រដ្ឋយមានជំនួយក្បឹកាពី

សមាគមអាដហ ក និងអងគកា ក្កុមអនកច្ាប់កា   សិទធកិមពជុា (CDP)
3244

។  ដ្ឋា ភិបាេអាេៃឺម៉ាង់

បាន្តេ់ងវិកាច្ំនួន ១០០.០០០ អឺ ូ សក្មាប់អន វតតគរក្មាងដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងរខតតចំ្នួន ៦ 

                                                                                                                                            

មនទី រខតតក្កុងច្ំនួន ៥ និងកា រកាសេ បជំពូកពិរសសសតីពកីា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងទីត្តំងសមាៃ ប់មន សសរៅទួេ

រ ធិ៍នក្ជ (ឯកសា  E218/7/6.1.6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

3243
 សំរណើស ចំ្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៧១។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយ សតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣០។ 

3244
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៧៤-១៨៨។  
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

961 

 

សក្មាប ់យៈរពេ ១២ ខខ
3245

។  រក្កាយមក ងវិកាច្ំនួន ២៣.០០០ ដ លាៃ  សហ ដាអារម ិក បាន

ទទួេបខនាម ខដេអាច្ឲ្យពក្ងីកគរក្មាងឲ្យបាន ហូតដេ់រៅ ៣ រខតត បខនាមរទៀត
3246

។ 

 ១៩.៣.៩  គរក្មាងទ ី៩៖ កា បញ្ចូេជពំកូសតពីកីា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេ ំនងិ    ទតី្តងំ

សមាៃ បម់ន សសរៅទេួរ ធិ៍នក្ជ រៅកនងុកមមវធិសិីកា បស់សាលារ ៀនរៅកមពជុា 

1136> សហរមធាវនីាមំ ខរសនើស បំញ្ចូេជំពូកមួយសតីពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងទីត្តងំ
សមាៃ ប់មន សសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅកនុងរសៀវរៅសក្មាប់ក្គូបណតុ ះបណាត េរៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ 

បច្ចបុបននរនះ មជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា (DC-Cam) បានរបាះព មព្ ាយរសៀវរៅសក្មាបក់្គូ   

បណតុ ះបណាត េរនះ (រដ្ឋយសហកា ជាមួយក្កសួងអប់ កំមពជុា) រហើយរសៀវរៅរនះខណនាអំំពី

កា បរក្ងៀនក្បវតតិសា្សតនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅក្គបក់ក្មិតមធយមសិកាទាងំអសរ់ៅ

កមពជុា
3247

។ សហរមធាវតំីណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បានដ្ឋក់ជូនជំពូករសៀវរៅខដេបាន

ខ្អកទាងំក្សុងរេើសកេីកមម បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងសាកសីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

3248
។  បាយកា ណ៍អំពីគរក្មាងខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយមជឈមណឌ េឯកសា កមពជុា បញ្ញជ ក់ថ្ន 

                                                 
3245

  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត ់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៨៥-១៨៦។ ឧបសមព័នធ ៨ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ៨៖ គរក្មាងត្តងំពិពណ៌ច្េ័តសតីពកីា ជរមៃៀសរដ្ឋយ

បងេំ (ឯកសា E218/7/6.1.7) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំព័  ៧ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00951014។  

3246
  ឧបសមព័នធ ៨ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ៨៖ គរក្មាងត្តំងពិពណ៌ច្េ័តសតីពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ (ឯកសា 

E218/7/6.1.7) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង

 បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធ

សមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣២-៣៤។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៥៖ ឯកសា 

បខនាម កព់័នធនឹងគរក្មាងទីក្បាបំី៖ កា ត្តំងពិព័ ណ៍ច្េ័ត ឯកសា  E218/7/8.1.5 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤។ 
3247

 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៨៩-១៩៨។ 

3248
 ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣៨។ 

01007268



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

962 

 

ជំពូករសៀវរៅរនះក្តូវបានក្ ងោ៉ា ងក្បុងក្បយ័តន “រដើមបរីជៀសវាងកា សននិដ្ឋា នត្តម្ៃូវច្ាប់រេើ

ជនជាប់រោទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ឬរេើសាេក្កមក្បវតតិសា្សតហួសពីវិសាេភាពននកា 

រស ើបសួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រេើ បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ”
3249

។ រសៀវរៅខណនាកំនុង

រនាះ ួមមានជំពូកងមី នឹងខច្កោយបនាទ ប់ពីរច្ញសាេក្កមសណំ ំរ ឿង ០០២/០១
3250

។ គរក្មាង

រនះកនុងចំ្នួនទឹកក្បាក់ស  ប ៥៧.១៦០ ដ លាៃ  សហ ដាអារម ិក បានទទួេមកពីអងគកា កិច្ចសហ-

ក្បតិបតតិកា អភិវឌឍន៍អាេៃឺម៉ាង់ (GIZ)
3251

។  

 ១៩.៣.១០  គរក្មាងទ ី១០៖ កា សាងសងម់ជឈមណឌ េសិកាសនតភិាព 

1137> សហរមធាវីនាមំ ខ រសនើស បំរងកើតមជឈមណឌ េសិកាសនតិភាពសហគមន៍មួយរៅវតតសំរោង-

កនុង កនុងរខតតបាត់ដំបង ខដេនឹងរ ៀបចំ្សិកាេ សាលា និងវគគបណតុ ះបណាត េសតីពីឧក្កិដាកមមកនុង បប

ខខម ក្កហម និងកិច្ចកា  បស ់ អ.វ.ត.ក។ គរក្មាងរនះមានបំណងច្ង់បរងកើតបណាណ េ័យមួយ និង

រ ៀបចំ្ដំរណើ ទសសនកិច្ចសិកាសក្មាប់យ វជនកមពជុា រៅកានទ់ីកខនៃងសមាៃ បម់ន សសមួយចំ្នួន។ 

គរក្មាងរនះនឹងក្តូវបញ្ញជ ក់អំពីទីត្តងំ្ៃូវកា  ខដេនឹងក្តូវអន វតតរដ្ឋយអងគកា យ វសនតិភាព និង

ទទួេបានកា ឧបតាមភងវិកាពីទីភាន ក់ង្វ អភិវឌឍន៍ និងកិច្ចសហក្បតិបតតិកា ក្បរទសសា ៊ីស
3252

។ 

                                                 
3249

 ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៦៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីក្បាបំួន៖ កា ត្តក់ខតងជំពូកជាក់លាក់សតីពកីា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងទីត្តំងសមាៃ ប់មន សសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ឯកសា  E218/7/8.1.6 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ 

២០១៤ ទំព័  ១ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00980953។ 

3250
  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៩៧។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី  រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង  

 ដាបបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត ់ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ   

មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣៨, ៤០។  

3251
  ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបប-  

រវណី អន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៣៩។  

3252
  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

១៩៩-២១១។ ឧបសមព័នធ ១០ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១០៖ មជឈមណឌ េសិកាសនតិភាពសហគមន៍ រៅ

សំរោងកនុង (ឯកសា  E218/7/6.1.8)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ។ 

01007269



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

963 

 

 ហូតមកដេ់រពេរនះ មូេនិធិសក្មាប់អន វតតគរក្មាងរនះក្តូវបានធានា ួច្រហើយ ខដេមានងវិកា

ក្គប់ក្ោន់សក្មាបអ់ន វតតគរក្មាងរនះកនុងចំ្នួនទឹកក្បាក់ ១២៦.០០០ ដ លាៃ សហ ដាអារម ិក
3253

។  

 ១៩.៣.១១  គរក្មាងទ ី ១១៖ គរក្មាងរបាះព មពកនូរសៀវរៅអំពអីងគរហត ខដេក្តវូបាន

សរក្មច្រសច្កតកីនងុសំណ រំ ឿង ០០២/០១  នងិកា ច្េូ មួ បស់រដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី 

1138> សហរមធាវនីាមំ ខ រសនើស ឲំ្យមានកា របាះព មពកូនរសៀវរៅខដេពនយេ់អំពីដំរណើ កា 

ត លាកា រៅចំ្រ ះម ខ អ.វ.ត.ក រដ្ឋយរផ្ទត តរេើកា ច្ងក្កងឯកសា អំពីឧក្កិដាកមមនានាកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ និងវិសាេភាពននកា ចូ្េ ួម បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។ គរក្មាងរនះនឹង ួម

បញ្ចូេទាងំរសច្កតីខងៃងកា ណ៏ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ី ខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុងរពេសវនាកា 

្ងខដ 
3254

។ ងវិកាស  បសក្មាប់គរក្មាងរនះមានចំ្នួន ៥.០០០ ដ លាៃ សហ ដាអារម ិក ក្តូវបាន

ធានាថ្ននឹង្តេ់ជូនត្តម យៈអងគកា កិច្ចសហក្បតិបតតិកា អភិវឌឍន៍អាេៃឺម៉ាង់ (GIZ)
3255

។ 
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  ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៤១។ ឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ៧៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទីដប់៖ កា សាងសង់

មជឈមណឌ េសិកាសនតិភាព ឯកសា  E218/7/8.1.7 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ទំព័  ១៧-១៩ ERN (ភាសា

អង់រគៃស) 00980998-00981000។ 

3254
  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២២១-២២២។ 

3255
  សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២២០។ ឧបសមព័នធ ១១ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១១៖ ដំរណើ រ ឿង បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរសៀវរៅរ ឿង

និទានអមរដ្ឋយ ូបភាព សតីពជីន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមច្ូេ ួមរៅ អ.វ.ត.ក (ឯកសា  E218/7/6.1.10) ច្ ះនងៃទី 

០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00951106។    ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយ  

សតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវធិានន្ទកនុង និង

ឧបសមព័នធសមាៃ ត ់ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៤៣។ 

01007270



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

964 

 

 ១៩.៣.១២  គរក្មាងទ ី១២៖ របាះព មភ នងិ្សពា្ ាយសាេក្កមសំណ រំ ឿង ០០២/០១ ជា

ព ីក្បរភទ 

1139>  សហរមធាវនីាមំ ខរសនើស ឲំ្យរបាះព មព និង្សពា្ ាយសាេក្កមននសំណ រំ ឿង ០០២/០១ 

ជាភាសាខខម  ជាពី ក្បរភទ គឺសាេក្កមខដេមានសំអាងរហត រពញរេញ និងសាេក្កមសរងេប។ 

រោងត្តមសំរណើស ំគរក្មាងងវិកាច្ំនួន ៣០.០០០ ដ លាៃ  សហ ដាអារម  ិក នឹងក្តូវកា សក្មាប់

អន វតតគរក្មាងរនះបាន។ មកទេ់បច្ចបុបនន មូេនិធិរនះបានទទួេក្គប់ក្ោន់សក្មាប់របាះព មព្ ាយ

សាេក្កមសរងេបចំ្នួន ៤.០០០ កាេ និងសាេក្កមរពញរេញចំ្នួន ១.២០០ កាេ (រេើចំ្នួន 

៤.០០០ កាេខដេបានរសនើស ំ) កនុង យៈរពេ ៩ ខខ រក្កាយរពេរច្ញសាេក្កម
3256

។ 

 ១៩.៣.១៣  គរក្មាងទ ី១៣៖ គរក្មាង្ាយរ ម្ ះរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណីរៅកនងុរគហទពំ ័

 បស់ អ.វ.ត.ក 

1140>  រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រសនើស ំឲ្យបញ្ចូេរ ម្ ះ បស់ពួករគរៅកនុងរគហទំព័  បស់        

អ.វ.ត.ក រដ្ឋយោត់ទ កដូច្ជាមរធាបាយបខនាមមួយកនុងកា កត់ក្ត្តទ កនូវកា ចូ្េ ួម បស់ពួករគ

រៅកនុងកា ជំន ំជក្មះសណំ ំរ ឿង ០០២ ។ អងគភាពោ ំ ជន ងរក្ោះ និងខ្នកកិច្ចកា សាធា ណៈ 

នឹងអន វតតគរក្មាងរនះកនុង យៈរពេបីខខបនាទ ប់ពីរច្ញសាេក្កមននសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ

មិនោបំាច់្ចំ្ណាយងវិកាបខនាមរទៀតរឡើយ
3257

។ 

                                                 
3256

  ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី  រេើសំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណីអន រលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ ឯកសា  E218/7/8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ កថ្នខណឌ  ៤៩-៥០។ កា របាះព មព និងកា ្សពា្ាយសាេក្កមនារពេខ្ងម ខ ទាំងក្សងុ និងរដ្ឋយ

សរងេប ឯកសា  E218/7/8.1.8 ច្ ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៤ ទំព័  ៣ ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00981004។ 

សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន ៨០

សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6) ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ២២៣-

២២៦។ ឧបសមព័នធ ១២ និង ១៣ ឯកសា ោកំ្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១២ និង ១៣៖ កា របាះព មព្ ាយសាេក្កម និង

រ ម្ ះរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឯកសា  E218/7/6.1.9 ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣។ 

3257
 សំរណើស ំច្ ងរក្កាយសតីអំពសីំណង បស់សហរមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន 

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធសមាៃ ត់ (ឯកសា  E218/7/6)  ច្ ះនងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  

២២៧-២២៩។  

01007271
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

965 

 

១៩.៤  ពយសនកមមខដេរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណីបានទទេួ ង 

1141> ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធពីបទឧក្កិដាកមម
ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ  ក់ព័នធនឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងកា 

សមាៃ បម់ន សសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។  វិធាន ២៣ សទួនបួន (១) តក្មូវឲ្យសំណងខដេបានសរក្មច្     

្តេ់ឲ្យរដ្ឋយអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ និងរ ៃ្ើយតបរៅនឹងពយសនកមមខដេបានទទួេ ងរដ្ឋយ

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតតនូវបទឧក្កិដាទាងំរនះ។ 

1142> រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីចំ្នួន ៣១ នាក់ បានបង្វា ញខៃួនរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះរៅកនុង

អំឡុងរពេននសវនាកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ ោប់ត្តងំពីនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ដេ់ នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ អងគជំន ំជក្មះបាននេេកទ កសវនាកា ចំ្នួន ៤ នងៃ សក្មាប់

សាត ប់សកេីកមមរដ្ឋយផ្ទទ េ់មាត់ពីរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ជាពិរសស អំពី វិធខីដេពួករគបានទទួេ

 ងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះក៏បានសាត ប់សកេីកមមពីរលាក 

ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា  អនកជំនាញចិ្តតសា្សត និងរវជជបណឌ ិតស ខភាព្ៃូវច្ិតតខដេធាៃ ប់មានបទពិរសាធន៍រធាើ

កា ង្វ ជាមួយនឹងជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហម ( ួមទាងំ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ)ី។ រលាកបាន

ពិភាកាអំពី្េប៉ាះ េ់្ៃូវច្ិតតរដ្ឋយសា រហត កា ណរ៍ៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិប-

រតយយ មករេើជន ងរក្ោះទាងំរនះ។ ចំ្ណ ច្ច្ ងរក្កាយ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់បាន

រ ៀបោប់រ ឿងោ៉ា វជាលាយេកេណ៍អកស អំពីពយសនកមមខដេពួករគបានទទួេ ង និងបទឧក្កិដានានា

ខដេពួករគបានរឃើញរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅកនុង កយស ំត្តងំខៃួនជា

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បសពួ់ករគ ខដេអងគជំន ំជក្មះក៏បានយកមកពិនិតយពិោ ណា្ងខដ ។ 

1143> សកេីកមមខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បាន្តេ់ជា ូបភាពោ៉ា ង ស ់រវីក

ៃ្ះុបញ្ញច ងំអំពី វិធីខដេពួករគបានទទួេ ងរក្ោះ រដ្ឋយសា បទឧក្កិដាខដេបានក្បក្ពឹតតរដ្ឋយ    

ជនជាប់រោទ។ 

1144> កនុង យៈរពេប៉ា នាម ននងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

មានកា ភិតភ័យខ្ៃ ច្បាត់បង់អាយ ជីវិតរៅរពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហម បានបងេំពួករគឲ្យជរមៃៀស
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រច្ញពីទីក្កុង
3258

។ ពួករគក្តូវរបាះបង់រោេ្ទះសខមបង សមាភ  ៈ និងក្ទពយសមបតតិខដេជាកមមសិទធិ

 បស់ពួករគរសទើ ខតទាងំអស់
3259

។ អនកខៃះក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរវច្បរងាច្សក្មាបក់ា រធាើដំរណើ     

 យៈរពេខៃីខតប៉ា រណាណ ះ រហើយពួករគនឹងវិេក្តេប់មកទីក្កុងភនំរពញវិញរក្កាយ យៈរពេបី

នងៃ
3260

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី និង រអា    ី បានយកខតេ យរៅត្តមខៃួនប៉ា រណាណ ះ 

រដ្ឋយសាម នទាងំខ សថ្ន ពួករគនឹងអាច្រក្បើក្បាស់េ យទាងំរនាះសក្មាបទ់ិញ បស់ ប ខដេពួករគ

ក្តូវកា 
3261

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតបានយកោនយនត ឬ សមាភ  ៈរៅជាមួយពួករគ 

ប៉ា ខនត ជាញឹកញាប់ ោនយនត និងសមាភ  ៈទាងំរនាះក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហម  ឹបអូស ឬ ដកហូត 

រៅរពេពួករគោករច្ញពីទីក្កុង
3262

។ រទាះកនុងក ណណីាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ោម នរក្បងឥនធនៈ 

                                                 
3258

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦៦-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២១-២២, ២២-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 

(ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៤-៥។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ោន ់    

ស ជាតិ) ទំព័  ៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៧-៨។ សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៨, ៤៧១-៤៧៤។ 
3259

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧៩-៨១។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (រ្ង រអងេី) 

ទំព័  ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ប៉ាូ ឌណីា) ទំព័  ៨១-

៨២។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៦។ 

3260
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ 

ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦-

៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧៩-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ

២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨០-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  

១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៣៩-៤០។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៦៥-៤៦៦។ 

3261
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ 

(ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨១-៨២។  

3262
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ 

ខខ    វិច្ិិកា ឆ្ន ំ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៤-
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 ងយនត ឬ ម៉ាូតូ ខេងមានក្បរោជន៍ រហើយក្តូវបានទ ករោេ។ អនកខៃះរទៀតបានទ ករោេនូវ

 បស់ ប មានតនមៃខដេខៃួនក្សលាញ់ រហើយមិនក្តឹមខតបាត់បង់ក្ទពយសមបតតិផ្ទទ េ់ខៃួនប៉ា រណាណ ះរនាះ

រទ ពួករគក៏បានបាត់បង់នូវអន សាវ ីយ៍ខដេបានដិតជាប់ជាមួយ និងទិដាភាពរ្សងរទៀតនន     

អតតសញ្ញា ណផ្ទទ េ់ខៃួន បស់ពួករគ
3263

។ 

1145> កា ជរមៃៀសក្បជាជនបានរកើតរឡើងរៅកនុងខខ រមសា កនុងអំឡុងរពេនន ដូវក្បាងំ។ កា 

បងេំឲ្យរដើ កនុង យៈច្មាៃ យឆ្ៃ យ រក្កាមកំរៅក្ពះអាទិតយរៅត ខហងបានរធាើឲ្យរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

ជារក្ច្ើននាក់បានទទួេ ងនូវកា ឈ្ឺច្ កោប់ ូបកាយ និងអា មមណ៍មិនក្សណ កកនុងចិ្តតោ៉ា ង

ខ្ៃ ងំ
3264

។ កា ឈ្ឺច្ កោប់ ូបកាយ និងអា មមណ៍មិនក្សណ កកនុងចិ្តតទាងំរនះកាន់ខតមានសភាព

ធៃន់ធៃ រដ្ឋយសា កា ខាះនូវរសបៀងអាហា  ទឹក និងរពេរវលាឈ្ប់សក្មាក។ រដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណខីដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅចំ្រ ះម ខអងគជំន ំជក្មះបានោយកា ណថ៍្ន ធាៃ ប់បាន ៃ្ងកាត់

កា អត់ោៃ ន កា រក្សកទឹក និងកា រហវហត់អស់កមាៃ ំង
3265

។ មន សសជារក្ច្ើនបានង្វករៅហូបអាី

                                                                                                                                            

៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ

២០១៣      (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទនដ់្ឋោ-ស) ទំព័  ៤-

៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២២-២៣។ សូមរមើេបខនាម  ខ្នកទី ១០៖ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៤។ 

3263
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ១០-១១។  

3264
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ២០១៣ (រប ស ផ្ទនី) ទំព័  ៨-

៩។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩១។ 

3265
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨១-៨២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) 

ទំព័  ២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌ់)ី ទំព័  ៨៧-៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស ូ  ស ទាធ វី) ទំព័  ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦៤-៦៥។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(នូ  ហ ន់) ទំព័  ៧។    ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យិន  ំដួេ) ទំព័  ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ  ឌណីា) ទំព័  ៨១, ៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសង ស ីវ ត្តា ) 

ទំព័  ៧៧។ សូមរមើេបខនាម  ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន  ) ដំណាក់កាេទី១  (កថ្នខណឌ  ៤៨៧-៤៨៨, 

៤៩១។ 

01007274
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968 

 

ក៏រដ្ឋយឲ្យខតពួករគអាច្ ករឃើញរៅត្តម្ៃូវ និងហូបទកឹកខាក់
3266

។ ពួករគបានសក្មានរៅត្តម

ទីកខនៃងណាខដេពួករគអាច្ កមករធាើជាទីជក្មក ប៉ា ខនត ជាញឹកញាប់ ពួករគក្តូវទរក្មតរៅរេើដី

រក្កាមរដើមរឈ្ើ ឬ ហាេវាេហាេខយេ់
3267

។ ថ្នន ំសងកូវ ឬ កា ខងទាងំខ្នកស ខភាពមិនមាន    

រឡើយ។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី, រពជ ក្សី្េ, យស ្េ, រ្ង រអងេី និង រប    

សូផ្ទនី បានពិពណ៌នាអំពីសមាជិកក្គួសា  បស់ពួករគខដេបានធាៃ ក់ខៃួនឈ្ឺ និង កនុងក ណីខៃះ បាន

សាៃ ប់បាត់បង់ជីវិត
3268

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខៃះបាន មៃឹកអំពីកា រធាើដំរណើ  បស់ពួករគរៅត្តម

ទីជនបទ និងកា ខាះខ្តតក្មូវកា ក្គប់ខបបោ៉ា ង  បានបនតរកើតមាន ហូតដេ់មួយខខ
3269

។ 

1146> រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កនុងច្មាៃ យ្ៃូវដ៏ខវងឆ្ៃ យ រដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់បានរឃើញរហត កា ណ៍គួ ឲ្យតក់សៃតុ។ ពួករគបានរដើ កាត់សាកសព និង

មន សសជិតសាៃ ប់
3270

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី យឹម ស វណណ  ខដេជារកមងជំទង់មាន ក់កនុងឆ្ន ំ 

                                                 
3266

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័  ៤០។ សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៧។ 

3267
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ទំព័  ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ 

ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័  ៨៥។         

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា ) ទំព័  ៥៥។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៨។ 

3268
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៩-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ 

(រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣     

(រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ៨-១១ ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទ១ី) កថ្នខណឌ  

៤៩១, ៤៩៨។ 

3269
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២០។  

3270
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខ្) ទំព័  ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី 

ទំព័  ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័  ២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៣៤,៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  

01007275
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១៩៧៥ បានោយកា ណ៍ថ្ន ោត់មាន “កា ភ័យតក់សៃតុ” រៅរពេរឃើញសាកសព។ រដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ក៏រៅច្ងោកំ្សរដៀងោន ថ្ន “មានអា មមណ៍ភ័យតក់សៃត់” រដ្ឋយសា 

សាកសពទាងំរនះ
3271

។ រៅរពេោត់បានរធាើដំរណើ បនតរៅម ខរទៀតឆ្ៃ យពីទីក្កុង រហើយអនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសកាន់ខតរហវហត់អសក់មាៃ ំងរៅៗរនាះ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ពិន ោ៉ា នង 

បានសា នំឹងកា រឃើញសាកសពទាងំរនះរៅត្តម្ៃូវ
3272

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីក៏រឃើញមន សស

ោស់ និងកូនរកមងទទួេ ងនូវជំងឺ និងកា ខាះអាហា ូបតាមភ្ ងខដ  ក្ពមទាងំអនកខដេមាន បួសធៃន ់

រដ្ឋយសា កា របៀតរបៀន និងកា  ំរលាភរសពសនាវៈ
3273

។ រៅកនុងក ណីខៃះ រដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណបីានរមើេកងទ័ពខខម ក្កហមសមាៃ បអ់នកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរ្សងរទៀត  ួមទាងំទា ក

ោ៉ា ងសាហាវនក្ពន្ស
3274

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណរី្សងរទៀតបានទទួេកា គំោមកំខហង ភជង់នឹង

                                                                                                                                            

១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៧៩-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ៩, ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័  

៦៣-៦៤។  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្ទន ់សូវណណ ី) ទំព័  ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ  

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) ទំព័  ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌណីា) ទំព័  ៨៣។ 

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រប ស ផ្ទន)ី ទំព័  ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រសង ស ីវ ត្តា ) ទំព័  ៧៧, ៨៤-៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសឿន ស វណឌ ី) ទំព័  ៤៥-៤៦។ 

សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩៧, ៤៩៩។ 

3271
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ៧៨-៧៩។  

3272
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៤៤។ 

3273
 សូមរមើេឧទាហ ណ៍ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស ូ ស ទាធ វី) ទំព័  ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣(យស ្េ) ទំព័ ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) 

ទំព័  ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យិន  ំដួេ) ទំព័  ៧៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ 

កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៩, ៤៩២។ 

3274
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំព័  ៦០-៦១។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ០៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពនិ ោ៉ា នង) ទំព័  ៤៤។។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ្េ) 

ទំព័  ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័  ៧៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី 

១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៩០។ 

01007276
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ការំភៃើង ឬ ទទួេ ងកា វាយដំរដ្ឋយកងទ័ពរៅរពេពួករគោករច្ញពី្ទះ បស់ពួករគ និងរៅរពេ

រធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
3275

។ 

1147> កនុងសភាពច្លាច្េកនុងរពេជរមៃៀស រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខៃះក្តូវបានបំខបករច្ញពី

ក្កុមក្គួសា  បស់ពួករគ
3276

។ រៅរពេោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី មាស  

សាោ៉ាន់ បានពាោមត្តម កក្បពនធោត់ខដេកំព ងមានន្ទរ ះ ខត កមិនរឃើញ។ ោត់ក៏មិនអាច្

 កក្បពនធោត់រឃើញរៅកនុងទីក្កុង រហើយខេងខដេបានជួបក្បពនធោត់ជារ ៀង ហូត
3277

។    

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីសាច់្ញាតិ បស់ពួករគភាៃ មៗ រក្កាយពួក

រគបានរៅដេ់ត្តមទីត្តងំងមី
3278

។ 

1148> រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេជាប់ទាក់ទង នឹងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេ

ទីពី  បានោយកា ណ៍ថ្នបាន ៃ្ងកាត់ភាពេំបាករត្តកោ៉ា កក្សរដៀងោន  រហើយសក្មាប់អនកទាងំរនះ

ភាគរក្ច្ើនបានទទួេនូវកា េំបាករវទនាកាន់ខតអាក្កក់ខងមរទៀត រដ្ឋយសា ពួករគបានទទួេ ងនូវ

សាា នភាពទន់រខាយ ួច្មករហើយ ខដេបណាត េមកពីកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេ

ទី១។ ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើង និងឡានខដេខណនណាន់ត្តន់ត្តប់
3279

។ រដើមបណត ឹង

                                                 
3275

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័  ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៦ ខខ  វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ទំព័  ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) 

ទំព័  ២៨។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨៩។ 

3276
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២(Denise AFFONÇO)ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ ន់) 

ទំព័  ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសឿន ស វណឌ ី) ទំព័  ៤២។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា 

ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ  ៤៨១, ៤៨៣។ 

3277
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (មាស សាោ៉ាន់) ទំព័  ២-៣, ២៥, ២៩-៣១។  

3278
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ២៨-២៩, ៣០-៣១។   

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសង ស ីវត្តា ) ទំព័  ៨៤-៨៥។  

3279
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៨-៤៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 

០៤ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខ្) ទំព័  ៤០-៤១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  

៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ក មភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ា នង) ទំព័  ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

01007277



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

971 

 

 ដាបបរវណី រៅ នី និងក្គួសា  បសោ់ត់មិនបានដឹងថ្ន រតើពួករគកំព ងក្តូវបាននាយំករៅសមាៃ ប់

រោេ ឬក៏ោ៉ា ងណារនាះរឡើយ
3280

។ ជាទូរៅ មាបូអាហា  ទឹកសាអ ត ថ្នន ំសងកូវ និងកា ខងទារំវជជ-

សា្សត មិនក្តូវបាន្គត់្គង់រឡើយ
3281

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខៃះ បានរឃើញកា កាប់សមាៃ បអ់នក

ខដេក្តូវជរមៃៀសរ្សងរទៀតរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម
3282

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រៅ នី រៅោំ

ថ្នបានរឃើញសាកសពខដេរគទ ករោេរៅត្តម្ៃូវ
3283

។ ក្គួសា រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខៃះក្តូវ

បានរគបំខបករច្ញពីោន រៅរពេរៅដេ់ទីត្តងំងមី
3284

។ 

1149> កនុងចំ្រណាមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ មាន

ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់្ងខដ  ខដេបានអះអាងថ្ន សាច់្ញាតិ បស់ពួករគ ជាទូរៅជា ទាហាន 

ឬ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងចំ្រណាមអនកខដេក្តូវបានសមាៃ ប់រោេរៅទួេរ ធិ៍-

នក្ជ
3285

។ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណរី្សងរទៀតបានរ ៀបោប់អំពីកា បាត់ខៃួនសមាជិកក្គួសា ខដេ

ធាៃ ប់បរក្មើកា ង្វ រៅកនុង ដាកា  េន់ នេ់ ។ រទាះបជីាពួករគមិនបានដឹងអំពីវិធី ឬ ទីកខនៃងខដេ

សាច់្ញាតិ បស់ពួករគសាៃ ប់ក៏រដ្ឋយ កាេៈរទសៈននកា បាត់ខៃួនបង្វា ញដេ់អងគជំន ំជក្មះថ្ន ោ៉ា ង

                                                                                                                                            

២០១៣ (ធ ច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័  ៦។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) 

កថ្នខណឌ  ៥៩៦-៥៩៨។ 

3280
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័  ៤៩-៥០។  

3281
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ 

ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៨, ៨៣-៨៤។ សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩១-៥៩២, ៥៩៧។ 

3282
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័  ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ោន់ ស ជាតិ) ទំព័ ៣៤។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៥៩៥។ 

3283
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័  ៣២។ 

3284
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័  ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក 

នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យិន  ំដួេ) ទំព័  ៦០-៦១។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជន 

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ  ៦០១។ 

3285
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ យីម សាវ ឯកសា  E3/5347 ច្ ះនងៃទី 

២៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជា ស ខ ័តន ឯកសា  E3/5349  ច្ ះនងៃ

ទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រសឿន ស ខ ឯកសា  E3/5353 ច្ ះ

នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨។ សូមរមើេ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ  ៦៦៨, ៦៧២។  

01007278
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E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

972 

 

រហាច្ណាស់ ក៏មានមន សសមួយចំ្នួនកនុងចំ្រណាមអនកទាំងរនះអាច្ក្តូវបានសមាៃ ប់រោេរៅ   

ទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ 
3286

។ 

1150> រក្កាយពីបានសាត ប់សកេីកមម បស់អនកជំនាញ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ឈ្ឺោប់ខដេ

បានបងករឡើងរេើរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រដ្ឋយសា បទឧក្កិដាខដេបានក្បក្ពឹតតរឡើងរដ្ឋយជន-    

ជាបរោទជាចំ្ខណកមួយរធាើឲ្យរកើតមានរោគសញ្ញា ននកា ឈ្ឺោប់្ ៃូវច្ិតតកនុង យៈរពេខវង រោង

ត្តមកា ោយកា ណពី៍រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់
3287

។ អនកជំនាញ ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា  បាន

ពនយេ់ថ្ន រៅកនុងក ណីជារក្ច្ើន បទពិរសាធន៍ បស់ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមបានបណាត េ

ឲ្យមានជំងឺប៉ាះទងគិច្្ៃូវចិ្តតជារ ៀង ហូត ដូច្ជា ស បិនអាក្កក់ ជំងឺបាក់សាត កា ធាៃ ក់ទឹកចិ្តត ងប់

អា មមណ៍ ជំងឺសងស័យ (Paranoia)
3288

។ ជំងឺបាក់សាតអាច្ខសតងរច្ញរដ្ឋយខៃួនវាត្តម យៈកា 

នឹករឃើញរឡើង វិញនូវរហត កា ណពី៍អតីតកាេថ្នដូច្រៅងមីៗ កា សាទ ក់រសទើ មិនពិភាកា ឬ មិនច្ង់

រៅរមើេកខនៃងពីម នៗ កា ញ័ ខៃួនក្បាណ និងជំងឺរដកមិនេក់
3289

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន 
រដ្ឋយសា ្េវិបាកននបទឧក្កិដាខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ  ទធ រដើមបណត ឹង  

 ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់រទៀតបានទទួេ ងនូវកា ឈ្ឺោប់ខដេមិនអាច្វាស់បាន 

 ួមមានដូច្ជា កា ឈ្ឺោប់រេើ ូបកាយ កា បាត់បង់ខ្នករសដាកិច្ច កា បាត់បង់រសច្កតីនងៃងន ូ កា ប៉ាះ

ទងគិច្្ៃូវច្ិតត (Trauma) និងកា រសាកសរងាគខដេបណាត េមកពីកា បាត់បង់សមាជិកក្គួសា  ឬ 

សាច់្ញាតិជិតសនិទធ
3290

។ 

                                                 
3286

 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍  កយស ំត្តងំខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា  E3/4808 ច្ ះនងៃ

ទី ០៧ ខខ វិច្ិិកា ឆ្ន ំ ២០០៨។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ រទស ប បាន  ឯកសា  E3/4811 ច្ ះនងៃ

ទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ២០១០។  កយស ំត្តំងខៃួនជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ា ន ឯកសា  E3/4857 ច្ ះនងៃ

ទី ១៤ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១០។  

3287
 សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៦៥ (ពពិណ៌នាអំពី

្េប៉ាះ េ់្ៃូវច្ិតតននកា បាត់បង់អនកជីទីក្សលាញ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) 

ទំព័  ៧៣-៧៤ (ពិពណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ៃូវច្ិតតននកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៧៥-៧៦ (ពពិណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ៃូវច្ិតតននកា រឃើញក្ពឹតតិកា ណ៍ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត)។     
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៧៧ (ពពិណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ៃូវច្ិតតននកា អត់

អាហា )។  

3288
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័  ៥២-៥៤។ 

3289
 ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ឈ្ឹម ស ធាោ៉ា ) ទំព័ ៥៤-៥៥ ។ 

3290
 ខ្នកទី ១៨៖ កា ្តនាទ រទាស កថ្នខណឌ  ១០៧៧។  

01007279
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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១៩.៥  កា វាយតនមៃរេើោេសំ់ណងទាងំអស់ខដេសហរមធាវនីាមំ ខបានរសនើស  ំ

1151> អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ្តេ់សំណងដូច្ខ្ងរក្កាមរនះ ខដេបំរពញរៅត្តម

េកេខណឌ តក្មូវដូច្មានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង គឺជាកា ជួសជ េ

ពយសនកមមខដេទទួេ ងរដ្ឋយជន ងរក្ោះ និង្តេ់សំណង្ៃូវចិ្តត និងជាសមូហភាព ដេ់រដើមបណត ឹង

 ដាបបរវណី។ គរក្មាងសំណងទាងំអស់រនះមានេកេណៈសមក្សប អាច្្តេ់អាន ភាពរេើកា ្តេ់

សំណងខដេសហរមធាវនីាមំ ខបានទាមទា  និងអាច្អន វតតបាន។ 

 ១៩.៥.១  គរក្មាងទាកទ់ងកា ច្ងោ ំ នងិបជូនយីដ្ឋា នសក្មាប ់មៃកឹ៖ គរក្មាងទ ី ១ នងិ

គរក្មាងទ ី៣ 

1152> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសរងកតរឃើញត្តងំពីម នមករហើយថ្ន សាា ប័នអនត ជាតិខៃះ

បានកំណត់ក្បរភទននកា ទទួេសាគ េ់ជា្ៃូវកា  អំពីកា ឈ្ឺោបខ់ដេមានសា សំខ្ន់ជានិមិតត ូប

សក្មាបជ់ន ងរក្ោះថ្នជាសណំង
3291

។ អងគជំន ំជក្មះយេ់ក្សបជាមួយសហរមធាវីនាមំ ខថ្ន 

កា កំណត់ទិវាជាតិឈ្ប់សក្មាក្ៃូវកា  គឺជាកា ទទួេសាគ េ់ជា្ៃូវកា  និងទូទាងំក្បរទសអពីំ

ពយសនកមមខដេជន ងរក្ោះបានទទួេ ង។ បូជនីយដ្ឋា នជាសាធា ណៈ អាច្ជួយបខនាមរទៀតដេ់

កា សាត  រឡើង វិញនូវរសច្កតីនងៃងន ូ បស់ជន ងរក្ោះ ក្ពមទាងំ្តេ់កា ទទួេសាគ េ់ជាសាធា ណៈ

ចំ្រ ះឧក្កិដាកមមខដេបានក្បក្ពឹតត និងពយសនកមមខដេបានទទួេ ង និងជួយដេ់កា ពាបាេ បួស

សាន ម បសជ់ន ងរក្ោះទាងំអស់ រដ្ឋយវាបានពក្ងីកឥទធិពេននសំណង មិនក្តឹមខតចំ្រ ះប គគេ

ខដេក្តូវបានទទួេសាគ េ់ថ្នជារដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរនាះរទ
3292

។ កា ្តួច្រ្តើមទាងំពី រនះ 

ក្បខហេជាអាច្រេើកទឹកចិ្តតបខនាមរទៀត ដេ់កា សិកាខសាងយេ់អំពីបទឧក្កិដាខដេបានក្បក្ពឹតត

កនុង បបខខម ក្កហម ក្ពមទាងំរេើកកមពស់វបបធម៌សនតភិាព និងចូ្េ ួមចំ្ខណកដេ់កា ្សះ្ា

ជាតិ
3293

។ 

1153> រដ្ឋយសា ោជ ដ្ឋា ភិបាេកមពជុាមាន្នទៈច្ាស់លាស់ច្ង់ក្បកាសយកនងៃទី ២០ ខខ 

ឧសភា ជាទិវាននកា ច្ងោំក្បោំឆ្ន ំ និងជានងៃឈ្ប់សក្មាក្ៃូវកា  ដូរច្នះ ោម នខទង់ចំ្ណាយ     

ជាក់លាក់ខ្នកហិ ញ្ាវតាណុាមួយ ទំនងជាោបំាច់្ក្តូវដ្ឋក់ជូនសក្មាប់្តេ់អាន ភាពរេើកា ្តួច្រ្តើម  

                                                 
3291

 សាេក្កមរេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៦៧។ 

3292
 ឯកសា  F28 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៨៣។ 

3293
 ឯកសា  F28 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៦៨៣។ 

01007280
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សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 
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រនះរទ។  ក់ព័នធរៅនឹងគរក្មាងទីពី  មូេនិធិទាងំអស់ខដេក្តូវកា សក្មាប់កា អន វតតគរក្មាងរនះ 

ក្តូវបានធានា ួច្ោេ់ រហើយសាលាោជធានីភនំរពញ ក៏បានឯកភាពរៅរេើទីត្តងំខដេបានរសនើ

សក្មាបប់ូជនីយដ្ឋា នរនាះ្ងខដ ។ រេើសពីរនះរទៀត អនកអន វតតគរក្មាងរនះ (ខដេ ួមមានសាា ន

ទូតបាោំង ក្កុមមិតតភាព បាោំង-កមពជុា នន ដាសភាបាោំង និងរលាក រសោ៉ា ) បានបង្វា ញជា្ៃូវកា 

អំពី្នទៈច្ង់សរក្មច្ឲ្យបាននូវគរក្មាងរនះ។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាង

ទី ១ និងគរក្មាងទី ៣។ 

 ១៩.៥.២  គរក្មាងទាកទ់ង វធិសីា្សតពាបាេ នងិជនំយួខ្នក្ៃូវច្តិតដេជ់ន ងរក្ោះ៖ 

គរក្មាង ទ ី៥ នងិគរក្មាងទ ី៦ 

1154> អងគជំន ំជក្មះយេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន គរក្មាងទី ៥ និងគរក្មាងទី ៦ ខដេមានរោេ-

បំណង្តេ់ជាជំនួយ្ៃូវចិ្តតដេ់ជន ងរក្ោះ គឺជាសំណង “្ៃូវច្ិតត និងជាសមូហភាព” រៅកនុង

 វិសាេភាពននក្កបខណឌ គតិយ តត បស ់ អ.វ.ត.ក ដូរច្នះវាបានបំរពញត្តមេកេខណឌ តក្មូវដូច្មាន

ខច្ងកនុង វិធាន ២៣ សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង។ អងគជំន ជំក្មះត លាកា កំពូេ ក៏បានទទួេសាគ េ់

កាេពីរពេម ន្ងខដ ថ្ន កា ្តេ់កា ខងទាខំ្នក្ៃូវចិ្តតគឺជាទក្មង់ននសំណងដ៏សមក្សបមួយ
3294

។ 

បខនាមរេើរនះរទៀត ពិធីប ណយជាសាធា ណៈខដេរក្ោងនឹងក្បា ពធរធាើរឡើងរៅរក្កាយបញ្ចប់គរក្មាង

ទី៥ រនាះ ក៏ក្បខហេជាអាច្រេើកកមពសក់ា យេ់ដឹងជាសាធា ណៈអំពីពយសនកមមខដេជន ងរក្ោះ

កនុង បបខខម ក្កហមបានទទួេ ង និងអាច្ចូ្េ ួមចំ្ខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ។ 

1155> ជាច្ ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង កត់សមាគ េ់រឃើញថ្ន សហរមធាវីនាមំ ខតំណាង

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានបង្វា ញថ្ន មូេនិធិោបំាច់្នានាក្តូវបានធានា ួច្ោេ់រហើយសក្មាប់

ខ្នកននគរក្មាងខដេក្តូវរធាើរឡើងរៅទីក្កុងភនំរពញ រហើយនដគូ គរក្មាងបានរបតជាា ថ្ននឹងធានាឲ្យ

គរក្មាងរនះអន វតតរៅបាន។ រហត ដូរច្នះ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទ ី

៥ និងទី៦។ រទាះបីជា មិនមានមូេនិធិសក្មាប់កា ពក្ងីកគរក្មាងរនះរៅរក្ៅទីក្កុងភនំរពញក៏

រដ្ឋយ ក៏អងគជំន ជំក្មះអន ញ្ញា តឲ្យមានកា ពក្ងីកគរក្មាងរនះ កនុងក ណមីានមូេនិធីបខនាម។ 
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 ឯកសា  F28 សាេដីការេើសំណ ំរ ឿង កាំង រហកកអា វ កថ្នខណឌ  ៧០១។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

975 

 

 ១៩.៥.៣  កា ច្ងក្កងឯកសា  នងិកា អប ់៖ំ គរក្មាងទ ី៧, ៨, ៩, ១០, ១១, ១២, នងិ

គរក្មាងទ ី១៣ 

1156> ចំ្រ ះគរក្មាងទី ៧, ៨, ៩, ១០ និងគរក្មាងទី ១១ ខដេគរក្មាងទាងំអស់រនះ ក់ព័នធកា 
ច្ងក្កងឯកសា  និងកា អប់ ំរនាះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន គរក្មាងទាងំរនះក៏

រោ ពត្តមេកេខណឌ តក្មូវនន វិធាន ២៣ សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង រហើយមានេកេណៈ្ៃូវច្ិតត និងជា

សមូហភាព ្ងខដ ។ កា អប់ ជំាសាធា ណៈអំពីកា ឈ្ឺោប ់បស់ជន ងរក្ោះ និងអំពីេកេណៈ

នន បបខខម ក្កហមរនាះក៏ក្បខហេជាជួយដេ់កា សរក្មច្រោេរៅននកា ទទួេសាគ េ់ កា ច្ងោ ំ

និងកា រេើកកមពស់កា យេ់ដឹងអំពីឧក្កិដាកមមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត និងភាពឈ្ឺោប់ខដេបណាត េ 

មកពីឧក្កិដាកមមទាំងរនះ្ងខដ ។ ដូរច្នះរហើយ វាក្បខហេជាមិនក្តឹមខត្តេ់្េក្បរោជន៍ដេ់ 

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីប៉ា រណាណ ះរនាះរទ វាខងមទាងំចូ្េ ួមចំ្ខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ្ងខដ ។  

អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់ថ្ន មូេនិធិសក្មាបក់ា អន វតតគរក្មាងទាងំរនះក្តូវបានធានា 

រហើយនដគូទាងំអស់ខដេ ក់ព័នធនឹងគរក្មាងទាងំរនះបានបង្វា ញ្នទៈច្ាស់លាសក់្សុះោន ច្ង់ជួយ

ឲ្យគរក្មាងទាងំរនះបានសរក្មច្រច្ញជា ូបោង។ 

1157> ចំ្រ ះគរក្មាងទី ៩ កា ខណនាកំាេពីរេើកម ន បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបាន មៃកឹ

រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីថ្ន “អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្រធាើកា យេ់ក្ពមរេើជំពូកណាមួយ

ននរសៀវរៅសតពីីអងគរហត ណាមួយខដេកំព ងសាិតរក្កាមកា ពិោ ណា បសត់ លាកា  រហើយខដេ

នឹងក្តូវរធាើកា  វិនិច្ិ័យជាច្ ងរក្កាយបានរទ”
3295

។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី សហរមធាវីនាមំ ខបានដ្ឋក់

នូវជំពូករសៀវរៅខដេបានរសនើរឡើង ខដេពួករគបានអះអាងថ្នមិនខមនជាកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋា ន

ត្តម្ៃូវច្ាប់ ជាពិរសសទាកទ់ងរៅនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បសជ់នជាបរ់ោទរៅកនុងសំណ រំ ឿង  

០០២/០១ រនាះរឡើយ។ សហរមធាវីនាមំ ខក៏បានរសនើឲ្យអងគជំន ំជក្មះពិោ ណារឡើង វិញរេើកា 

ខណនាមំ ន បស់ខៃួន។ អងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់ថ្ន កា ្តេ់ជូននូវមូេដ្ឋា នដ៏ក្តឹមក្តូវដេ់សាលា-

រ ៀនសក្មាប់ពិភាកា អំពីរហត កា ណ៍នានារៅកនុងអំឡុងសម័យខខម ក្កហមគឺជារោេរៅដ៏ក្បរសើ 

មួយ រហើយក៏ទទួេសាគ េ់ថ្ន ភ័សតតុ្តង បសរ់ដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងសាកសរីៅកនុងជំពូករនាះ
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 រសច្កតីសរក្មច្ជាបនតបនាទ ប់ និងច្ ងរក្កាយ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរេើភាពជាក់លាក់ខដេបានរធាើបច្ចបុបនន-

ភាព ននគរក្មាងសំណងជាអាទិភាព បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អន រលាមត្តម វិធាន ៨១ សទួន៤ (E218/7/3)      

ឯកសា  E218/7/4 ច្ ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ កថ្នខណឌ  ៨។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

976 

 

មានអតាក្បរោជន៍សក្មាប់កា ពិភាកាខបបរនះ្ងខដ ។ ប៉ា ខនតអងគជំន ំជក្មះសូមសងកត់ធៃន់ថ្ន កា 

សរក្មច្អំពីកា ទទួេខ សក្តូវក្ពហមទណឌ  បសជ់នជាបរ់ោទ និងកា កំណត់រេើអងគរហត គឺជាប ពាសិទធិ

ខតមួយគត់ បស់ អ.វ.ត.ក រដ្ឋយក្តូវខ្អករៅរេើកា វាយតនមៃពីភាពអាច្រជឿជាក់បាន បស់សាកសី

និងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។ ខៃឹមសា ននជំពូករសៀវរៅោបំាច់្ក្តូវខសាងយេ់រៅត្តមប ិបទរនះ

្ងខដ ។ រហត ដូរច្នះ វាជាកា សមក្សបខដេក្តូវដ្ឋក់រសច្កតីបដិរសធរៅកនុងឧបសមព័នធភាជ ប់

ជាមួយនឹងជំពូករនះ រហើយអងគជំន ំជក្មះបង្វគ បឲ់្យរធាើដូរច្នះ
3296

។ ដោបណាមានកា រោ ពត្តម

េកេខណឌ រនះរទើបអងគជំន ំជក្មះអន ម័តយេ់ក្ពមរេើគរក្មាងទី ៩ ។ 

1158> ចំ្រ ះគរក្មាងទី ១២ និងគរក្មាងទី ១៣  វិញ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីរសនើស ំដ្ឋក់បញ្ចូេ

រ ម្ ះរៅកនុងសាេក្កមសាា ព កនុងសំណ រំ ឿង០០២។ រៅរពេខដេជួបក្បឈ្មនឹងសំរណើ

ក្បហាក់ក្បខហេោន ខបបរនះកនុងសំណ រំ ឿង ០០១ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគ េ់ថ្ន 

ត្តមេកេណៈបរច្ចករទស  វិធានកា ខបបរនះហសួពី វសិាេភាពននសំណងខដេមានកនុងក្កបខណឌ

គតិយ តត បស់ អ.វ.ត.ក កាេពីរពេរនាះ។ រទាះជាោ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងបានកត់

សមាគ េ់រៅកនុងសាេក្កមសណំ រំ ឿង ០០១  បស់ខៃួនថ្ន មានខត អ.វ.ត.ក ខតមួយគត់ខដេអាច្

សរក្មច្រេើសំរណើទាងំរនះបាន រហើយសាា ប័នអនត ជាតិដនទរទៀតបានកំណត់ក្បរភទននកា ទទួេ

សាគ េ់ជា្ៃូវកា  អំពីកា ឈ្ឺោប់ខដេមានសា សំខ្ន់ជានិមិតត ូបសក្មាបជ់ន ងរក្ោះថ្នជាសំណង

សក្មាបជ់ន ងរក្ោះ។ រដ្ឋយសា ខតគរក្មាងទាងំរនះ បាន្តេ់ជាមរធាបាយ ូបិយសក្មាប់កា 

ទទួេសាគ េ់កា ឈ្ឺោប់ជាសមូហភាព បសជ់ន ងរក្ោះរនាះ ដូរច្នះអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង  

សរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទាងំរនះ ក៏ដូច្ជាសំរណើក្បហាក់ក្បខហេោន រ្សងៗរទៀត
3297

។ អងគជំន -ំ

ជក្មះសូមបញ្ញជ ក់សាជាងមីថ្ន កា ្តេ់ជូនជាសាធា ណៈនូវសាេក្កម និងព័ត៌មាននានាជ ំ វិញ
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 អងគជំន ជំក្មះពិោ ណាថ្នកា បដរិសធដូច្តរៅរនះ គឺជាកា បដិរសធដ៏សមក្សប “ជំពូករនះគឺខ្អករៅរេើសកេី-

កមម បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងសាកសី រៅច្ំរ ះម ខ អ.វ.ត.ក។ កា សរក្មច្ពកីា មានពិ  ទធ ឬមិនមានពិ  ទធ បស់

ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ខដេមានខច្ងកនុងសាេក្កម បស់អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូង រហើយកនុងក ណី

សមក្សប ក្តូវបានោកំ្ទ ឬខកខក្ប រដ្ឋយអងគជំន ជំក្មះត លាកា កំពេូ គឺជាកា ច្ងកាតពាកិច្ចត្តម្ៃូវច្ាបខ់តមួយគត ់

ច្ំរ ះបណាត ក្ពឹតតិកា ណ៍នានាខដេបានបង្វា ញកនុងជំពកូរនះ។ 
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សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

E313 

សាេក្កម បសអ់ងគជំន ជំក្មះសាលាដំបងូនន អ.វ.ត.ក សំណ ំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០១៤/សាធា ណៈ 

977 

 

សំណ រំ ឿង ០០២ អាច្ចូ្េ ួមចំ្ខណកោ៉ា ងសំខ្នដ់េ់គំនិត្តួច្រ្តើមននកា ្សះ្ាជាតិរៅកនុង

សងគមកមពជុាទូរៅ និងសក្មាប់កា អប់ ំជាសាធា ណៈ្ងខដ 
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។  

1159> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគ េ់រេើ្នទៈ បស់អងគភាពោ ំ ជន ងរក្ោះ និងខ្នក

កិច្ចកា សាធា ណៈ ច្ង់ដ្ឋក់បញ្ចូេរ ម្ ះ បសរ់ដើមបណត ឹង ដាបបរវណីទាងំអសរ់ៅកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២ រៅរេើរគហទំព័  បស ់អ.វ.ត.ក រហើយដូច្ោន រនាះខដ ក៏យេ់ក្ពមឲ្យខ្នកកិច្ចកា សាធា ណៈ

ខច្កោយសាេក្កមសំណ រំ ឿង ០០២/០១ ឲ្យបានទូេំទូលាយបំ្ តត្តមេទធភាពធនធានខដេ

មានក្សាបក់នុងរពេបច្ចបុបនន ខដេទាងំអសរ់នះគឺជា វិធានកា ដ៏មានតនមៃសក្មាប់សំណងរៅកនងុ

អតាន័យនន វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) នន វិធានន្ទកនុង។ 

1160> ជាេទធ្េ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទី ៧, ៨, ៩, ១០, ១១, 

១២ និងគរក្មាងទី ១៣។ 

 ១៩.៥.៤  គរក្មាងនានាខដេអងគជនំ ជំក្មះសាលាដបំងូសរក្មច្មនិទទេួយក៖ គរក្មាងទ២ី 

នងិគរក្មាងទ៤ី 

1161> រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន សណំងខដេរសនើស ំកនុងគរក្មាងទី 

២ និងទី៤ អាច្ជួសជ េបានោ៉ា ងសមក្សបចំ្រ ះពយសនកមមខដេទទួេ ងរដ្ឋយជន ងរក្ោះ 

រហើយអាច្្តេ់ជាសំណង្ៃូវចិ្តត និងជាសមូហភាពចំ្រ ះកា ឈ្ឺោប ់បស់រដើមបណត ឹង ដា-

បបរវណក៏ីរដ្ឋយ ក៏ វិធាន ២៣ សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង តក្មូវឲ្យសហរមធាវីនាមំ ខបង្វា ញ

ថ្ន គរក្មាងទាងំអសរ់នះមានកា ធានាមូេនិធិក្គប់ក្ោន់ពីសាា ប័នខ្ងរក្ៅ រដ្ឋយសា វាជា

េកេខណឌ មួយសក្មាប់កា សរក្មច្យេ់ក្ពមត្តម្ៃូវត លាកា ចំ្រ ះកា ្តេ់សំណង។ 

1162> រទាះបីជាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគ េ់ោ៉ា ងច្ាស់រហើយថ្ន គរក្មាងទី២ មិន

មានកា រ ៀបោប់េមអិតឲ្យបានក្គប់ក្ោន់ ឬ ក៏បញ្ញជ ក់អំពីខទង់ងវិកាជាក់លាកក៏់រដ្ឋយ  ក៏សហ-

រមធាវីនាមំ ខរៅខតមិន្តេ់ព័ត៌មានបខនាមសំខ្ន់ៗដនទរទៀត ដូច្ជាទីត្តងំបូជនីយដ្ឋា នខដេក្តូវរសនើ

រឡើងខដេបានគិតបក្មុងទ ក ឬក៏កិច្ចក្ពមរក្ពៀងជាមួយភាគីតតិយជន ក់ព័នធណាមួយដខដេនា

រពេរក្កាយមក។  
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	៥.១.៦  មន្ទីររដ្ឋាភិបាល (ស-៧១) និងមន្ទីរចំណុះផ្សេងៗទៀត
	៥.១.៧  អង្គភាពភូមិភាគ តំបន់ ស្រុក និង ឃុំ
	៥.១.៨  អង្គការ
	៥.១.៩  ប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្តុំ

	៥.២  រចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
	៥.៣  រចនាសម្ព័ន្ធនៃកងកម្លាំងយោធាបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
	៥.៣.១  ការបង្កើតកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា
	៥.៣.២  រចនាសម្ព័ន្ធនៃកងទ័ពបដិវត្តន៍កម្ពុជា
	៥.៣.៣  កងទ័ពតំបន់ និងកងឈ្លប


	៦. រចនាសម្ព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារ
	៦.១  វិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនង
	៦.១.១  ទូរលេខ
	៦.១.២  សំបុត្រ
	៦.១.៣  ទូរស័ព្ទ
	៦.១.៤  វិទ្យុផ្សាយសម្លេង
	៦.១.៥  ទស្សនាវដ្តី
	៦.១.៦  ការតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានបរទេស

	៦.២  ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង
	៦.២.១  ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស
	៦.២.២  ទំនាក់ទំនងរវាងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម នឹងភូមិភាគ ឬតំបន់ស្វយ័ត
	៦.២.៣  ទំនាក់ទំនងរវាងភូមិភាគ នឹងតំបន់
	៦.២.៤  ទំនាក់ទំនងរវាងតំបន់នឹងស្រុក
	៦.២.៥  ទំនាក់ទំនងរវាងស្រុកនឹងឃុំ
	៦.២.៦  ទំនាក់ទំនងក្រៅប្រទេស

	៦.៣  ទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធា
	៦.៣.១  ទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈិមបក្ស
	៦.៣.២  ទំនាក់ទំនងរវាងអគ្គសេនាធិការ និងកងពលធំ
	៦.៣.៣  ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងកងពលធំ
	៦.៣.៤  ទំនាក់ទំនងរវាងកងពលធំ


	៧.  តួនាទី និង មុខងាររបស់ នួន ជា
	៧.១  ព័ត៌មានអំពីសាវតារ និងអំឡុងពេលមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
	៧.២  ឋានៈ និងតួនាទីរបស់ នួន ជា នៅក្នុងបក្ស
	៧.៣  កន្លែងស្នាក់នៅ ការធើ្វការងារ និងទីតាំងធើ្វដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជា         ប្រជាធិបតេយ្យ
	៧.៤  តួនាទីក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
	៧.៤.១  ប្រធានសភាតំណាងប្រជាជន
	៧.៤.២  នាយករដ្ឋមន្រ្តីសី្តទី

	៧.៥  តួនាទីក្នុងការឃោសនា និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត
	៧.៦  តួនាទីក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនយោធា និងសន្តិសុខ
	៧.៦.១  សមាជិកភាពក្នុងគណៈកម្មាធិការយោធានៃបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
	៧.៦.២  ការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាយោធា និងសន្តិសុខផ្សេងទៀត
	៧.៦.៣  ការគ្រប់គ្រងមន្ទីរសន្តិសុខ ស-២១

	៧.៧  សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

	៨. តួនាទី និងមុខងាររបស់ ខៀវ សំផន
	៨.១  ព័ត៌មានអំពីសាវតារ និងអំឡុងពេលមុនរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
	៨.១.១  ជីវិតកុមារភាព និងវិជ្ជាជីវៈ
	៨.១.២  សមាជិកបក្ស
	៨.១.៣  ឆ្នាំ ១៩៧០ ដល់ឆ្នាំ ១៩៧៥

	៨.២  កន្លែងស្នាក់នៅ ការធើ្វការងារ និងទីតាំងធើ្វដំណើរក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិប- តេយ្យ
	៨.៣  តួនាទីក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
	៨.៣.១  ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីការពារជាតិ និងអគ្គមេបញ្ជាការ
	៨.៣.២  ប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋ
	៨.៣.៣  សមាជិកភាពនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិម និងគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្តៃយ៍
	៨.៣.៤  សមាជិកភាពមន្ទីរ ៨៧០
	៨.៣.៥  ការគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការពាណិជ្ជកម្ម (ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

	៨.៤  សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

	៩.  ច្បាប់ជាធរមានៈ ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ
	៩.១  ការធ្វើមនុស្សឃាត
	៩.២  ការសម្លាប់រង្គាល
	៩.៣  ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយសារមូលហេតុនយោបាយ
	៩.៤  អំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត
	៩.៤.១  ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
	៩.៤.២  ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ
	៩.៤.៣  ការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់មនុស្សជាតិ


	១០.  ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន (ដំណាក់កាលទី ១)
	១០.១  ដីកាដំណោះស្រាយ
	១០.២  ហេតុការណ៍ថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ និងថ្ងៃបន្តបន្ទាប់
	១០.២.១  ការអនុវត្ត
	១០.២.២  ការចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ
	១០.២.៣  បរិយាកាសនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការជម្លៀស
	១០.២.៤  លក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន និងការវិលត្រឡប់មកវិញ “ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃ”
	១០.២.៥  ការអះអាងអំពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខ
	១០.២.៦  ការជម្លៀស “ដោយប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយ”
	១០.២.៧  គ្មានការលើកលែង
	១០.២.៨  ការធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ
	១០.២.៩  គោលដៅដែលត្រូវទៅ
	១០.២.១០  បន្ទាប់ពីរយៈពេល៣ថ្ងៃ
	១០.២.១១  អំពើហឹង្សាដែលបានទទួលរង
	១០.២.១២  លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលបានទទួលរង
	១០.២.១៣  ជំនួយដែលត្រូវបានផ្តល់
	១០.២.១៤  ការស្លាប់
	១០.២.១៥  សាកសព
	១០.២.១៦  ការប្រព្រឹត្តិមកលើអ្នករដ្ឋការ និងទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
	១០.២.១៧  ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ
	១០.២.១៨  ការប្រព្រឹត្តិមកលើអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀសនៅពេលទៅដល់ភ្លាម
	១០.២.១៩  ការបញ្ចប់ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន
	១០.២.២០  ចំនួនប្រជាជនសរុបដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅ
	១០.២.២១  ចំនួនមនុស្សស្លាប់សរុប
	១០.២.២២  ផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដែលត្រូវបានជម្លៀស

	១០.៣  គោលនយោបាយ និងយុត្តិកម្មចំពោះការជម្លៀស
	១០.៣.១  ការធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខដើម្បីប្រឆាំងនឹងសត្រូវ និងការធ្វើឲ្យសត្រូវចុះខ្សោយ
	១០.៣.២  ការខ្វះស្បៀងអាហារ និងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី ១៧ ខែ មេសាឆ្នាំ ១៩៧៥
	១០.៣.៣  ផែនការដែលត្រូវបានបង្កើតទុកជាមុន និងគោលនយោបាយរួម
	១០.៣.៤  គុណតម្លៃផ្នែកមនោគមវិជ្ជា និងបដិវត្តន៍កសិកម្ម

	១០.៤   សម្អាងច្បាប់
	១០.៤.១  ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំ
	១០.៤.២  ការធ្វើមនុស្សឃាត
	១០.៤.៣  ការសម្លាប់រង្គាល
	១០.៤.៤  អំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលជាការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ
	១០.៤.៥  ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ


	១១.  ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន (ដំណាក់កាលទី២)
	១១.១  ទិដ្ឋភាពទូទៅ
	១១.២  ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជនពីតំបន់ទក្សិណ ទៅកាន់តំបន់ឧត្តរនៃប្រទេស
	១១.២.១  ដំណាក់កាលទី១៖ ការបញ្ជូនទៅដាក់នៅទីតាំងប្រមូលផ្តុំ
	១១.២.២   ដំណាក់កាលទី២៖ ការបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិភាគពាយ័ព្យ និងភូមិភាគ (ឧត្តរចាស់) កណ្តាល និងតំបន់ ១០៣
	១១.២.៣   ដំណាក់កាលទី៣៖ ការចាត់តាំងទៅតាមការដ្ឋានធ្វើការងារ និងសហករណ៍

	១១.៣  ទិសដៅនៃការបង្កបង្កើនផល៖ ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ឧត្តរ តំបន់ទក្សិណ និងតំបន់  កណ្តាល
	១១.៣.១  ទិសដៅឆ្នាំ ១៩៧៦៖ ៣ តោន ក្នុង ១ ហិកតា
	១១.៣.២  ទិសដៅ ឆ្នាំ១៩៧៧៖ ៣ តោន ឬ ៦ តោន ក្នុង ១ ហិកតា

	១១.៤  ការតស៊ូវណ្ណៈប្រឆាំងនឹង “ប្រជាជនថ្មី”៖ ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ឧត្តរ តំបន់ទក្សិណ និងតំបន់កណ្តាល
	១១.៤.១  ការកសាងខ្លួននៅក្នុងសហករណ៍ (ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៧៥ ដល់ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៧៦)
	១១.៤.២  ការបែងចែកសមាសភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ (ឆ្នាំ ១៩៧៧)

	១១.៥  ការផ្លាស់ទីលំនៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីព្រំដែនវៀតណាម
	១១.៦  សម្អាងច្បាប់
	១១.៦.១  ការជម្លៀសដោយបង្ខំ
	១១.៦.២  ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
	១១.៦.៣  ការប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ
	១១.៦.៤  ការសម្លាប់រង្គាល
	១១.៦.៥  ការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយ


	១២  ទួលពោធិ៍ជ្រៃ
	១២.១  ការបរាជ័យនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ និងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈភូមិភាគ
	១២.២  កិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នករដ្ឋការ លន់ នល់ នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់
	១២.៣  ការដឹកជញ្ជូនទៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ
	១២.៤  ព្រឹត្តិការណ៍នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ
	១២.៥  សម្អាងច្បាប់   

	១៣.  ច្បាប់ជាធរមាន៖ ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌជាបុគ្គល
	១៣.១  សេចក្តីផ្តើម
	១៣.២  ការប្រព្រឹត្តិតាមរយៈសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម
	១៣.៣  ការរៀបចំផែនការ
	១៣.៤  ការញុះញង់
	១៣.៥  ការបញ្ជា
	១៣.៦  ការជួយ និងការជំរុញ
	១៣.៦.១  ការជួយ និងការជំរុញតាមរយៈអំពើអកម្ម
	១៣.៦.២  គោលដៅជាក់លាក់
	១៣.៦.៣  ការជួយជ្រោមជ្រែងក្រោយពីការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម

	១៣.៧  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើ
	១៣.៧.១  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើនៅក្នុងច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ
	១៣.៧.២  កាតព្វកិច្ចក្នុងការចាត់វិធានការ
	១៣.៧.៣  ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្រោមបង្គាប់


	១៤.  សហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម
	១៤.១  គោលបំណងរួម
	១៤.១.១  ដំណាក់កាលទី១៖ ការកសាងបក្ស
	១៤.១.២  ដំណាក់កាលទី២៖ ការផ្តួចផ្តើមបដិវត្តន៍ប្រដាប់អាវុធ
	១៤.១.៣  ដំណាក់កាលទី៣៖ បដិវត្តន៍ប្រជាធិបតេយ្យ
	១៤.១.៤  ដំណាក់កាលទី៤៖ បដិវត្តន៍សង្គមនិយម
	១៤.១.៤.១  ការកាន់កាប់ និងការគ្រប់គ្រងអំណាចជាបណ្តោះអាសន្នរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្រោយពេលរំដោះ
	១៤.១.៤.២  ការចងក្រងបង្កើតមាគ៌ាបក្ស
	១៤.១.៤.៣  ការរំលាយរាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា
	១៤.១.៤.៤  កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ

	១៤.១.៥  សំអាងច្បាប់

	១៤.២  គោលនយោបាយស្តីពីការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន
	១៤.២.១  ទិដ្ឋភាពទូទៅ
	១៤.២.២  ការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីខេត្ត-ក្រុង
	១៤.២.២.១  គោលនយោបាយ
	១៤.២.២.២  យុត្តិកម្ម
	១៤.២.២.៣  វិធីសាស្រ្ត

	១៤.២.៣  ការផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងទីជនបទ
	១៤.២.៣.១  គោលនយោបាយ
	១៤.២.៣.២  យុត្តិកម្ម
	១៤.២.៣.៣  វិធីសាស្រ្ត

	១៤.២.៤  សំអាងច្បាប់

	១៤.៣  គោលនយោបាយកំណត់គោលដៅ
	១៤.៣.១  គោលនយោបាយ
	១៤.៣.២  យុត្តិកម្ម និងការបដិសេធ
	១៤.៣.២.១  សេចក្តីប្រកាសរបស់រណសិរ្សរួបរួមជាតិកម្ពុជា/រាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា
	១៤.៣.២.២  សង្រ្គាមជាមួយពួកចក្រពត្តិនៅតែបន្ត
	១៤.៣.២.៣  អ្នករដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរកំពុងធ្វើការនៅតាមជនបទ

	១៤.៣.៣  វិធីសាស្រ្ត
	១៤.៣.៤  សំអាងច្បាប់


	១៥.  ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌរបស់ នួន ជា
	១៥.១  ការដឹង ដែលទាក់ទងទៅនឹងទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវ
	១៥.១.១  ការដឹងអំពីភវនីយភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
	១៥.១.២  ការដឹងនៅខណៈពេលដែលមានការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម
	១៥.១.២.១  ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន (ដំណាក់កាលទី១)
	១៥.១.២.២  ការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន (ដំណាក់កាលទី២)
	១៥.១.២.៣  ការសម្លាប់នៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ

	១៥.១.៣  ការដឹងនៅក្រោយការប្រព្រឹត្តិឧក្រិដ្ឋកម្ម

	១៥.២  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ភូមិភាគនានាចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្ត
	១៥.៣  ការប្រព្រឹត្តិតាមរយៈសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួម
	១៥.៣.១  ការរួមចំណែក
	១៥.៣.១.១  ការបង្កើតគោលនយោបាយ ៖ ការរៀបចំផែនការអនុវត្តគោលបំណងរួម
	១៥.៣.១.២  ការឃោសនា ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលមហាជន៖ ការផ្សព្វផ្សាយ និងការអនុវត្តគោលបំណងរួម

	១៥.៣.២  ចេតនា
	១៥.៣.៣  សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

	១៥.៤  ទម្រង់ផ្សេងៗទៀតនៃការទទួលខុសត្រូវ
	១៥.៤.១  ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន (ដំណាក់កាលទី ១)
	១៥.៤.១.១  ការរៀបចំផែនការ
	១៥.៤.១.២  ការបញ្ជា
	១៥.៤.១.៣  ការញុះញង់
	១៥.៤.១.៤  ការជួយ និងជំរុញ
	១៥.៤.១.៥  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើ
	១៥.៤.១.៥.១  ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់លើ នឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់
	១៥.៤.១.៥.២  បានដឹង ឬ មានហេតុផលដឹង
	១៥.៤.១.៥.៣  ការខកខានក្នុងការទប់ស្កាត់ ឬ ដាក់ទណ្ឌកម្ម


	១៥.៤.២  ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្លាស់ទីលំនៅប្រជាជន       (ដំណាក់កាលទី២)
	១៥.៤.២.១  ការរៀបចំផែនការ
	១៥.៤.២.២  ការបញ្ជា
	១៥.៤.២.៣  ការញុះញង់
	១.៤.២.៤  ការជួយ និងជំរុញ
	១៥.៤.២.៥  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើ
	១៥.៤.២.៥.១  ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់លើ នឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់
	១៥.៤.២.៥.២  បានដឹង ឬ មានហេតុផលដឹង
	១៥.៤.២.៥.៣  ការខកខានក្នុងការទប់ស្កាត់ ឬ ដាក់ទណ្ឌកម្ម


	១៥.៤.៣  ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទួលពោធិ៍ជ្រៃ
	១៥.៤.៣.១  ការរៀបចំផែនការ
	១៥.៤.៣.២  ការបញ្ជា
	១៥.៤.៣.៣  ការញុះញង់
	១៥.៤.៣.៤  ការជួយ និងជំរុញ
	១៥.៤.៣.៥  ការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់លើ
	១៥.៤.៣.៥.១  ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់លើ នឹងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់
	១៥.៤.៣.៥.២  បានដឹង ឬ មានហេតុផលដឹង
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