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ក្ំណត់ហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរននក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធី 

ជំនុំជម្រះក្តីហៅដំណាក្់កាលរីរ(វគ្គរីរ) 

សាធារណៈ 

សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ  

នងៃទី៣០ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០១៤  

ហ ៉ោ ង្ ០៩: ០២នាទី 

សវនាការបឋរ 

 

រៅក្កមសាលាដបូំង៖ 

 រៅក្កម និេ ណ ន  ជាក្បធាន  

 រៅក្កម ស ៊ីេរវៀ ខាតរ៉ាយថ ៍

 (Judge Silvia CARTWRIGHT) 

 រៅក្កម យ៉ា  ស ខន 

 រៅក្កម ហ្សង់ម៉ា ក ឡាវវន៍  

 (Judge Jean-Marc LAVERGNE) 

 រៅក្កម យូ  ឧតតរ 

 រៅក្កម ធូ មណ៊ី (បក្មុង) 

 រៅក្កម កលូឌា រហ្េនស៍ (បក្មុង)   

 (Judge Claudia FENZ) 

ក្កឡាបញ្ជ៊ីសាលាដបូំង៖ 

 រលាកក្ស៊ី វស ក េវ ឌ្ឍ៊ី 

 កញ្ញា  ជា ស ៊ីវហ្័ង  

  

 រលាក រ៉ាសិេ ហ្ប់ឃ៊ីនស ៍

 (Mr. Russell HOPKINS) 

 កញ្ញា   ៉ាូប ៊ីន ក្កូហ្េត ៍

 (Ms. Robynne CROFT) 

កា យិេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ៖ 

  រលាកក្ស៊ី ជា លាង 

  រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន                           

(Mr. Nicolas KOUMJIAN) 
  រលាក  វលរេលមម សម៊ីត (Mr. William SMITH) 

 រលាក ថា លក អាប់ឌ្ េឡាក ់

 (Mr. Tarik ABDULHAK) 

 កញ្ញា  ស ង ឆវន័ ត 

 រលាក រសង ប  នឃាង 
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ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

 រលាក រសង លាង 

 រលាក សាេ៊ីម លសចាវា៉ា ន៊ី 

 (Mr.Salim NAKHJAVANI) 

 រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ ប យេ៊ី 

 (Mr.Joseph Andrew BOYLE) 

ជនជាប់រចាទ៖ 

 រលាក ននួ ជា 

 រលាក រខៀវ សំផន 

រមធាវលកា ពា ជនជាប់រចាទ ននួ ជា៖  

 រលាក ស ន អ  ណ 

 រលាក សួន វសិាេ 

 រលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា(Mr.Victor KOPPE) 

រមធាវលកា ពា ជនជាប់រចាទ រខៀវ សំផន៖ 

 រលាក គង់ សអំ ន 

 កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស (Ms. Anta GUISSE)  

រមធាវលតំលងរដើមបណដ ងឹ ដឋបបរវណ៊ី៖ 

 រលាក ររជ អងគ 

 រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ(៍Ms.Marie GUIRAUD) 

 រលាក រឡា ជ នធ៊ី 

 រលាក សំ ស គង ់

 រលាក ហ្ ង គមឹសួន 

 រលាក វវ៉ាន រៅ 

 រលាក គឹម រម៉ាងឃ៊ី 

 រលាកក្ស៊ី រជត វណណេ៊ី 

 រលាកក្ស៊ី ទ៊ី ក្សុ៊ីនល 

 រលាកក្ស៊ី ស ៊ីន ស វ៉ាន 

 កញ្ញា  ហ្េ៊ីេ៊ីរ៊ីន ស  តហ្ស ៍(Ms.Phillipine SUTZ) 

 រលាក យ៊ីគ្នងំ េ ូ(Mr. Yiqiang LIU) 

វផនកក្គប់ក្គងត លាកា ៖ 

 រលាកក្ស៊ី សួ ស ទា វល 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                           

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  i 
បញ្ជ៊ីរ ម្ ះអនកនយិយ៖ 

ភាសាវដេបានរក្បើ រេើកវេងវតមនកា បញ្ញជ ក់រផសងរទៀតនៅកនុងក្បតិចា ឹក 

 

 

អនកនយិយ ភាសា 

រៅក្កម និេ ណ ន (ក្បធានអងគជំន ំ) វខម  

រៅក្កម ស ៊ីេរវៀ ខាតរ៉ាយថ៍ អង់រគលស 

រលាកក្ស៊ី ជា លាង វខម  

នោក ន៊ីកឡូាស គូមវជន  អង់រគលស  

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌ្ូ ប យេ៊ី អង់រគលស 

រលាក ថា លក អាប់ឌ្ េឡាក ់ អង់រគលស 

រលាក រសង លាង វខម  

រលាក សួន វសិាេ  វខម  

រលាក  វ ិចទ័  កូរប៉ា អង់រគលស 

រលាក ស ន អ  ណ វខម  

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស បារំង 

រលាក គង់ សអំ ន វខម  

រលាក ររជ អងគ វខម  

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ ៍ បារំង 

ក្កឡាបញ្ជ៊ី វខម  
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  1 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្ិចចដំហណើរការនីតិវិធ ី1 

(រៅក្កមចូេកនុងបនទប់សវ្កា ) 2 

[០៩:០២:០៧] 3 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 4 

  អងគយុច ះ! 5 

  សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ី វស ក េវឌ្ឍ៊ី រ ើងរយកា ណ៍អំរ៊ីសាថ នភារវតតមន អវតតមនភាគ៊ី និង 6 

 ប គគេវដេអងគជំន ំជក្មះរកាះអរញ្ជ ើញឲ្យមកចូេ ួមកនុងសវ្កា បឋមបវនថមថ្ថៃរនះ។  7 

ក្កឡាបញ្ជ៊ី៖ 8 

សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន! សក្មប់សវ្កា បឋមបវនថមថ្ថៃរនះ ក្កឡាបញ្ជ៊ីកតស់មគ េ់រឃើញ9 

ថា ក្គបភ់ាគ៊ីទងំអស់ថ្នរ ឿងកត៊ីរនះមនវតតមន។ កតស់មគ េ់រដាយវ ក រលាក នួន ជា មនវតតមន 10 

រៅបនទប់ឃ ំខលួនខាងរក្កាមសាេសវ្កា រនះរដាយសា មូេរហ្ត ស ខភារ និងកត់សមគ េ់រ៊ីវតតមន 11 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  លហ្គ៊ី ៉ាូដ ៍ (Ms.Marie GUIRAUD) ជាសហ្រមធាវល្ំមំ ខអនត ជាតិថម៊ី តំលងឲ្យរដើមប12 

ណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេរលាកក្ស៊ីជំនួសរលាកក្ស៊ីរមធាវល រអេ៊ីហ្េរបត ស ៊ីម៉ា នណូហ្េត វដេបានលា13 

វេងរ៊ីតំវណង និងរលាក យ៊ីគ្នងំ េូ (Mr. Yiqiang LIU) ជារមធាវលអនត ជាតិថម៊ីតំលងឲ្យរដើមបណត ឹ14 

ង ដឋបបរវណ៊ី។ រលាក រលាកក្ស៊ីរមធាវលទងំរ៊ី  ូប ក្តូវបានទទួេសាគ េ់គណៈរមធាវលថ្នក្រះរជល15 

ចក្កកមពជុា ួចរហ្ើយ ប៉ា វនតមិនទន់ក្តូវបានទទួេសាគ េ់ រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុង យៈ16 

ររេកនលងមករ ើយ។  17 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 18 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 19 

បាទអ គ ណ។ បាទជាដំបងូរនះអងគជំន ំជក្មះសូមសរក្មចអំរ៊ីវតតមន បស់ជនជាប់រចាទ នួន ជា 20 

រៅកនុងបនទប់សវ្កា ផ្ទទ េ់រដាយមូេរហ្ត ជនជាប់រចាទ នួន ជា មនបញ្ញា ស ខភារមនិអាចអងគយុ21 

បាន រហ្ើយរដាយមនអន សាសន៍ បស់ក្គូររទយក្បចារំៅ អ.វ.ត.ក រនះ បញ្ញជ ក់រ៊ីសាថ នភារថ្នបញ្ញា ស ខ22 

ភារ បស់គ្នត់វដេមនយ៉ា ងរិតក្បាកដថ្នសាថ នភារមិនអាចអងគយុបាន រហ្ើយបានផតេ់អន សាសន៍ថា23 

ឲ្យអងគជំន ំជក្មះគួ អន ញ្ញា តឲ្យគ្នត់ចូេ ួមនិងតាមដានកិចចដំរណើ កា សវ្កា រ៊ីចមៃ យ។ អងគជំន ំ24 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  2 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ជក្មះយេ់ក្រម និងអន ញ្ញា តឲ្យរលាក នួន ជា ចូេ ួមតាមដានកិចចដំរណើ កា សវ្កា រ៊ីចមៃ យរ៊ី1 

បនទប់ខាង 2 

រក្កាមសាេសវ្កា រនះ។  3 

ខាុំសូមសាេ គមន៍យ៉ា ងកក់រតត ចំរពាះក្គប់ភាគ៊ីទងំអស់វដេមនវតតមនរៅកនុងថ្ថៃរនះ។ រៅកនុង 4 

វខមិថ ្ ឆ្ន ំ២០១១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរ ៀបចំសវ្កា បឋមមួយរដើមប៊ីរិចា លរេើបញ្ញា  5 

បឋមទូរៅ រផសងៗរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ វដេពាករ់័នានឹងជនជាប់រចាទ នួន ជា និង រខៀវ សំផន។ 6 

រក្កាយមកអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ រៅជា7 

វគគតូចៗវដេងាយក្គប់ក្គងសវ្កា ។ សាេក្កមសក្មប់កា ជំន ំជក្មះវគគទ៊ី១ វដេជាសំណ ំរ ឿង8 

០២/០១ នឹងក្តូវក្បកាសរៅថ្ថៃក្រហ្សបតិ៍ ទ៊ី០៧ វខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៤ សបាដ ហ្៍រក្កាយរនះ។ សវ្កា 9 

បវនថមកនុងថ្ថៃរនះ មនរគ្នេបំណងបញ្ញជ ក់រៅរេើបញ្ញា ្្ រៅម នររេចាប់រផដើមជំន ំជក្មះវគគទ៊ី២ 10 

វដេជាសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៤ វខរមសា ឆ្ន ំ២០១៤ អងគជំន ំជក្មះបានរចញរសចកដ៊ី11 

សរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីថម៊ីមួយរទៀត រដាយបានកំណត់ វិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ 12 

 វិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២  ួមមនកា រចាទក្បកាន់ចំរពាះអំររើក្បេ័យរជូសាសន៍ កា រ ៀប13 

កា រដាយបងខំ និងកា  ំរលាភរសរសនថវៈ កា ក្បក្រឹតតចំរពាះរ ទាសាសនិកជន កា របាសសមា តថ្ផទកនុង 14 

កា កំណត់រគ្នេរៅអត៊ីតអនក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម ទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមចំនួនបួន កា ដាឋ នកា ងា 15 

ចំនួនប៊ី និងសហ្ក ណ៍ចំនួនមួយ។  16 

[០៩:០៦:៣០] 17 

ទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមម និងកា រចាទក្បកាន់មួយចំនួនដូចខាងរក្កាមនឹងក្តូវរេើកមករដញរដាេរៅ18 

កនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២  ួមមន៖ អំររើក្បេ័យរូជសាសន៍ចំរពាះជនជាតិចាម និងជនជាតិរវៀតលម 19 

រដាយមិនរប់បញ្ចូេឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិវដេបានក្បក្រឹតតរ ើងរដាយសា កងទ័របដិវតតន៍ 20 

កមពជុារៅរេើដ៊ីទឹករវៀតលម។ កា រ ៀបកា រដាយបងខំ និង ំរលាភរសរសនថវៈកនុងក្កបខ័ណឌ ទូទងំ21 

ក្បរទស, កា របាសសមា តថ្ផទកនុងមនទ៊ី សនដិស ខស-២១, មនទ៊ី សនដិស ខក្កាងំតាចាន់, មនទ៊ី សនដិស ខអូ 22 

កវនសង, មនទ៊ី សនដិស ខភនំរក្កាេ, កា ដាឋ នទំនប់១មករ, កា ដាឋ នសាងសង់ក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្ន ំង, 23 

កា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំថម, សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់, កា ក្បក្រឹតតចំរពាះរ ទាសាសនិកជនកក្មិតក្តឹមសហ្ក ណ៍24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  3 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្តាកំក ់ និងកា កំណតរ់គ្នេរៅអត៊ីតអនក ដឋកា ថ្ន បបសាធា ណ ដឋវខម  កក្មិតក្តឹមសហ្-ក ណ៍1 

ក្តាកំក,់ កា ដាឋ នទំនប់១មករ, មនទ៊ី សនដិស ខស-២១ នងិមនទ៊ី សនដិស ខក្កាងំតាចាន់។  2 

កាេរ៊ី រសៀេថ្ថៃមសិេមិញ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេកា ជូនដំណឹងរក្តផលូវកា រ៊ី 3 

អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំរេូ នូវរសចកដ៊ីសរក្មចជាភាសាវខម  និងជាភាសាអង់រគលស រេើបណដ ឹងសាទ កខ4 

ក្បឆំ្ងនឹងរសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ី។ រៅកនុងរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ខលួន អងគជំន ំជក្មះ5 

សាលាត លាកា កំរូេបានតមកេ់រសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីបវនថមកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ 6 

និងក្បកាសរយួ កិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីចំរពាះបទរចាទវដេរៅរសសសេ់រៅរក្តវិសាេភារថ្នសំណ ំ7 

រ ឿង០០២/០១ និង០០២/០២  ង់ចាកំា សរក្មចរសចកដ៊ីសមក្សប បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង។  8 

អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំរេូបានជូនដំណឹងផងវដ ថា រសចកដ៊ីសរក្មច បស់ខលួនកំរ ងក្តូវបាន9 

រ ៀបចំដាក់ចូេរៅភកនុងសំណ ំរ ឿង រៅថ្ថៃទ៊ី -- រៅកនុងសំណ ំរ ឿង។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ 10 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរចញនូវ របៀបវា ៈមួយរដាយបានកំណត់ របៀបវា ៈខាងរក្កាមរនះ 11 

សក្មប់រធេើកិចចរភិាកេរៅកនុងសវ្កា រនះ ឯកសា  E311/1។ 12 

 របៀបវា ៈទ៊ី១ កា បញ្ញជ កប់វនថមរេើបញ្ញា សំណង ដឋបបរវណ៊ី។  របៀបវា ៈទ៊ី២ បញ្ញា អញ្ាក្ត-13 

កមម និងកា រនិិតយរៅរេើបញ្ញា ចាប់្្វដេពាក់រ័នានឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។  របៀបវា ៈទ៊ី៣ កា 14 

កំណត់េំដាបេ់ំរដាយថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីជំន ំជក្មះ និងកា រិនិតយបឋមរៅរេើប គគេវដេអាចជា15 

សាកស៊ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញ។ ដូចបានបញ្ញជ ក់រៅកនុង របៀបវា ៈ អងគជំន ំជក្មះនឹងមិន16 

សាដ ប់ទ ហ៊ីក ណ៍ផ្ទទ េម់តទ់ងំឡាយលវដេពាករ់័នានឹងបញ្ញា ្្ រក្តរ៊ីបញ្ញា ទងំប៊ីខាងរេើរនះរ ើ17 

យ។  18 

[០៩:០៩:៤៨] 19 

សវ្កា រនះនឹងរធេើរ ើងជាសាធា ណៈ ក៏ប៉ា វនដកនុងក ណ៊ីវដេភាគ៊ីលមួយរិចា លរឃើញថា 20 

កា រភិាកេអរំ៊ីប គគេវដេអាចជាសាកស៊ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី អនកជំ្ញ តក្មូវឲ្យរ ៀបចំឲ្យមន21 

សវ្កា វផនកខលះជាអសាធា ណៈរ្ះ ភាគ៊ីអាចរេើករ ើងនូវសំរណើស ំរដាយផ្ទទ េ់មត់រៅចំរពាះម ខ22 

អងគជំន ំជក្មះបាន។ រដើមប៊ីឲ្យដំរណើ កា សវ្កា ក្បក្រឹតតរៅរដាយ េូន សវ្កា អសាធា ណៈនឹង23 

ក្តូវរ ៀបចំរ ើងរៅច ងបញ្ចប់ថ្នសវ្កា រនះ។ រេើសរ៊ីរនះរទៀត ភាគ៊ីគួ វតរក្បើ ហ្សស្ម បស់24 

ប គគេទងំអសវ់ដេភាគ៊ីរសនើស ំឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅកនុងររេជំន ំជក្មះ្ររេខាងម ខ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  4 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ អងគជំន ំជក្មះបានវចកជូននូវបញ្ជ ៊ីមួយវដេមន ហ្សស្មថម៊ី 1 

ឯកសា  E305/15។ ភាគ៊ីគបប៊ីរយងរៅរេើបញ្ជ ៊ីរនះរដើមប៊ីរហ ហ្សស្មឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។  2 

សូមអងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីថា អន រលាមតាមមក្តា៧ ថ្នរសចកដ៊ីវណ្អំន វតតសដ៊ីអំរ៊ី 3 

ចំលតក់្បរភទ និងកា ក្គប់ក្គងរេើរ័ត៌មនទក់ទងនឹងសំណ ំរ ឿង ភាគ៊ីក្តូវរហសាកស៊ីរដាយរក្បើ4 

 ហ្សស្ម ឬតាមមរធោបាយសមក្សបរផសងៗកនុងអំ ុងររេសវ្កា ជាសាធា ណៈ និងរៅតាម5 

ឯកសា វដេបានដាក់ម នកា ផដេ់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមន ក់ៗ។ កា រធេើដូរចនះនឹងរធេើឲ្យដំលក់កា បនត6 

ប ទ្ ប់ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីដំរណើ កា រៅក្បកបរដាយក្បសិទាភារ។ 7 

[០៩:១១:៣៥] 8 

ខាុំសូមក្បកាសរបើកសវ្កា ចាប់រ៊ីររេរនះតរៅ។ រហ្ើយម ននឹងចាប់រផដើមកា រិភាកេក្បធាន9 

បទទងំប៊ីខាងរេើរនះ អងគជំន ំជក្មះក្តូវបំររញកិចចន៊ីតិវធិ៊ីទទួេសាគ េ់រមធាវលអនត ជាតិ។  10 

រហ្ើយជាបនតរៅរនះខាុំសូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ សហ្រមធាវលជាតិ រមធាវល្មំ ខតំលងរដើម11 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរ ើងរសនើស ំទទួេសាគ េ់សហ្រមធាវលអនតជាតិ្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី 12 

និងរមធាវលអនត ជាតិតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរផសងរទៀតវដេមនវតតមនរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំ13 

ជក្មះ វដេគ្នត់មិនទន់ក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់រ៊ីររេកនលងមក រដាយអន រលាមតាមវិធាន14 

២២ អន វិធាន២ ចំណ ច(ក) ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។ 15 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ! 16 

រលាក ររជ អងគ៖ 17 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ី សាធា ណជន នងិរដើមបណដ ឹង ដឋ18 

បបរវណ៊ីវដេមនវតតរៅកនុងសាេសវ្កា រនះ។ ថ្ថៃរនះមនវតតមន បស់រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៍ និង19 

រលាករមធាវល យ៊ីគ្នងំ េ ូ វដេជារមធាវលវដេមិនទន់ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រដាយអងគជំន ំជក្មះរៅរ ើ20 

យ។ រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ ៍ក្តូវបានវតងរដាយកា ិយេ័យ ដឋបាេថ្នសាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្មរនះ រដើមប៊ីរធេើ21 

ជារមធាវល្មំ ខវផនកអនត ជាតិជំនួសឲ្យរលាកក្ស៊ី រអេ៊ីហ្េរបត ស ៊ីម៉ា នណូហ្េត ចាប់រ៊ីរដើមវខមិថ ្ 22 

ឆ្ន ំ២០១៤រនះ។ ដូរចនះរលាកក្ស៊ីមិនទន់មនកា ទទួេសាគ េ់រដាយអងគជំន ំជក្មះកនុង្មជារមធាវល្មំ ខ23 

អនត ជាតិរៅរ ើយរទ រហ្ើយរលាកក្ស៊ីធាល ប់ក្តូវបានទទួេសាគ េ់កនុង្មជារមធាវលមួយ ូបកនុងចំរលម24 

រមធាវលតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ួចរហ្ើយ ក៏ប៉ា វនតមិនទន់ទទួេសាគ េ់ជារមធាវល្មំ ខរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  5 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

[០៩:១៣:៣៣] 1 

រមធាវលមួយ ូបរទៀតគឺជារមធាវលជនជាតិចិន វដេបានច ះបញ្ជ ៊ីរៅកនុងគណៈរមធាវលចិនរៅឆ្ន ំ2 

២០១១ រហ្ើយក្តូវបានទទួេរដាយក្កុមក្បឹកេថ្នគណៈរមធាវលថ្នក្រះរជាលចក្កកមពជុារៅថ្ថៃទ៊ី១២ 3 

វខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៣ បានសបថរៅចំរពាះម ខសាលាឧទា ណ៍ថ្នក្រះរជាលចក្កកមពជុារៅថ្ថៃទ៊ី១៤ វខ4 

១១ ឆ្ន ំ១០១៣។ រលាក យ៊ីគ្នងំ េូ មនសហ្រមធាវលជាតិ បស់គ្នត់គឺរលាករមធាវល សំ ស គង់។ ដូរចនះ5 

សូមរលាកក្បធានទទួេសាគ េ់ក្ស៊ី និងរលាករមធាវលទងំរ៊ី រនះរដើមប៊ីមនសិទាិជារមធាវលថ្នចំរពាះម ខអងគ6 

ជំន ំជក្មះ។ សូមរលាកក្បធានអន ញ្ញា ត សូមអ គ ណ។ 7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណរលាក ររជ អងគ។ បនតរៅរនះសូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ អរញ្ជ ើញរក្កាក9 

ឈ បាទ! 10 

(រលាកក្ស៊ីរមធាវល ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ រក្កាកឈ ) 11 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 12 

រលាកក្ស៊ី ម ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ ៍ ្ររេរនះអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគ េ់រលាកក្ស៊ីជាសហ្13 

រមធាវលអនត ជាតិ្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីតាមវិធាន១២ សទួនរ៊ី ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។ សក្មប់14 

រគ្នេបំណងថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះរនះ តាម យៈកា ទទួេសាគ េ់រនះ រលាក15 

ក្ស៊ីរមធាវលទទួេបានសិទាិ និងប រេសិទាិដូចគ្នន នឹងរមធាវលជាតិ្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដ ។  16 

សូមអរញ្ជ ើញអងគយុច ះ! 17 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក េ៊ីគ្នងំ េូ។ រលាក េ៊ីគ្នងំ េ ូ រលាកក្តូវបានអងគជំន ំជក្មះទទួេសាគ េ់18 

រលាកជារមធាវលជាតិតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីសក្មប់រគ្នេបំណងថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីរៅ19 

ចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ តាម យៈកា ទទេួសាគ េ់រនះរលាកទទួេបាននូវសិទាិនិងប រេសិទាិដចូរមធាវលជាតិ20 

វដេតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីដថ្ទរទៀតវដ ។  21 

សូមអងគយុច ះ! 22 

បាទតរៅរនះខាុំសូម្នចូេរៅក្បធានបទវដេក្តូវរិភាកេរៅកនុងសវ្កា បឋមបវនថម23 

រនះ។  24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  6 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

 របៀបវា ៈទ៊ី១ កា បញ្ញជ កប់វនថមរៅរេើបញ្ញា សំណង ដឋបបរវណ៊ី។ រៅររេរនះខាុំសូមរេើក1 

រ ើងអំរ៊ី របៀបវា ៈទ៊ី១ វដេជាកា បញ្ញជ ក់បវនថមរៅរេើបញ្ញា សំណង ដឋបបរវណ៊ី។ ជាបឋមខាុំសូមកត់2 

សមគ េ់ថា អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេនូវសំរណើស ំច ងរក្កាយ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅ3 

កនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ សំរណើស ំរនះនឹងក្តូវវិនិចឆ័យសរក្មចរៅកនុងសាេក្កមសំណ ំរ ឿង ០០២/០១  4 

ក្បសិនរបើជនជាប់រចាទក្តូវបាន ករឃើញថាមនរិ  ទាភារ។  5 

ចំណ ចទ៊ី២ អន រលាមតាមវិធាន៨០ សទួនបួនថ្នវិធានថ្ផទកនុង អងគជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញសហ្6 

រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ឲ្យផដេ់កា បញ្ញជ កប់ឋមអំរ៊ីខលឹមសា ថ្នសំណងវដេខលួន7 

មនបំណងរសនើស ំរៅកនុងសា លច ងរក្កាយ បស់ខលួនអំរ៊ីកា ទមទ សំណងផលូវចិតត និងជាសមូហ្ភារ8 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រដាយអន រលាមតាមវិធាន២៣ សទួន៤(៣) ចំណ ច(ខ) ថ្នវិធានថ្ផទកនុង។ 9 

កា បញ្ញជ ក់បឋមរនះក្តូវ ួមបញ្ចូេនូវក្កបខ័ណឌ ររេរវលាសក្មប់សំរណើស ំនិងវិធានកា បវនថមរផសងៗ10 

រទៀតវដេជាប់ពាក់រ័នានឹងសំរណើស ំទងំរ្ះ។ សហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមន 11 

យៈររេ២០្ទ៊ី រដើមប៊ីរេើករ ើងនូវចំណ ចរនះ។ រហ្ើយភាគ៊ីដថ្ទរទៀតមន យៈររេមិនរេើសរ៊ី ១០12 

្ទ៊ីរទកនុងកា រឆលើយតបរៅនឹងកា បញ្ញជ ក់បឋមរនះ។  13 

សូមអរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ 14 

[០៩:១៧:២៥] 15 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 16 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមរឆលមតឱកាសកនុងររេរនះរដើមប៊ីសូមរគ្ន រអងគជំន ំជក្មះសូម17 

រគ្ន រភាគ៊ីទងំអស់វដេមនវតតមនរៅទ៊ីរនះ និងសាធា ណជនរៅខាងរក្ត។ 18 

ខាុំសូមចាប់រផដើមរដាយសរងខប រដាយរធេើកា  ំឭកអរំ៊ីក្បធានបទរ៊ី វដេរលាកក្បធានបានរេើក19 

រ ើងអមាញ់មិញរនះ គឺនិយយអរំ៊ីកាេវិភាគសក្មប់វិធានកា <សំណង> និង< វិធានកា ជាក់វសតង20 

វដេរយើងខាុំចង់អន វតត>រដើមប៊ីសរក្មច<គរក្មង>សំណង។ ដូរចនះខាុំក្តូវកា ក្បវហ្េជា ៥រៅ ១០្ទ៊ី21 

ជារសចកដ៊ីរផដើម។ ប ទ្ ប់មករទៀតខាុំក្បគេ់រវទិការនះជូនរៅរលាករមធាវល ររជ អងគ រដើមប៊ីរធេើរសចកដ៊ី22 

សរងខបអំរ៊ីគរក្មងសំណង វដេរយើងចង់រសនើស ំរៅកនុងក្កបខ័ណឌ ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ជាបឋម 23 

<>រយើងខាុំ<យេ់ថាជាកា សំខាន់កនុងកា > ំឭកជូនអងគជំន ំជក្មះថា រយើងដឹងចាស់ថាកមមវតថថុ្នសវ្24 

កា បឋមរនះគឺរេើករ ើងអំរ៊ីបញ្ញា គរក្មងរយងតាមវិធាន២៣ សទួន<បួន(ខ) គឺគរក្មងជាមួយថ្ដគូ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  7 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ខាងរក្ត រហ្ើយរយើងខាុំយេ់ថាជាកា សំខាន់ផងវដ កនុងកា បញ្ញជ ក់ជាថម៊ីមតងរទៀតថា> សក្មប់រដើម1 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី <>កមល ំង<ជា>និមិតត ូបថ្នរសចកដ៊ីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះក្បឆំ្ងរៅរេើជន2 

ជាប់រចាទរៅកនុងក្កបខ័ណឌ ថ្នវិធាន<២៣សទួនបួន(ក) រៅវតមនសា ៈសំខាន់>។ ដូរចនះកា បកក្សាយ3 

 វិធានវដេរយើងបានរេើករ ើងរនះគឺថារយើងគិតថាអងគជំន ំជក្មះអាចមនអំលចកនុងកា ផដ្ ទ រទសជន4 

ជាប់រចាទឲ្យទទួេនូវកា សងសំណង ក៏ប៉ា វនដរដាយសា វតរកួគ្នតជ់ាជនក្ក៊ីក្កវដេរយើងបានកត់5 

សមគ េ់រឃើញរៅកនុងន៊ីតិវិធ៊ី។ ដូរចនះអងគជំន ំជក្មះអាចទទួេសាគ េ់គរក្មងសំណង បស់រយើងជាវិធាន6 

ថ្នកា សង រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ទនទឹងចង់បាន បស់រដើម-បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ វាជាចណំ ចសំខាន់7 

វដេរយើងរេើករ ើងអំរ៊ីតថ្មលជានិមិតត ូបថ្នកា ផដ្ ទ រទសជនជាប់រចាទ ក្បសិនរបើរកួគ្នត់ក្តូវបាន< ក8 

រឃើញថាមន>រទសរៅររេ<បញ្ចប់កា ជំន ំជក្មះរ ឿងកត៊ីក្រហ្មទណឌ > វដេរនះជានិមិតត ូបថ្ន<>9 

សំណង<>។  10 

<ចំរពាះ>ចំណ ចទងំរ៊ី វដេរយើងបានរេើករ ើងរៅកនុងរសចកដ៊ីរផតើមរនះ ខាុំនឹងចាប់រផតើមតាម 11 

យៈ វិធានកា  ជាក់វសតងវដេរយើងចង់អន វតត រដើមប៊ី្នរៅដេ់កា រធេើបញ្ជ ៊ីសំណងសាថ រ មួយ។ 12 

រហ្ើយវិធានជាក់វសតងទងំអស់រនះ គឺជាដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់គ្នន ជាបនតប ទ្ ប់វដេរួក13 

រយើងទងំអស់គ្នន បានរធេើរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងរដើមប14 

ណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរដើមប៊ីទទួេបាននូវវិធានសំណង រ៊ីរក្ពាះថាវិធាន<កា >ទងំអស់រនះសក្មប់រួកគ្នត ់15 

រហ្ើយ<>រយង<តាម> វិធានថ្ផទកនុង បសត់ លាកា រយើង<>  វិធានសំណងក្តូវវតរឆលើយតបរៅនឹង16 

រសចកដ៊ីទនទឹងចង់បាន បស់អនកទងំអស់រនះ។ ដូរចនះកា រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងរដើមបណត ឹង ដឋ17 

បបរវណ៊ីគឺជាចំណ ចសំខាន។់ <>កាេរ៊ីសបាដ ហ្៍ម ន <រយើងបានរធេើ>កា រិរក្គ្នះរយបេ់រេើកទ៊ី១18 

ជាមួយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេមនរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី<ក្បវហ្េមួយ> យ្ក់វដេតំលង19 

ឲ្យរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីទងំអស់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។  20 

[០៩:២១:១៣] 21 

ដូរចនះ រយើងខាុំ<ចង់>រឆលមតឱកាសរ៊ីរវទិកាថាន ក់តំបន់វដេរ ៀបចំរដាយវផនកគ្នពំា ជន ងរក្គ្នះ 22 

រដើមប៊ីបនតកា ររិក្គ្នះរយបេ់ជាមួយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយនិងរសនើជូនអងគជំន ំជក្មះនូវគរក្មង23 

វដេរឆលើយតបយ៉ា ងជាក់វសតងរៅនឹងកា ទនទឹងចង់បាន បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី។  24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  8 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់រនះក៏ពាក់រ័នាផងវដ រៅនឹង<តួអងគ>ខាងរក្តវដេជាមូេ1 

ដាឋ ន សំខាន់រៅកនុងកា <អន វតត>គរក្មងវដេ<>មនវចងរៅកនុងវិធានថ្ផទកនុង។ ដូរចនះតាងំរ៊ីវខមិថ 2 

្មក រយើងបានចាប់រផតើមដំរណើ រិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹងភាគ៊ីពាករ់័នា ជាមយួនឹងអងគកា រក្ត ដាឋ ភិ3 

បាេវដេបាន<ចូេ ួម> ួចរៅរហ្ើយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រហ្ើយនិងចង់ចូេ ួមរៅកនុងសំណ ំ4 

រ ឿង០០២/០២ <បនត>រទៀត រហ្ើយនិងរយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយនឹង<មច ស>់មូេនិធិ <វដេ5 

ជាចេក ដ៏សខំាន់កនុង>កា អន វតតគរក្មងទងំអស់រនះ <វដេ>ទមទ ឲ្យមនហ្ិ ញ្ាបបទនរ៊ី6 

សំលក់ភាគ៊ីខាងរក្ត។ 7 

ដំរណើ កា ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់រនះនឹង្នរៅដេ់ឲ្យមនកា <> រេើកជាសំរណើនូវ8 

គរក្មងសំណងជាក់វសតង។ រហ្ើយរនះគឺជាកមមវតថថុ្នកា កត់សមគ េ់ទ៊ី២ បស់ខាុំម ននឹងផដេ់រវទិការនះ9 

ជូនរៅដេ់រលាករមធាវល ររជ អងគ។ រហ្ើយរយើងនឹងផតេ់ជូននូវកា វិភាគដេ់អងគជំន ំជក្មះ រដាយទញ10 

យកនូវរមរ ៀនអំរ៊ីក ណ៊ីសណំ ំរ ឿង០០២/០១។  11 

[០៩:២២:៤៤] 12 

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រយើងដឹងរហ្ើយថា រយើងបានសាកេបងយនតកា វដេមិនធាល ប់បាន13 

រធេើរ៊ីម នមក រហ្ើយរយើងមនកា េំបាកកនុងកា រសនើជូនអងគជំន ំជក្មះនូវគរក្មងជាក់វសដង។ កាេរលះ14 

រយើងក្តូវកា មួយឆ្ន ំកនលះ  វាងសវ្កា បឋមរ៊ីវខមិថ ្ ឆ្ន ំ២០១១ <>និង<>សំរណើ<>គរក្មង15 

ដំបូងរៅវខធនូ ឆ្ន ំ២០១២។ ដូរចនះរយើងក្តូវកា មួយឆ្ន ំកនលះ រដើមប៊ីកំណត់នូវគរក្មង រហ្ើយនិងកំណត់16 

<>នូវថ្ដគូ <>និងចំណ ចសំខាន់មួយរទៀតរ្ះ គឺរយើងក្តូវវសេង កអនកផតេ់ជំនួយវដេនឹងយេ់ក្រមផត17 

េ់ហ្ិ ញ្ាបបទនដេ់គរក្មងទងំអស់រនះ។ ដូរចនះ រដាយទទេួបានបទរិរសាធន៍ថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/18 

០១ ពាក់រ័នារៅនឹងកា កំណត់អតតសញ្ញា ណអំរ៊ីភាគ៊ីថ្ដគូពាករ់័នា រយើងរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះ គឺថារយើង19 

ស ំរធេើយ៉ា ងរម៉ាច យៈររេក្បាមំួយវខ រដាយមនបញ្ជ៊ីថ្នគរក្មងសំណងអាទិភារវដេមននូវកា ចងាេុ20 

បងាា ញមួយចនំួន គឺមនបញ្ជ៊ី កា រណ៌្ អំរ៊ីគរក្មង្្ វដេជាកមមវតថថុ្នសំរណើស ំសំណងសាថ រ 21 

 បស់រយើងខាុំ។ រហ្ើយរយើងនឹងមនកា កំណត់អតតសញ្ញា ណ បសភ់ាគ៊ីវដេអាចចូេ ួមរៅកនុងកា អន 22 

វតតគរក្មងទងំអស់រនះ។ រយើងនឹងនិយយផងវដ អំរ៊ីថវិកាេមាិតថ្នគរក្មងន៊ីមួយៗ រហ្ើយនិងកនុង23 

េទាភារវដេអាចរធេើបានគឺកា កំណត់អតតសញ្ញា ណអនកផតេ់ជំនួយវដេអាចផតេហ់្ិ ញ្ាបបទនរៅដេ់24 

កា អន វតតគរក្មងទងំអស់រនះ។ គរក្មងសំណងទងំអសរ់នះ ទងំជាយ៉ា ងលករ៏ដាយ គឺថាខាុនំឹងផត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  9 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

េ់រវទិការនះជូនរៅដេ់រមធាវល ររជ អងគ វដេនឹងផតេ់នូវបញ្ជ ៊ីបរលត ះអាសននមួយអំរ៊ីគរក្មងសំណង1 

្្ វដេជាវផលផ្ទក ថ្នកា រិរក្គ្នះរយបេ់ បស់រយើងជាមួយនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងជាមួយនិង2 

ថ្ដគូខាងរក្ត។ រហ្ើយរដាយវផាកមូេដាឋ នរៅរេើបញ្ជ ៊ីរនះ គឺថារយើងនឹងរធេើកា កនុង យៈររេក្បាមំួយវខ3 

ខាងម ខរទៀត រដើមប៊ីផតេ់ជូននូវអងគជំន ំជក្មះនូវបញ្ជ ៊ីសាថ រ មួយ។  4 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  5 

 6 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 7 

អ គ ណ។ សមូអរញ្ជ ើញរលាករមធា វល ររជ អងគ! 8 

រលាក ររជ អងគ៖ 9 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ី នងិសាធា ណជន និងរដើមប10 

ណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីសាជាថម៊ី។  11 

ខាុំសូមវថលងអំណ គ ណរលាកក្បធាន វដេបានអន ញ្ញា តឲ្យខាុំរេើកជាបនតនូវអេ៊ីវដេជាសំរណើ12 

បឋមថ្នសំណងវដេរយើងខាុំមនបំណងចង់រសនើស ំរៅកនុងពាកយស ំច ងរក្កាយថ្ន -- សក្មប់រដើមបណត ឹង 13 

 ដឋបបរវណ៊ី។ ខាុំសូមជក្មបថាអេ៊ីវដេរយើងបានរេើករក្តរ៊ីេទាផេវដេបានមករ៊ីកា រិរក្គ្នះរយបេ ់14 

ជាមួយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី ក៏ដូចជាជាមួយថ្ដគូពាក់រ័នា រយើងក៏បញ្ចូេនូវអេ៊ីវដេជាេទាផេថ្នកា  15 

រិភាកេជាមយួរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេទទួេបានតាម យៈរវទិកាជារក្ចើនវដេអងគភារគ្នពំា ជន 16 

 ងរក្គ្នះនិងអងគកា អនត កា លបានរ ៀបចំរ ើងផងវដ  រហ្ើយក៏បានទទួេយកនូវគំនិតរយបេ់រ៊ីកនងុពាកយ 17 

ស ំជាលាយេកខណ៍អកស  បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីផងវដ   ួមបញ្ចូេគ្នន  រហ្ើយខាុំនឹងស ំរេើកជា 18 

បឋមអំរ៊ីគរក្មង ជាក្បរភទគរក្មង (ស ំរទស) វដេរយើងខាុំបានរសនើស ំរៅអងគជំន ំជក្មះរ៊ីរេើកម នៗ 19 

 ួចរហ្ើយរៅកនុងររេសវ្កា បឋម រហ្ើយរៅកនុងដំលក់កាេទ៊ី២ ខាុំនឹងរេើកអំរ៊ីក្បរភទគរក្មងថម៊ី 20 

វដេសថិតរៅកនុងជំរូកទងំប៊ីជំរូកដូចរ៊ីម នវដ  មនន័យថារៅកនុងជំរូកកា  ឭំកវញិ្ញា ណកខនា, កា សាង 21 

សង់សតបូ, កា សាត  ន៊ីតិសមបទ, កា ចងក្កងឯកសា  និងកា អប់ ំ។  22 

[០៩:២៦:៥២] 23 

រៅកនុងក្បរភទគរក្មងវដេរយើងខាុំមនរ៊ីម ន វដេធាល ប់បានរេើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម 24 

 ួចរហ្ើយ គឺរៅកនុងជំរូកទ៊ី១វដេជាបូជន៊ីយដាឋ ន និងកា ចងចា ំគឺរយើងខាុំមនកា សាងសង់សតបូសក្មប ់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  10 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រគ្ន រវិញ្ញា ណកខនារៅតាមជំរនឿសាស្ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី វដេរៅកនុងរ្ះក៏អាចមនកា  1 

សាងសង់អគ្ន សក្មប់កា រិភាកេជាក្កមុ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីជាមួយយ វជន និងអាជាា ធ  2 

មូេដាឋ ន្្វដ ។ រយើងក៏មនក្បរភទគរក្មងសាងសង់ ូបសំលកបងាា ញរ៊ីសកមមភារ ងរក្គ្នះ3 

 បស់ជន ងរក្គ្នះ ឬក៏រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី ឧទហ្ ណ៍ ដូចជា បូសំលកអំរ៊ីកា បងខំឲ្យរ ៀបកា  4 

និងកា  ស់រៅជាមួយគ្នន រដាយរួកវខម ក្កហ្ម។ ក្បរភទគរក្មងរផសងរទៀតមនកា   ក ក និងកា  កេ5 

ទ កអដឋិធាត  បស់ជន ងរក្គ្នះរៅកនុងសម័យវខម ក្កហ្ម ក្រមទងំមនកា រ ៀបចំរធេើរិធ៊ីប ណយតាម 6 

ក្បថ្រណ៊ី វដេមនរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីចូេ ួមផងវដ ។  7 

រៅកនុងជំរូកទ៊ី២ គឺសំរៅរៅរេើកា សាត  ន៊ីតិសមបទ។ ក្បរភទគរក្មងរនះរយើងខាុំបានជក្មប 8 

ជូនរ៊ីរេើកម នៗ ួចរហ្ើយ មនកា រោបាេ ឬកា គ្នពំា រដាយអនកជំ្ញវផនកចតិតសាស្តសត ក្កុមជំន ំវដេ 9 

មនកា គ្នពំា ផលូវចិតត វាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី ឬក៏រដាយមនកា ចូេ ួមរ៊ីសហ្គមន៍។ មនក្បរភទ 10 

ជាគរក្មងវដេជាកា គ្នពំា ស ខភារវផនករងកាយសក្មប់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី ជារិរសសសក្មប់ 11 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអត់ទ៊ីរឹង រហ្ើយមនអាយ រក្ចើន  ួមទងំមនកា កសាងមណឌ េស ខភារ 12 

ផងវដ ។ រក្តរ៊ីរនះក៏មនរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីចង់បានឲ្យមនកា រសនើស ំសាងសង់មណឌ េអប់ ំវផនក 13 

សាស្ ឬមណឌ េវិបសស្ផងវដ ។ 14 

[០៩:២៩:១៦] 15 

រៅកនុងជំរូកទ៊ី៣ វដេជាជំរូកចងក្កងឯកសា  និងកា អប់ ំ។ រយើងខាុំបានធាល ប់រេើកនូវកា  16 

របាះរ មពសាេក្កមររញរេញ និងសរងខបរសៀវរៅសត៊ីរ៊ីកា ចូេ មួ បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុង17 

សាលាកត៊ីវខម ក្កហ្មរយើង, រសៀវរៅរ ឿងរ៉ា វសរងខបថ្នទ៊ីតាងំនិងបទរចាទកនុងវិសាេភារ, កា បញ្ចូេ18 

ក្បវតតិសាស្តសតវខម ក្កហ្មរៅកនុងរសៀវរៅសិកេ បស់សិសស-និសសិត, កា ច ះរ ម្ ះរដើមបណត ឹង ដឋ19 

បបរវណ៊ី កនុងរគហ្ទំរ័  បស់សាលាកត៊ី មណឌ េឯកសា សាលាកត៊ីវខម ក្កហ្ម, កា តាងំរិរ័ ណ៍ចេ័តនិង20 

អចិថ្ស្តនតយ៍, កា ផតេ់អាហា  ូបក ណ៍ ឬក៏កា បណតុ ះបលត េវិជាជ ជ៊ីវៈដេ់កូន បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ21 

បបរវណ៊ីវដេរកើត រ៊ីអាពាហ្៍រពិាហ្៍រដាយបងខំ។ រក្តរ៊ីក្បរភទគរក្មងខាងរេើ ក៏មនមណឌ េអភិ កស22 

អកស សាស្តសត និងវបបធម៌ក្បថ្រណ៊ីចាម និងគរក្មងរិភាកេសដ៊ីរ៊ីក្បវតតិវខម ក្កហ្ម និងអភិបាេកិចចេា23 

ផងវដ ។ គរក្មងទងំអស់រនះ រយើងខាុំបានរេើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម រៅដំលក់ដំបងូថ្នសវ24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  11 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

្កា  ួចរហ្ើយ។ រហ្ើយរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅវតមនរចត្រៅកនុងកា បនដឲ្យមនកា បរងកើត1 

គរក្មងក្បរភទរនះសក្មប់ជាក្បរយជន៍ បស់រួកគ្នត។់  2 

[០៩:៣០:៤០] 3 

រក្តរ៊ីគរក្មងចាស់ទងំអស់រនះ រយើងខាុំមនក្បរភទគរក្មងថម៊ីវដេសថិតរៅកនុងជំរូកទងំប៊ីដូច4 

គ្នន  ក៏ប៉ា វនដមនក្បរភទខ សគ្នន ។ ខ សរ៊ីក្បរភទវដេបានរេើករៅកនុងររេម នៗ។ វដេរៅកនុងជំរូកបូជន៊ី5 

យដាឋ ន និងកា ចងចាំ មនក្បរភទគរក្មងដាក់រ ម្ ះជានិមិតត ូបរៅរេើផលូវ ឬសាព នសាធា ណៈរៅតាម6 

រខតត ឬរជធាន៊ី វដេយ៉ា ងរហាចលស់មនដាក់រ ម្ ះមួយ វដេរ ម្ ះរនះក្តូវមនអតថន័យ 7 

ឲ្យមន សសចាប់អា មមណ៍នឹងកា កសាងសនដិភារ និងកា បងាក  ក ឲំ្យមនជាថម៊ីថ្ន បបរឃា រៅ។ 8 

វាអាច ក៏អាចជាកា បវនថម ឬក៏ជាកា បដូ  ឬក៏ជាដាក់ជាដំបូងនូវរ ម្ ះរៅរេើផលូវថនេ់ ឬក៏សាព9 

ន។ រ ម្ ះរ្ះអាចមនឧទហ្ ណថ៍ាជាសាព ន ឬក៏ជាផលូវផសះផេជាតិ រហ្ើយក៏មនកា រសនើស ំឲ្យមន10 

កា ក្បា រារធិ៊ីសរមព ធផងវដ ។  11 

រៅកនុងជំរូកទ៊ី២ វដេជាកា សាដ  ន៊ីតិសមបទមនក្បរភទគរក្មងជាកា គ្នពំា  និងកា ផដេ់12 

អំលចដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេសថិតរៅកនុងក្កុមជាក់លាក ់ ដូចជាជន ងរក្គ្នះថ្នកា  ំរលាភ13 

បំពានផលូវរភទ និងហ្ិងេវផនករយនឌ្័  ឬជន ងរក្គ្នះវដេជាសមជកិក្កុមភាគតចិ។ កា គ្នពំា  ឬកា 14 

ផដេ់សិទាិអំលចរនះ គកឺ្តូវរធេើរ ើងតាម យៈបរងកើតសមគមន៍ជន ងរក្គ្នះ រដាយផដេ់ជូននូវេទាភារ15 

ទក់ទងគ្នន  ឬកា គ្នកំ្ទ កា កសាងសមតថភារ និងកា រិរក្គ្នះរយបេ់រដើមប៊ីឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី16 

អាចចូេរៅកនុងកិចចសំខាន់ៗរៅកនុងសងគមបាន។ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីក៏ចង់ឲ្យមនកា ផដេ់េិខិត17 

បញ្ញជ កថ់ាជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និង/ឬប័ណណសមគ េ់រដើមបណដ ឹងបបរវណ៊ីរដើមប៊ីរេើកតថ្មលកា ចូេ18 

 ួម បស់រួកគ្នត់ ឬក៏រដើមប៊ីជាអន សេវ លយ៍សក្មប់រកួគ្នត់វដេរកួគ្នត់បានខំេះបង់កមល ំងររេរវលា 19 

និងកមល ំងកាយចូេ ួម កយ តតិធម៌រៅកនុងអងគជំន ំជក្មះរនះ។ ប័ណណ រនះក៏អាចជាប័ណណសក្មប់រក្បើក្បាស់20 

រដើមប៊ីទទួេរសវាស ខភារផងវដ  ក្បសិនរបើមន។ ប័ណណ រនះអាចរចញរដាយកា ិយេយ័ ដឋបាេថ្ន21 

សាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្ម។ 22 

[០៩:៣៣:៣៥] 23 

រដើមប៊ីកា ផសះផេផលូវចិតត នងិកា កាត់បនថយកំហ្ឹង ឬគនំ ំគ ំកួន វាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ក៏មន24 

សំរណើរ៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនឲ្យមនក្បរភទគរក្មងសនទ្  វាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  12 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ជនថ្ដដេ់ផងវដ ។ គរក្មងរនះផដេ់ឱកាសឲ្យមនកា ជវជករដាយសនដិវិធ៊ី រដាយមនជំនួយរ៊ីអនត កា ល1 

រដើមប៊ី្នរៅដេ់កា ទទេួកំហ្ ស មនកា សា ភារ កា ស ំរទស កា អត់ឱន កា រយគយេ់គ្នន  2 

និងអាចមនកា រធេើប ណយ ំឭក និងឧទទិស ួមគ្នន ដេ់អនកវដេបានបាត់បង់ជ៊ីវិត។ រនះគឺជាវិធ៊ីមួយរៅកនុង3 

កា កសាងសនដិភារ និងឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីធូ រសបើយកនុងចិតត។ ចំវណកឯជនថ្ដដេ់ ប ទ្ ប់រ៊ី4 

មនកា អភយ័រទស គ្នតក់៏អាចមនអា មមណ៍ ស់រៅកនុងសងគមដូចរេ ដឋទូរៅវដ ។  5 

រៅកនុងជំរូកច ងរក្កាយ គកឺា ចងក្កងឯកសា  និងកា អប់ ំ វាមនក្បរភទថ្នគរក្មងវដេមន6 

ក្បរភទដូចជាគរក្មងរបាះរ មពរសៀវរៅ។ រសៀវរៅរនះអាចជាសាន ថ្ដនិរនា បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី 7 

ឬក៏ជារសៀវរៅសរងខបអងគរហ្ត កនុងទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមម និងបទរចាទវដេសថិតរៅកនុង វិសាេភារថ្នសំណ ំ8 

រ ឿង០០២។ កា របាះរ មពសាន ថ្ដ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ជាកា រេើកទឹកចិតតដេ់រដើមបណដ ឹង ដឋបប-9 

រវណ៊ីឲ្យស រស រ ឿងរ៉ា វកា ឈឺចាប់វដេខលួនបានឮ បានដឹង និងជួបក្បទះផ្ទទ េ់។ រ ឿងរ៉ា វវដេរេើក10 

រ ើងរដាយជន ងរក្គ្នះផ្ទទ េ់ នឹងជួយឲ្យមន សសជំ្ន់រក្កាយងាយរជឿអំរ៊ីអេ៊ីវដេបានរកើតរ ើងរិត11 

ក្បាកដរៅកនុងសម័យវខម ក្កហ្ម។ កា របាះរ មពរសៀវរៅសរងខបសដ៊ីរ៊ីអងគរហ្ត កនុងទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមម និង12 

បទរចាទវដេសថិតរៅកនុងវិសាេភារសំណ ំរ ឿង០០២ អាច្ឲំ្យរគងាយយេ់អរំ៊ីអងគរហ្ត  និងបទ13 

រចាទលខលះវដេជាកមមវតថថុ្នកា ជំន ំជក្មះរៅចំរពាះម ខសាលាកដ៊ីរនះ។ 14 

[០៩:៣៦:០២] 15 

រៅកនុងជំរូកច ងរក្កាយរនះវដ មនគរក្មងជាកា ផេតិបនទះឌ្៊ីស វដេមនរ៊ី ក្បរភទ គឺដំបូង16 

ជាកា តាងំររិ័ ណឌ៍្៊ីជ៊ីតាេ់ វដេរៅកនុងឌ្៊ីស  វលស ៊ីឌ្៊ី មួយមនកា បញ្ចូេនូវករនេមវផនករផសងៗថ្ន17 

សកមមភារតាងំរិរ័ ណព៍ាករ់័នារៅនឹងក្បវតតិសាស្តសតវខម ក្កហ្ម ដំរណើ កា  កយ តតិធម៌ និងដំរណើ កា 18 

ផសះផេរផសងៗ។ គរក្មងរនះគឺអន ញ្ញា តឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងប គគេរផសងរទៀតអាចរក្ជើស19 

រ លសរមើេវផនករផសងៗថ្នកា តាងំររិ័ ណ៍រៅកនុងឌ្៊ីសវដេខលួនចង់រិនតិយរមើេ។ ដចូគ្នន វដ ក៏មនកា ចង់20 

ឲ្យមនកា ផេិតជាឌ្៊ីស វលឌ្៊ីអូ វដេបងាា ញអំរ៊ីសកមមភារចូេ ួម បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុង21 

កា វសេង កយ តតិធម៌រៅចំរពាះម ខសាលាកដ៊ី រដាយ ំរេចជារិរសសអំរ៊ីដំលកក់ាេន៊ីមួយៗថ្នកា ចូេ22 

 ួម បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងសកខ៊ីកមម បស់រួកគ្នត់រៅចំរពាះម ខសវ្កា  ក្រមទងំកា ចូេ ួម23 

រៅកនុងកា អន វតតសំណង រដាយភាគ៊ីពាករ់័នាជារិរសសរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីផងវដ ។  24 

E1/240.101008875



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  13 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កា ផេិតជាឌ្៊ីសឯកសា តាងំររិ័ ណ ៍ និងវលរដអូរនះ អាចមនកា េំបាកសក្មបរ់ដើមបណដ ឹង1 

 ដឋបបរវណ៊ីរៅជនបទវដេរិបាក វដេខេះេទាភាររក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍ចាក់វលស ៊ីឌ្៊ី ឬក៏ជាក ំរយូទ័  ប៉ា វនត2 

រយើងសងឃឹមថារួកគ្នត់អាចរក្បើក្បាស់រៅកនុងសហ្គមន៍ បស់រួគ្នត់ ឬក៏កូនរៅ បស់គ្នត់អាចរក្បើ3 

ក្បាស់ឌ្៊ីសទងំរ្ះបាន។ រេើសរ៊ីរនះ ឌ្៊ីសរនះអាច កេបានយូ  និងអាចចមលងវចកគ្នន រដើមប៊ីសិកេ ឬក៏4 

រិនិតយរមើេបានយ៉ា ងងាយ។  5 

គរក្មងវដេមនេកខណៈផសរេផេយមយួចំនួនក៏សថិតរៅកនុងជំរូករនះវដ  វដេរៅកនុងរ្ះ6 

មនគរក្មងក្បវតតិសាស្តសតនិយយផ្ទទ េ់មត់រដាយស្តសត៊ីកមពជុា វដេក្បរភទគរក្មងរនះអន ញ្ញា តឲ្យមន7 

កា ជួបជ ំ វាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ជាររិសសជន ងរក្គ្នះរដាយអំររើហ្ិងេខាងរយនឌ្័  នយិយអំរ៊ី8 

បទរិរសាធឈឺចាប់ បស់រួកគ្នត។់ យ វជនអាចក្តូវបានអរញ្ជ ើញមកសាដ ប់ និងសួ សំណួ វសេងយេ់9 

អំរ៊ីអេ៊ីវដេបានរកើតរ ើង្ បបវខម ក្កហ្ម និងជារិរសសសាដ ប់រ៊ីបទរិរសាធន៍ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋ10 

បបរវណ៊ីវដេបានទទួេ ងនូវកា ឈឺចាប់ផ្ទទ េ់។ ប ទ្ ប់មកយ វជនផដេ់កា យេ់រឃើញ បសខ់លួនចំរពាះ11 

អេ៊ីវដេបានរកើតរ ើង្ររេរ្ះ។  12 

[០៩:៣៨:៥៣] 13 

គរក្មងរផសងរ៊ីរនះ គឺមនក្កុមរិភាកេខាងរយនឌ្័ រៅកនុងសហ្គមន៍ វដេដឹក្រំដាយរដើម14 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ តាម យៈគរក្មងរនះមនកា រក្ជើសរ លសរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីសម័ក្គចិតតមួយចំនួន15 

មកបណដុ ះបលដ េវផនកជំ្ញរយនឌ្័  និងរ ៀបចំឲ្យរួកគ្នត់មនេទាភារជួបជ ំជាមួយសហ្គមន៍ បស់ 16 

រួកគ្នត ់ រភិាកេវចក ំវេករ៊ីបទរិរសាធន៍ពាក់រន័ារៅនឹងកា  ំរលាភបំពានវផនករយនឌ្័ រៅកនុងសម័យ17 

វខម ក្កហ្ម និង ួមគ្នន ទប់សាក ត់ក ំឲ្យ បបវបបរនះរកើតរ ើង្ររេរក្កាយរទៀត។ 18 

រៅកនុងក្បរភទច ងរក្កាយរនះ ខាុំក៏សូមរេើកផងវដ អំរ៊ីក្បវតតិសាស្តសត និងកា ចងចាជំាវិជជមន។ 19 

វាជាក្បរភទគរក្មងវដេគូសបញ្ញជ ករ់៊ីចណំ ចេាៗ ថ្នវបបធម៌វខម  ជំ  ញឲ្យមនកា ក្សលាញ់ នងិមន20 

រមទនភារចំរពាះវបបធម៌វិជជមនរនះ នងិរចៀសរចញអំរ៊ីអំររើរឃារៅ។ គរក្មងរនះក្តូវផេិត និង21 

ផសរេផេយនូវរ ឿងវិជជមនអំរ៊ីវបបធម៌កមពជុាតាម យៈកា ផដេ់ជាទិដឋភារសិេបៈ តូ យតស្តនដ៊ី ជាក៊ីឡា ជា22 

រ ឿងនិទន ជារដើម រដើមប៊ីឲ្យមន សសជំ្ន់រក្កាយយេ់អំរ៊ីអេ៊ីវដេជាបញ្ញា វិជជមន រហ្ើយ ួមគ្នន ក្បក្រឹតត23 

វតអេ៊ីវដេជាសកមមភារេា។  24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  14 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ទងំគរក្មងថម៊ីទងំរនះ និងគរក្មងវដេរយើងខាុំបានជក្មបជូនខល៊ីៗជូនរលាកក្បធាន និងរលាក 1 

រលាកក្ស៊ីរៅក្កមរ៊ីម ន គជឺាគរក្មងវដេរយើងបានរិរក្គ្នះរយបេ់ជាមួយគ្នន  រហ្ើយរេើករៅកនុង2 

ដំលក់កាេរនះ រយើងខាុំនឹងអាចមនកា វកវក្បរៅតាមវិធាន៨០ ថ្នវិធានថ្ផទកនុងសាលាកដ៊ីវខម ក្កហ្ម3 

រនះរៅកនុងររេសមក្សប។ រក្តរ៊ីរ្ះ ក៏ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថាកម៏នគរក្មងមួយរផសងរទៀតវដេនិយយ4 

អំរ៊ីកា រសនើស សំញ្ញជ តិវខម វដេរយើងខាុំបានរេើកជូនរលាកក្បធាន ួចរហ្ើយរ៊ីសវ្កា ដំបូងថ្នអងគជំន ំ5 

ជក្មះរនះ រៅកនុងក ណ៊ី០០២។  6 

ជាច ងរក្កាយ វដេរយើងខាុំក្តូវវតជក្មបជូនរលាកក្បធាននិងរលាកក្ស៊ីរៅក្កមវដ  វដេគំនិត7 

រនះមិនវមនជាគរក្មងវដេសថិតរៅកនុងក្បរភទថ្នសំណងសមូហ្ភារនិងផលូវចិតតរទ ក៏ប៉ា វនដវដេមនកា 8 

ស ំរដាយទទូចអំរ៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួន ស ំឲ្យមនកា រេើកអំរ៊ីរចត្ បស់រួកគ្នត់រៅកនុង9 

កា ចង់បានសំណងវដេមនេកខណៈឯកជនជាទឹកក្បាក់ផងវដ ។ រហ្ើយក៏មនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី10 

មួយចំនួនចង់គ្នកំ្ទឲ្យមនកា  -- ចង់រសនើស ំឲ្យមនកា គ្នកំ្ទវផនកហ្ិ ញ្ាវតថសុក្មប់រធេើប ណយសរចំរពាះ11 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេបានសាល ប់្ររេអ្គតវដ ។  12 

រយើងខាុំយេ់ចាស់អំរ៊ីបញ្ញា សំណងវដេកំណត់រដាយវធិានថ្ផទកនុងវដេតក្មូវឲ្យមនវតសំណង13 

សមូហ្ភារនងិសំណងផលូវចិតត ក៏ប៉ា វនដរយើងខាុំក៏មនកាតរេកចិចរេើកអំរ៊ីសំរ ង បស់ជន ងរក្គ្នះមួយ14 

ចំនួនផងវដ ។ រទះជាយ៉ា ងលក៏រដាយ ក៏រយើងខាុំសូមជក្មបថា រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីភាគរក្ចើន15 

បំផ តចងប់ានសំណងវដេមនេកខណៈសមូហ្ភារនងិផលូវចិតត។ ដូរចនះទងំអស់រនះ គឺជាគរក្មងរហ្ើយ16 

និងកា កតស់មគ េ់វដេរយើងខាុំរេើកជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។  17 

សូមអ គ ណរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមវដេយកចិតតទ កដាក់សាដ ប់។ សូមអ គ ណ។ សូមអស់18 

ប៉ា រណណ ះ។ 19 

[០៩:៤៣:០០] 20 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 21 

សូមអ គ ណរលាករមធាវល ររជ អងគ។ ជាបនដរៅរនះអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគ៊ីដថ្ទ 22 

រទៀតវដេចាប់រផដើមរ៊ីកា យិេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ម នកនុងកា រេើករ ើងនូវមតិរយបេ់ពាក់រន័ារៅ 23 

នឹងបញ្ញា សំណងរនះក្បសិបរបើមន។ បាទ សូមអរញ្ជ ើញ!  24 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  15 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ខាងក្រះរជអាជាា មិនមនមតិអេ៊ីជំទស់1 

រទគឺរយើងគ្នកំ្ទរៅនឹងសំរណើ បស់ខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរសនើស ំសំណងជាសមូហ្ភារនងិសំណង2 

ផលូវចិតត។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  3 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 4 

សូមអ គ ណ។ ជាបនដអងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រដាយចាប់រផដើម5 

រ៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា ម ន។ រតើរលាកមនមតិរយបេ់យ៉ា ងរម៉ាចវដ រេើបញ្ញា កា ទមទ 6 

សំណង ទក្មង់ថ្នកា ទមទ សំណង បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេបានបងាា ញអមាញ់មិញរនះ?  7 

រលាក ស ន អ  ណ៖ 8 

ខាុំបាទ ស ន អ  ណ រមធាវល-- សហ្រមធាវល នួនជា រ មំនកា រឆលើយតប ឬក៏សំណួ អ៊ីរៅខាងរដើម  9 

បណដ ឹងរទ។ សូមអ គ ណ។  10 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 11 

សូមអ គ ណរលាករមធាវល។  12 

ច ះខាងរលាករមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន? សូមអរញ្ជ ើញបាទ!  13 

រលាក គង់ សំអ ន៖ 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយសូមជក្មបសួ ភាគ៊ីទងំអស់និង15 

សាធា ណជនផង។ ជា ួមរយើងខាុំគ្នម នកា ជំទស់អេ៊ីរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់រមធាវល្មំ ខ តំលង16 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរទ ក៏ប៉ា វនដខាុំសូមកត់សមគ េ់តូចមួយជូនអងគជំន ំជក្មះរមតាដ រិចា លរៅរេើកា 17 

កំណតច់ំរពាះសំណងជាសមូហ្ភារ ជារិរសសឲ្យមនកា រឆលើយតបរៅនឹងកា កំណត់រទសវដេនឹង18 

អាចរកើតមនរៅររេខាងម ខ។ កនុងកា កំណត់រទសរនះ រយើងដឹងរហ្ើយថាជា ួម រយើងមិនកាត់រទស19 

 បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរទ។ រហ្ើយរៅទ៊ីរនះ រយើងកំរ ងវតរបើកកា ជំន ំជក្មះរៅរេើកា ទទួេខ ស20 

ក្តូវជាេកខណៈប គគេ។ ដូរចនះសូមឲ្យមនកា រិនិតយរៅរេើកា ផតេ់ជាសំណងជាេកខណៈសមូហ្ភារ21 

កត៊ី ឬជាប គគេកត៊ី គួ រិនិតយរៅរេើភារជាប់ពាក់រ័នារៅនឹងបទរចាទក្បកាន់ និងកា ផត្ ទ រទសវដេអាច22 

មនកនុងររេអ្គត។ បាទ សូមអ គ ណ។  23 

[០៩:៤៥:៥០] 24 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  16 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បាទ អ គ ណ សូមអ គ ណ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរិនិតយរេើបញ្ញា សំណងរនះរៅកនុង1 

អំ ុងររេថ្នកា ជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ្ររេអ្គត។  2 

បាទ ឥ ូវរនះ្នចូេដេ់ របៀបវា ៈទ៊ី២ បញ្ញា អញ្ាក្តកមម និងកា រិនិតយរៅរេើបញ្ញា ចាប់3 

្្ វដេពាក់រ័នានឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រៅររេរនះ ខាុំសូម ំឭករ ើងអំរ៊ី របៀបវា ៈទ៊ី២ វដេជា4 

បញ្ញា អញ្ាក្តកមម និងកា រនិិតយរៅរេើបញ្ញា ចាប់្្វដេពាក់រ័នានឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។  5 

ម ននឹងចាប់រផតើមសំណ ំរ ឿង០០២ ភាគ៊ីបានដាក់អញ្ាក្តកមមជារក្ចើនអន រលាមតាមវិធាន៨៩ ថ្ន6 

 វិធានថ្ផទកនុង។ រៅររេរ្ះ អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មចរសចកត៊ីរេើអញ្ាក្តកមមទងំឡាយលវដេអងគ7 

ជំន ំជក្មះរិចា លរឃើញថាពាករ់័នា និងចាបំាច់ក្តូវយកមកសរក្មចរៅម នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីរដញ8 

រដាេរ ើងភសតតុាងរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១។  ្ររេថម៊ីៗរនះ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានផតេ់ 9 

រ័តម៌នបវនថមជូនដេ់ភាគ៊ីពាករ់័នានឹងបញ្ញា អញ្ាក្តកមមវដេរៅរសសសេ់, ឯកសា  E306។  10 

អងគជំន ំជក្មះបានកំណត់យកអញ្ាក្តកមមវដេរៅរសសសេ់ចំនួនរ៊ី រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២មក 11 

រដាះក្សាយសរក្មច្ររេរនះ។ អញ្ាក្តកមមទងំរ៊ី រ្ះគឺ៖ ១) អញ្ាក្តកមមពាក់រ័នានឹងភារអាចអន វតត12 

បានថ្នអាជាា យ កាេកនុងចាប់កមពជុាចំរពាះកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទ៊ីក្កុងហ្សឺវណវ។ 13 

២) យ តាត ធិកា  បស់អងគជំន ំជក្មះរេើឧក្កិដឋក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ ចំរពាះកា និ រទស។ អងគជំន ំជក្មះ14 

សាលាដំបូងបានទទួេរ័តម៌នសរងខបក្គប់ក្គ្នន់រៅរេើបញ្ញា អញ្ាក្តកមមទងំរនះ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះ15 

សាលាដំបូងនឹងរចញរសចកត៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស ឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន្16 

ររេ ខាងម ខ។  17 

រៅកនុងដ៊ីបងាគ ប់ឲ្យភាគ៊ីដាកស់មា  ៈ វដេរធេើបចចបុបននភាររដើមប៊ីរ ៀបចំសវ្កា កនុងសវ្កា 18 

កនុងសំណ រំ ឿង០០២/០២ ច ះថ្ថៃទ៊ី០៨ វខរមសា ឆ្ន ំ២០១៤, ឯកសា  E305, អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង19 

បានបងាគ ប់ឲ្យភាគ៊ីផតេ់កា បញ្ញជ ក់ក្បាប់ឲ្យបានម នថ្ថៃទ៊ី០៩ វខមិថ ្ ឆ្ន ំ២០១៤ អំរ៊ីបញ្ញា ចាប់លខលះ20 

វដេខលួនមនបំណងចង់រេើករ ើងរៅកនុងររេសវ្កា បឋមបវនថមរ្ះ។  21 

[០៩:៤៨:៣៩] 22 

មនវតក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន ប៉ា រលណ ះវដេបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរដើមប៊ីបញ្ញជ ក់23 

អំរ៊ីបំណង បស់ខលួន, ឯកសា  E305/11។ ដូចបានកត់សមគ េ់រៅកនុង របៀបវា ៈ អងគជំន ំជក្មះសាលា24 

ដំបូងយេ់រឃើញថា រក្តរ៊ីកា រសនើស ំកា បញ្ញជ ក់អំរ៊ីសញ្ញា ណថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ វដេជាមូេដាឋ ន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  17 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ទូរៅសក្មប់កា ជំន ំជក្មះ្ររេរក្កាយៗរទៀតរ្ះ បញ្ញា ទងំអស់វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ 1 

សំផន បានរេើករ ើងក្តូវបានរដាះក្សាយរៅកនុង របៀបវា ៈរផសងៗរទៀត ួចរហ្ើយ ឬរ ពំាករ់ន័ានឹងសវ2 

្កា បឋមបវនថមរនះរ ើយ។ ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន នឹងមន យៈររេមិនរេើសរ៊ី២០្ទ៊ី3 

រទ សក្មប់កា រធេើរសចកត៊ីសននិដាឋ នរេើបញ្ញា រនះ រហ្ើយភាគ៊ីន៊ីមួយៗរផសងរទៀតមនររេមិនរេើសរ៊ី១០4 

្ទ៊ីរទ សក្មប់រធេើរសចកត៊ីសននិដាឋ នតប។ 5 

បាទ ជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន រ ើង6 

រធេើរសចកដ៊ីសននិដាឋ នរេើបញ្ញា រនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ! 7 

[០៩:៥០:០៨] 8 

 9 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 10 

ជក្មបសួ រលាកក្បធាន អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមជាទ៊ីរគ្ន រ!  11 

ជួសម ខឲ្យរលាក រខៀវ សំផន ខាុំសូមអនតរគមន៍រធេើបទបងាា ញរេើក្បធានបទរនះ។ ជាបឋមខាុំ 12 

សូមជក្មបជូនថា រៅថ្ថៃរនះមិនវមនជាកា ងាយក្សេួរទកនុងកា និយយឲ្យបានររញរេញអំរ៊ីបញ្ញា  13 

បញ្ញជ ក់បំភលឺអំរ៊ីសញ្ញា ណថ្នមូេដាឋ នក្គឹះទូរៅរនះ រ៊ីរក្ពាះថាឥ ូវរនះ រយើងកំរ ងវត ង់ចានំូវរសចកត៊ី 14 

សរក្មច ឬកស៏ាេក្កមរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហា។ អ  ៊ីចងឹឥ ូវរនះរយើងក្តូវវតរធេើឲ្យមនេំនឹងមួយ រ៊ីរក្ពាះ15 

ថាខាុំនឹងនិយយអំរ៊ីអេ៊ីវដេអាចរកើតរ ើងកនុងកា វដេរយើងមិនទន់ដឹងអំរ៊ីមូេរហ្ត  ឬកេ៏ទាផេ ថ្ន16 

រសចកត៊ីសរក្មច ឬក៏សាេក្កម បស់អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្ត អេ៊ីក៏រយើងចង់ស ំរសចកត៊ីបំភលឺ17 

ពាករ់័នាថ្នសញ្ញា ណមូេដាឋ នក្គឹះទូរៅរនះ? រដាយសា មនកា បងាា ញថា បញ្ញជ កថ់ា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង 18 

០០២/០១ រនះនឹងយកមករធេើជាមូេដាឋ នសក្មប់កា ជក្មះរសចកត៊ីបនតប ទ្ ប់រទៀត។  19 

អស់រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមក៏បានចងាេុបងាា ញផងវដ ថា មនរ័តម៌នដូចគ្នន មួយចំនួន ឬ20 

វដេក្តូវបានទទួេយករៅកនុងកា ជំន ំជក្មះវគគមួយ -- វគគរ៊ី  (ស ំរទស)។ ដូរចនះបញ្ញា វដេរចាទរ ើង 21 

គឺសួ ថារតើវផនកន៊ីតិវិធ៊ី រហ្ើយចំរពាះភាគ៊ីទងំអស់រនះក្តូវរធេើយ៉ា ងល? គឺរយើងក្តូវ -- រៅកនុងសំណ ំ22 

រ ឿង០០២រនះរយើងក្តូវវត គឺថាមនដូចជាកា វគគសង គឺថាមន ឧទហ្ ណ៍ថាភសតតុាងមួយចំនួនវដេ23 

មន រហ្ើយវដេខាងក្រះរជអាជាា មិនបានបងាា ញរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/១។ អ  ៊ីចងឹវដេក្រះរជអាជាា24 

ខំបញ្ចូេភសតតុាងទងំអស់រនះមករទៀតរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះវគគរ៊ី រនះ។ អ  ៊ីចឹងកា ស ំបំភលឺរនះគឺជាចំណ ច25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  18 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ទ៊ី១រដើមប៊ីឲ្យរយើងមនមូេដាឋ នកនុងកា កាត់រសចកត៊ីរដាយយ តតិធម៌ រក្ពាះថារយើងរធេើយ៉ា ងដូរចនះរយើងនឹង1 

ដឹងថារតើក្តូវរិភាកេរេើអេ៊ី រហ្ើយអេ៊ីវដេថាបានសរក្មច ួចរហ្ើយរ៊ីម នមក។ រហ្ត ដូរចនះរហ្ើយបានជា2 

រយើងបានស រស សា លមួយចំនួនរេើអងគចាប់វដេក្តូវយកមករភិាកេ គថឺាក្តូវវតមនកា ចងាេុ3 

បងាា ញចាសល់ាស់រ៊ីត លាកា ទក់ទងរៅនឹងន៊ីតិវិធ៊ីរៅកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ។ រនះគឺជាកា ជក្មះរសចកត៊ី4 

រដាយយ តតិធម៌ រ៊ីរក្ពាះថា រយើងមិនក្តូវថារធេើសវ្កា សងរដាយសា វគគមួយរធេើមិនបាន ឥ ូវមករធេើ5 

០២រនះរទៀត រក្ពាះថាភសតតុាងវដេមនរៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាា  រហ្ើយនិងរសចកត៊ីសរងខប6 

សាកស៊ីមួយចំនួនរ្ះ គឺរធេើឲ្យរយើងយេ់រឃើញថាវាជាកា ភ័យខាល ច ជាកា វក្កង អាមួយ។ របើរយើងបាន7 

អានរដាយយកចិតតទ កដាកន់ូវសរក្មចបំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ី រហ្ើយនិងឧបសមព័នាវដេមនរេខរយង8 

ដូចតរៅរនះ E301/9/1.1 វដេរៅកនុងរ្ះរយើងបានយេ់រឃើញថា -- ក្តង់ចំណ ចរយើងស ំបំភលឺផង9 

វដ  អងាគ េ់រ្ះរយើងយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជក្មះបានរនយេ់ថា ចំរពាះតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទនឹង10 

មនកា រិនតិយរ៊ីតួ្ទ៊ី បសរ់ួកគ្នត់រក្កាមេកខខណឌ  កនុងក ណ៊ីវដេកក្មិតមកក្តឹមវតបទរេមើសជាក់11 

លាកម់ួយចំនួនវដេពាក់រន័ា។ ក៏ប៉ា វនដកនងុចរ ល្ ះររេរ្ះ គឺមសិេមិញរយើងបានទទួេកា ជូនដំណឹង12 

មួយនូវរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា ករំេូវដេមនរេខរយងដូចតរៅរនះ គ ឺ E301/9/1/1/3។ 13 

រសចកដ៊ីសរក្មចរនះ រទះប៊ីជាមិនគ្នកំ្ទដេ់កា បណដ ឹងឧទា ណ ៍បស់រយើងក៏រដាយ មិនបានរចញរ ៀបរប់ 14 

រ៊ីអងគចាប់មួយចំនួនទក់ទងនឹងន៊ីតិវិធ៊ី វដេអាចជះឥទារិេរៅរេើកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីថ្នសំណ ំរ ឿង15 

០០២ រយើងរនះ -- /២ រយើងរនះ។ ដូរចនះមនកា វិវតតន៍។ ដូរចនះខាុសំូមទញចលំប់អា មមណ៍ត លាកា  16 

រហ្ើយនិងភាគ៊ីទងំអស់ រៅរេើកថាខណឌ ៨៥ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ វដេរឆលើយតបរៅនឹងកា រចាទ17 

សំណួ ចមៃេ់ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន មួយចំនួន គឺថារបើរយើងមិនចាំរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា កំរូេ18 

រទរក្កាយរ៊ីសាេក្កមថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហារនះ រតើរយើងនឹងរធេើកា យ៉ា ងរម៉ាច រភិាកេគ្នន យ៉ា ងរម៉ាចរៅកនុង19 

កា ជក្មះរសចកដ៊ីកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ រដាយមិន ំរលាភរៅរេើសិទា ិបស់រលាក រខៀវ សំផន វដេអាច20 

ទទួេបាននូវកា កាត់កដ៊ីរដាយយ តតិធម៌។  21 

[០៩:៥៦:៥៩] 22 

រៅកនុងកថាខណឌ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរនះ មនកថាខណឌ មួយវដេ -- របើខាុំ -- (សូមរទស) រយើង23 

បានទទួេបានរសចកដ៊ីសរក្មចរនះមសិេមិញរទ រម៉ា ងក្បាលំាៃ ចរហ្ើយ គឺរៅសំរណើ បស់ក្រះរជអាជាា  24 

រយើងក៏ទទួេបានមសិេមិញវដ  រេើសាកស៊ីថម៊ី។ រហ្ើយរយើងបានទទួេទងំអស់ហ្នឹងជាភាសាអង់រគលស25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  19 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រទ។ អ  ៊ីចឹង ខាុំសូមជក្មបជូនថា ខាុំនិយយរនះ ខាុមិំនបានដឹងឲ្យចាស់រទ រហ្ើយក៏មិនយេ់រ៊ីរសចកដ៊ី1 

សរក្មច បស់ត លាកា កំរេូចាស់លាស់វដ  រដាយសា ជាភាសាអង់រគលស រហ្ើយខាុំ -- សហ្ភាតា2 

 បស់ខាុំ គ្នត់រក្បើភាសាអង់រគលស វដេគ្នត់រចះរក្បើភាសាអង់រគលសចាស់ហ្នឹង ក៏ក្បវហ្េគ្នត់ក្តូវកា 3 

ររេរវលារក្ចើនវដ  រដើមប៊ីយេ់អំរ៊ីអំណះអំលងចាប់ បស់ត លាកា កំរូេរ្ះវដ ។ រហ្ើយរសចកដ៊ី4 

សរក្មចរនះ អាចជះឥទារិេរេើកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។  5 

[០៩:៥៨:១០] 6 

ឥ ូវរនះ ខាុំសមូក្ត ប់ចូេមកកថាខណឌ ៨៥ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា ករំូេរនះ។ កនងុ7 

រនះ ខាុំយេ់រឃើញថា រៅកនុងសាថ នភារបចចបុបននរនះ របើសិនជារ ំមនរៅក្កមក្កុមថម៊ីរទ ក្កុមរៅក្កមថម៊ី8 

រទ។ របើរយើងមិនចាំ មិនចាឲំ្យរចញរសចកដ៊ីសរក្មចច ងរក្កាយរទ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចទញសននដិាឋ នផលូវ9 

ចាប់រៅកនុងវគគមួយរនះ រដើមប៊ីយករៅរធេើជាមូេដាឋ ន ឬក៏អន វតតរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រទ។ 10 

ខាុំគិតថា កា ចងាេុបងាា ញ បស់ត លាកា កំរូេរនះ គជឺាបញ្ញា រចាទមួយវដេរយើង កនុងកា រ ៀបចំកិចច11 

ដំរណើ កា ន៊ីតិ វិធ៊ីកនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ។ ដូរចនះវាតក្មូវឲ្យរយើងរិភាកេគ្នន ឲ្យចាស់លាស់ រ៊ីរក្ពាះរយើង ខាុំ12 

ដឹងរហ្ើយថា រៅររេវដេខាុំរ ើងនិយយរនះ ខាុំដឹងថា រយើងមិនអាចនិយយឲ្យេមាិតរទ។ រយើងមិន13 

ទន់ដឹងរ៊ីសាេក្កម បស់រលាករៅក្កមរៅរ ើយរទ។ ក៏ប៉ា វនដកនុងររេរនះ រយើងក៏រឆលមតឱកាសរនះ 14 

បញ្ញជ ក់ជូនថានឹងកនុងកា រិភាកេកនុងកា រ ៀបចំសវ្កា វគគរ៊ី រយើងរនះ និងមនកា ជំទសទ់ក់ទងរៅ15 

នឹងក្បធានបទវដេសាកស៊ីនឹងមកនិយយ គឺថាមនកា ចាំបាច់កនុងកា បញ្ញជ ក់ឲ្យចាស់ គឺថា ស ឬរមម  16 

ថាក្តូវ -- ដឹងថារតើភសតតុាងលខលះវដេបានទទួេយករហ្ើយ វដេមិនទនទ់ទួេយកបានបងាា ញ17 

ចំរពាះ ម ខត លាកា ចាសល់ាស់រហ្ើយ រហ្ើយក្តូវឲ្យមនកា ធា្ដេស់ាកស៊ីវដេមកផដេ់សកខ៊ីកមមកនុង18 

វគគរ៊ី រនះ គឺថាក ំឲ្យគ្នត់មកទ៊ីរនះ ដូចឲ្យមកក្គ្នន់វតជាវខេរដើមប៊ីជួយខាងក្រះរជអាជាា  រដាយសា 19 

ក្រះរជអាជាា និយយថារ៊ីម នមកគ្នត់មិនបានផដេ់សកខ៊ីកមមររញរេញ។ អ  ៊ីចងឹខាុំគិតថាអេ៊ីវដេខាុំបាន20 

រេើករ ើងរនះចាស់រហ្ើយ ក្គ្នន់វតចង់ ំរេចរ ើងឲ្យយេរ់៊ីបញ្ញា  រក្ពាះថារលាក រខៀវ សំផន គ្នត់គួ 21 

វតទទួេបានកា កាត់កដ៊ីរដាយយ តតិធម៌។ រហ្ើយកា រភិាកេអំរ៊ីមូេដាឋ នក្គឹះថ្នកា  -- មូេដាឋ នក្គឹះរនះ22 

នឹងរយើងរិភាកេេមាិតរៅរក្កាយររេរចញសាេក្កមថ្ថៃទ៊ី០៧ ស៊ីហា រនះ។ អ  ៊ីចឹងកប៏៉ា វនតតាម របៀប23 

វា ៈរយើងរនះ ខាុំក្គ្នន់វតសូមរេើករ ើងប៉ា ណណ ឹងរទ រក្ពាះខាុំយេ់រឃើញថាវាជាកា សំខាន់លស់ រហ្ើយ24 

ធៃន់ធៃ លសច់ំរពាះក្កុមកា ពា កដ៊ី បស់រលាក រខៀវ សផំន រនះ។ សមូអ គ ណរលាកក្បធាន។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  20 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 1 

បាទអ គ ណ។ ជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅភាគ៊ីដថ្ទរទៀតរដើមប៊ីមន2 

ឱកាសកនុងកា រេើករ ើងបញ្ញជ ក ់ ឬក៏តបរៅនឹងអេ៊ីវដេបានរេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក 3 

រខៀវសំផន អមាញ់មិញរនះ ពាករ់័នារៅនឹងបញ្ញា ក្បធានបទ របៀបវា ៈទ៊ី២រនះ។  4 

ជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ។ 5 

[១០:០២:១៦] 6 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន, រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ 8 

ខាុំមនកា ភ័នតក្ច ំខាល ងំអំរ៊ីវដេរមធាវលកា ពា កដ៊ីរេើករ ើងរៅររេវដេគ្នត់សួ ថា រតើសហ្ 9 

ក្រះរជាា នឹង្សំាកស៊ីមកតាមទេ  រក្កាយរ្ះ។ខាុំគិតថាត លាកា កំរូេរចញសាេដ៊ីកាកាេរ៊ីមសិេមិញ 10 

គឺក្សបជាមួយនឹងអេ៊ីវដេត លាកា ទ៊ីរនះបានបញ្ញជ ក់អំរ៊ីរ ឿងកដ៊ី០០២/០២ ថាក្តូវរធេើដូចរមដចកនងុរ ឿងកដ៊ី11 

រនះ? រយើងមិនបានវសេង ក រហ្ើយរយើងមិនបានរោយមរក្បើអងគរហ្ត វដេជក្មះ ួចរៅកនុងររេរ៊ី វខ 12 

វដេថាវផនករ៊ី រ្ះយកមករក្បើរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២។ បញ្ញា ទងំអស់រ្ះរៅចំហ្រៅរ ើយ ជាររិសស13 

រៅកនុងកា ជំន ំជក្មះកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០២ គឺថាសមសភារ បសត់ លាកា ទ៊ីរនះមិនដូចគ្នន ដវដេរ្ះរទ 14 

រហ្ើយត លាកា ក្តូវវតសរក្មចអេ៊ីជាបញ្ញា ថម៊ី ប៉ា វនតបញ្ញា ជាមូេដាឋ នថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចចិតត គឺវផាករៅរេើភ15 

សតតុាងទងំមូេ រហ្ើយរប់ទងំភសតតុាងវដេសថិតរៅកនុង០០២/០១ ផងវដ ។ រនះរហ្ើយជាសំរណើ16 

ដំបូង បស់រយើងខាុំ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងនិយយជារក្ចើនឆ្ន ំមករហ្ើយអំរ៊ីកា បំវបកកិចច17 

ដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ី កា រចាទក្បកាន់ រហ្ើយរមធាវលកា ពា កដ៊ីក៏អាចនឹងរក្បើបញ្ញា  រេើករ ើងរ៊ីបញ្ញា ពាក់រ័នា 18 

ទងំអស់ វដេបញ្ញា ពាករ់ន័ាទងំអស់វដេថាវាមនតថ្មលជាភសតតុាង វដេអាចរេើករ ើងរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី19 

០០២/០២ រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាា ក៏នឹងរធេើដូចគ្នន វដ  រហ្ើយរយើងបានយេ់ជាមួយនឹងរមធាវលកា ពា 20 

កដ៊ីវដ   ហ្ូតរៅដេ់ររេរ្ះវដេថារយើងមនសាេក្កម រដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីនឹងរក្បើភសតតុាងលវដេពាក់21 

រ័នា ឬកម៏ិនពាក់រ័នារ្ះ។  22 

ដូរចនះរហ្ើយរនះគឺជាកិចចកា ថ្ផទកនុង បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រហ្ើយរបើនិយយអរំ៊ីសំណ ំ23 

រ ឿង០០២/០២ រហ្ើយរយើងនឹងរមើេរិនិតយអងគរហ្ត  រហ្ើយនិងបញ្ញា ទងំអស់រៅរបើកចំហ្ឲ្យមនកា 24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  21 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រិភាកេ រហ្ើយនិងភសតតុាងថម៊ីៗដវដេរ្ះវដ ។ បញ្ញា ទងំអស់វដេរមធាវលរេើករ ើងហ្នឹង ខាុំមនកា 1 

ភ័នតក្ច ំរៅកនុងរ ឿងមួយចំនួន។ 2 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 3 

អ គ ណ។ ជាបនតអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋ4 

បបរវណ៊ី។ 5 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 6 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ រយើងរ ំមនកា កត់សមគ េ់អ៊ីរទរលាកក្បធាន។  7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ ជាច ងរក្កាយរនះអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវលកា ពា កដ៊ី9 

រលាក នួនជា របើសិនជាមនបំណងកនុងកា រេើករ ើងពាក់រ័នានឹងបញ្ញា វដេរេើករ ើងរដាយក្កុមរមធាវល 10 

កា ពា កដ៊ី រលាក រខៀវ សផំន អមាញ់មិញរនះ។  11 

[១០:០៥:៣០] 12 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក ក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម និងភាគ៊ី 14 

ទងំអស់។  15 

រៅដំលក់កាេរនះរយើងបានកត់សមគ េ់រឃើញថា រយើងមិនមនអេ៊ីរដើមប៊ីរេើករក្ចើនរ្ះរទ 16 

ប៉ា វនដរនះគឺជាបញ្ញា វដេជាបញ្ញា សំខាន់រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០២ បញ្ញា ទងំឡាយវដេបរងកើតនូវមូេ-17 

ដាឋ នថ្នសំណ ំរ ឿងរនះរហ្ើយរយើងមិនទន់មនេទាភាររដើមប៊ីកំណត់រធេើកា សិកេឲ្យបានេមាិតទក់ទង 18 

រៅនឹងរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា កំរេូរៅរ ើយរទ ប៉ា វនដរយើងបានរិនិតយរមើេចំណ ច រហ្ើយនងិ19 

កា រិចា លដ៏សំខាន់ៗមួយចំនួន រហ្ើយរសចកដ៊ីសរក្មចជាសាេដ៊ីការ្ះគឺថារៅដំលក់កាេរនះ គឺ20 

រយើងមិនទន់មនភារចាស់លាស់ថារតើរយើងអាចនឹងបនដរៅតាមន៊ីតិវិធ៊ីផលូវចាប់ដូចរមដចរទរៅកនុង 21 

រ ឿងកដ៊ី០០២/០២ រនះ។ ខាុកំ្ជាបរហ្ើយគឺថាចំណ ចមួយរលាកក្បធានបានបញ្ញជ ក់ថា កា បំវបកដំរណើ 22 

កា ន៊ីតិវិធ៊ីគជឺាបញ្ញា រ ៀបចំសវ្កា ជាជាងកា ជំន ំជក្មះរ ឿងកដ៊ី០០២/០២។  23 

កា រិតរហ្ើយគឺថា បញ្ញា សំខាន់មួយថ្ថៃរនះគឺហាក់ដូចជាថា ជាបញ្ញា មួយរចាទរដាយកា រក្បើ24 

ពាកយ ហ្សស្មចំរពាះសាកស៊ីមួយចំនួនវដេរយើងនឹងរិភាកេរៅថ្ថៃរនះរៅររេរក្កាយរ្ះ។ ខាុំក៏25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  22 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្ជាបចាស់វដ អំរ៊ីមូេដាឋ ន អំរ៊ីកា រក្បើក្បាស់ ហ្សស្មរៅររេរយើងរក្បើសាកស៊ី រធេើសកខ៊ីកមមសាកស៊ី។ 1 

ប៉ា វនដរយើងដឹងរហ្ើយ ដចូជាឧទហ្ ណ ៍ ដូចថា រយើងដឹងទងំអស់គ្នន ថា រយើងបានសាកសួ សាកស៊ីមួយ2 

ចំនួនគឺថាយ៉ា ងរិសាដ  រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០១។ បញ្ញា វដេរចាទរ ើងរៅររេរនះគឺថា រតើរយើងនឹងបងខំ3 

ឲ្យរយងរៅ ក ឌ្ ច ជាសាកស៊ី TCW-196 ឬដូចរមដច? រហ្ើយរៅកនងុក ណ៊ី TCW-916 ឬរទ? រនះ4 

តាមអេ៊ីវដេខាុំយេ់ ថារតើរនះគឺជាកា បនដមករ៊ីសំណ ំរ ឿង០០២/០១ ឬរទ? វាមនបញ្ញា តូចមួយ វដេ5 

ទំនងជានឹងផទយុគ្នន អំរ៊ី -- ផទយុនឹងមូេដាឋ នរៅកនុងកា សំអាងរហ្ត វដេថារយើង រយើងនិយយអរំ៊ី6 

ដំលកក់ាេទ៊ី២ ថ្នកា ជំន ំជក្មះទងំមូេជាជាងរយើងរយងរៅ កជាសវ្កា បនដ។  7 

[១០:០៨:០៧] 8 

រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាា បានបញ្ញជ ក់អំរ៊ីកា ជទំស់រៅនឹងសាកស៊ីមួយចំនួន។ ថារតើរយើងក្តូវ 9 

ភាជ ប់កាតរេកិចចរៅនឹងសាកស៊ីជាក់លាក់ទងំអស់រនះរៅនឹង TCW វដេមនរេខប៉ា ម្ នៗរ្ះ។ រតើ10 

ត លាកា នឹងអន ញ្ញា តឲ្យរយើងខាុំរហរ ម្ ះបានឬរទ វដេរយើងបានរហ ួចមករហ្ើយ ភាគរក្ចើនរៅកនុង11 

រសចកដ៊ីសននិដាឋ នកនលងមករ្ះ។ ចណំ ច បស់ខាុំរេើករ ើងរនះគឺជាចំណ ចតូចមយួវដេអាចនឹងរធេើឲ្យ12 

មនកា ភ័នតក្ច ំវដេរចញរ៊ីអេ៊ីវដេរយើងនឹងរិភាកេរៅទ៊ីរនះជាកា ជំន ំជក្មះទ៊ី២ ឬក៏ដំលកក់ាេទ៊ី13 

២។ រៅកនុងកា ជំន ំជក្មះទ៊ី១ ឬកក៏ា ជនំ ំជក្មះធំទងំមូេ។ ខាុំសូមរសនើរ៊ីខាងក្កុម បស់ខាុំថា រយើងរសនើ14 

ឲ្យមនសវ្កា បវនថមមួយរទៀតទក់ទងរៅរេើបញ្ញា រនះរយើងអាចនឹងដឹងរៅររេរ្ះថា សំអាង-15 

រហ្ត  រហ្ើយមូេដាឋ នថ្នកា រចញរសចកដ៊ីសរក្មចបំវបកកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីរ្ះ។ រហ្ើយរយើងក៏បាន16 

ដឹងផងវដ ថា អនកលជារៅក្កមរៅកនុងអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង។ រហ្ើយរយើងក៏បានដឹងទងំអស់គ្នន17 

រហ្ើយដូចសហ្ក្រះរជអាជាា រទើបវតបានរេើករ ើង គឺថាមិនដូចគ្នន របះបិទ មិនជាសមសភារដូចគ្នន18 

របះបិទរ្ះរទ។ រនះរហ្ើយជាបញ្ញា វដេរយើងអាចរៅកនុងវខកញ្ញា អាចរយើងនឹងមនសវ្កា បឋម19 

មួយរទៀតវដេរយើងនិយយជាក់លាក់វតរ៊ីបញ្ញា រនះ។ ខាុំក៏អាចទសសន៍ទយ ឬក៏បា៉ា ន់ក្បមណបានវដ 20 

ថារនះជាបញ្ញា សំខាន់។ កា ដាក់សាកស៊ីថម៊ីជារដើមរ្ះគឺជាបញ្ញា រភិាកេអងគចាប់មួយដ៏ទូេំទូលាយផង21 

វដ ។ សូមអ គ ណបាទ។  22 

[១០:១០:០០] 23 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  23 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បាទ សូមអ គ ណ។ បាទ អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើកយករ ឿងរនះរៅរធេើកា រភិាកេវថមរទៀត។ 1 

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវល! 2 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 3 

ខាុំសូមរទសរលាកក្បធាន ខាុំក្គ្នន់វតចង់គ្នកំ្ទរៅដេ់សំរណើអមាញ់មិញរនះ គឺសូមឲ្យមនសវ4 

្កា មួយរទៀតរៅរេើក្បធានបទថ្នមូេដាឋ នរនះ ប ទ្ ប់រ៊ីកា រចញសាេក្កមរហ្ើយ។ រៅររេវដេ5 

ភាគ៊ីទងំអស់ហ្នឹងដឹងអំរ៊ីទ ហ៊ីក ណ៍ បស់ត លាកា កំរេូរហ្ើយរ្ះ។ អ  ៊ីចឹងរនះគឺជាចំណ ចសំខាន ់ កនុង6 

កា រចាទក្បកាន់។ ឥ ូវរនះរយើងមិនទន់ដឹងអ៊ីចាស់ មិនទន់យេ់អេ៊ីៗចាស់រៅរ ើយរទ។ អ  ៊ីចឹងរនះ7 

ក្គ្នន់វតថាជាកា គ្នកំ្ទដេ់សំរណើ បស់សហ្ភាតា កូរប៉ា  បស់ខាុំវដេបានរេើករ ើងអំមិញថាស ំឲ្យ8 

មនសវ្កា មួយរទៀត។  9 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 10 

បាទ អ គ ណនូវមតិរយបេ់ច ងរក្កាយរនះ។ អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើកយកបញ្ញា រនះរៅរិនិតយ  11 

រិចា ល។  12 

រៅររេរនះអងគជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីបញ្ញជ ក់ថារតើភាគ៊ីលមយួមនបំណងរសនើស ំឲ្យអងគ13 

ជំន ជំក្មះរធេើកា កំណត់បទរចាទរ ើងវិញសក្មប់បទឧក្កិដឋលមួយ ឬទក្មង់ថ្នកា ទទួេខ សក្តូវ14 

រផសងៗពាករ់ន័ានឹងសំណ ំរ ឿង០០២/០២វដ ឬរទ? ភាគ៊ីន៊ីមួយៗមនររេរវលាមិនរេើសរ៊ី១០្ទ៊ីរទ 15 

សក្មប់រធេើកា សននិដាឋ នពាករ់័នានឹងបញ្ញា រនះ។  16 

រហ្ើយជាដំបូងរនះអងគជំន ំជក្មះសូមផតេ់រវទិកាជូនរៅកា យិេយ័សហ្ក្រះរជអាជាា ។ សូម17 

អរញ្ជ ើញ! 18 

[១០:១២:១៧] 19 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 20 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្ើយរយើងខាុំមនបំណងចង់ជក្មបរៅ21 

រមធាវលកា ពា កត៊ីឲ្យក្ជាបថា រយើងបានក្បរមើេ៍រមើេ គឺថារយើងមិនទន់មនសាេក្កមរ្ះរទ។ ប៉ា វនត22 

រយើង ង់ចាំ រយើងនឹងបតឹងឧទា ណ៍ទក់ទងរៅនឹងបញ្ញា អងគចាប់នូវរសចកត៊ីសរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះ23 

សាលាដំបូងរៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ រហ្ើយនិងរគ្ន ររៅតាមរសចកដ៊ីសរក្មចរ៊ីម នទក់ទងរៅនឹងសហ្24 

ឧក្កិដឋកមម ួមទ៊ី៣ វដេមិនវមនជាវផនកថ្នក្រហ្មទណឌ អនត ជាតិរៅកនុងយ តាត ធិកា  បស់ត លាកា ។ រនះជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  24 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បញ្ញា ដ៏សំខាន់ រហ្ើយនិងមនផេប៉ាះពាេ់រ៊ីរ ឿងកត៊ី០០២/០២។ ដូរចនះ រយើងនឹងរសនើស ំឲ្យរគ្ន ររៅតាម1 

សាេដ៊ីកា បស់សាលាកំរេូ។ រហ្ើយកាេរ្ះ គមឺនរសចកត៊ីសរក្មច បស់សាលាដំបូង រហ្ើយរយើង2 

មិនបានបតឹងឧទា ណ៍រដាយថាមនបញ្ញា ចាត់ របៀបរៅកនុងបណដ ឹងប ទ្ ន់ រហ្ើយរយើងនឹងដាក់បញ្ចូេសហ្3 

ឧក្កិដឋកមម ួមទ៊ី៣ វដេថាជាវផនកថ្នឧក្កិដឋកមមក្រហ្មទណឌ អនត ជាតិរៅឆ្ន ំ១៩៧៥ រហ្ើយរៅកនុងសាលាកត៊ី4 

អនត ជាតិរផសងៗ រគរក្បើវិធានរ្ះវាក្សបវដ ។ ហ្នឹងមនន័យថាឧក្កិដឋកមមទងំឡាយវដេសថិតរៅខាង5 

រក្តថ្នរចត្ ថ្នសមជិកថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមរ្ះគឺមិនវមនជាសថិតរៅកនុងប ិបទរ្ះរទ។ ប៉ា វនតរបើវា6 

មនផេប៉ាះពាេ់ រហ្ើយជនជាប់រចាទអាចក្បរមើេ៍រមើេបានដឹងបានរ្ះ រហ្ើយគអឺាចនឹងទទួេខ ស7 

ក្តូវ រហ្ើយនិងសហ្ក្រះរជអាជាា នឹងរសនើរេើកសំរណើរនះរដើមប៊ីឲ្យត លាកា រិចា លថាជាទក្មង់ថ្នកា 8 

ទទួេខ សក្តូវ។ ដូចជាឧទហ្ ណ៍មយួ គឺបទ ំរលាភរសរសនថវៈរៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០២ រ្ះក៏ក្តូវ9 

បានចាត់ទ កថាគឺជាផេវបិាកធមមតា រហ្ើយអាចក្បរមើេ៍រមើេបានថ្នវផនកា ថ្នកា រធេើទ កខប ករមនញថ្ន10 

កា សមល ប់ ថ្នកា រធេើទ  ណកមម រហ្ើយនិងកា បងខំគូក្សក ឲ្យរ ៀបកា រ្ះ។ រហ្ើយរយើងខាុំនឹងជក្មប11 

រៅអងគជំន ំជក្មះ និងរមធាវលកា ពា កត៊ីថា រៅកនុងររេខាងម ខគឺថារយើងនឹងដាក់ឲ្យត លាកា រិចា ល12 

អំរ៊ីបទរចាទ រហ្ើយនិងកា ទទួេខ សក្តូវ។ រហ្ើយខាុំសូមអន ញ្ញា តបវនថមរទៀត រហ្ើយរយបេ់ច ង13 

រក្កាយមួយគថឺា ខាុំគ្នកំ្ទសំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីឲ្យមនសវ្កា បឋមបវនថមរទៀតប ទ្ ប់រ៊ីមន14 

សាេក្កម បស់សាលាដំបូងរនះរៅ រហ្ើយខាុំនឹងរសនើរដាយសរងខប គឺថាអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានផត15 

េ់ ហ្សស្មថម៊ីវដេថា កនុងក ណ៊ីខលះគសឺាកស៊ីមួយចំនួនអាចមន ហ្សស្មរ៊ី  អ  ៊ីចឹងស ំឲ្យត លាកា 16 

រិចា ល របើមន ហ្សស្មរៅកនុងដំលក់កាេរ ឿង០០២/០១ រ្ះស ំឲ្យ កេ ហ្សស្មដវដេ 17 

របើសិនជារយើងបត ូ ហ្សស្មរ្ះ គថឺាអាចនឹងរធេើឲ្យមនកា ភ័នតក្ច ំសមគុសាម ញរក្ចើន រដាយរហ្ត ថា18 

សាកស៊ីវតមន ក់រយើងរក្បើ ហ្សស្មដេ់រៅរ៊ី ។ សូមអ គ ណបាទ។ 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

អ គ ណ។ ជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមប21 

ណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី។  22 

រលាក ររជ អងគ៖ 23 

បាទសូមរគ្ន ររលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមសាជាថម៊ី។ សក្មប់ដលំក់កាេរនះ ក្កុមរមធាវល24 

តំលងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីមនកា រភិាកេមួយចំននួពាករ់័នារៅនឹងរ ឿងកំណត់េកខណៈថ្នឧក្កិដឋ-25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  25 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កមមរនះ រហ្ើយនិងទក្មង់ថ្នកា ទទួេខ សក្តូវ ប៉ា វនតរយើងខាុំរ ំទនម់នកា រចញជាគំនិតចាសល់ាស់ អំរ៊ី1 

អេ៊ីវដេជាសំរណើវដេរយើងចង់រសនើស ំរទ រហ្ើយមនកា រេើករ ើងជារិរសសពាករ់័នានឹងបញ្ញា កា 2 

ក្បក្រឹតតរៅរេើក្បជាជនថម៊ីវដេជាជន ងរក្គ្នះថ្នអំររើជរមលមសរដាយបងខំរនះ។ ប៉ា វនតជាស  បសក្មប់3 

ដំលក់កាេរនះ រយើងខាុំរ ំទនម់នសំរណើអ៊ីចាសល់ាស់រទ រហ្ើយរបើសិនជាថាអាចមនេទាភារ4 

ឱកាសររេរក្កាយ រយើងខាុំនឹងរសនើស ំរៅត លាកា ក្បសិនរបើមន។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 5 

[១០:១៦:៥៣] 6 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 7 

បាទអ គ ណ។ ជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិការៅក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក នួន ជា។  8 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 9 

រលាកក្បធាន ខាុំមិនមនរយបេ់អេ៊ីរទ។ សូមអ គ ណ។ 10 

 11 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 12 

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សផំន។ 13 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ក្កុម រខៀវ សំផន គឺថាមិនវមនខាងជនជាប់រចាទរទវដេក្តូវស ំរធេើ 15 

កា កំណត់បទរចាទរ ើងវិញរនះ ក៏ប៉ា វនតរយើងក្តូវសួ ថារតើមនកា វកវក្បបទរចាទអ៊ីយ៉ា ងរម៉ាចរទ គឺរៅ 16 

ម ខត លាកា អនត ជាតិរផសងរទៀត រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹង -- រធេើលាយេកខណ៍អកស  រហ្ើយផតេ់ភសតតុាង17 

ថម៊ីៗរទៀតរដើមប៊ីគ្នកំ្ទរៅដេ់កា វកវក្បបទរចាទទងំអស់រនះ។ រយើងខាុំស ំរធេើជាលាយេកខណអ៍កស  18 

រលាកក្បធាន។ 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

អ គ ណ។ បាទជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះចូេដេ់ របៀបវា ៈទ៊ី៣ កា កណំត់េំដាប់េំរដាយ 21 

ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីជំន ំជក្មះរ ឿងកត៊ី និងកា រិនតិយបឋមរេើប គគេវដេអាចជាសាកស៊ីរដើមប៊ីបណត ឹង 22 

 ដឋបបរវណ៊ីនិងអនកជំ្ញ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមគ េ់រេើបញ្ញជ ក់ បស់កា ិយេ័យ ដឋបាេ 23 

រៅកនុងអំ ុងររេថ្នកិចចក្បជ ំរ ៀបចំសវ្កា កនុង វខធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ វដេថាកា ិយេ័យ ដឋបាេនឹង គ្នំ24 

ក្ទទងំក្សុងរេើសំណ ំរ ឿង០០២ រហ្ើយផតេ់កា ជួយរក្ជាមវក្ជងវផនកខាង ដឋបាេ និងហ្ិ ញ្ាវតថ។ុ ថម៊ីៗ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  26 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រនះកា ិយេយ័ ដឋបាេបានបញ្ញជ ក់ថា កា យិេ័យ ដឋបាេនឹងផតេ់រសវាគ្នកំ្ទទងំអស់ចំរពាះកិចច 1 

ដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រៅក្គបរ់រេរវលា។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 2 

សូមវថលងអំណ គ ណដេក់ា ិយេ័យ ដឋបាេចំរពាះកិចចខិតខំក្បឹងនិងកា គ្នកំ្ទទងំអស់រនះ។  3 

ជាេកខណៈបរលត ះអាសននអងគជក្មះបានមនបំណងចាប់រផតើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុា4 

ងកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ ្ច ងវខកញ្ញា  ឬវខត លាឆ្ន ំ២០១៤ខាងម ខរនះ។ រៅររេរនះអងគជំន ំជក្មះ5 

សាលាដំបូងរសនើស ំឲ្យភាគ៊ីផតេ់រ័តម៌ន អំរ៊ីេទាភារវដេភាគ៊ីអាចចូេ ួមបានរៅកនុងសវ្កា រដញ6 

រដាេភសតតុាងរេើសំណ ំរ ឿ០០២/០២ សក្មប់អំ ុងររេវដេរៅរសសសេ់រៅកនុងឆ្ន ំ២០១៤រៅកនុង 7 

ររេខាងម ខរទៀត។  8 

ជាដំបូងរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិកាជូនរៅខាងកា ិយយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ។ 9 

[១០:២០:១២] 10 

 11 

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖ 12 

ចាស ជាដំបូង សូមរគ្ន រឯកឧតតមក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ភាគ៊ីទងំអស់ ក៏ដូចជា13 

សវ្កា ទងំមូេ។ រដាយរយងរៅរេើអន សស ណៈ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា រេខ 14 

៣១១/១ កថាខណឌ រេខ១០ វដេច ះថ្ថៃទ៊ី០៧ វខ៧ ឆ្ន ំ២០១៤ វដេមនបំណងចង់ឲ្យភាគ៊ីទងំអស់15 

ផដេ់េទាភារកនុងកា ចូេ ួមសវ្កា វគគរេើករក្កាយ ០០២/០២។ ខាុំសូមអ គ ណលស់ ចរំពាះឯក16 

ឧតតមក្បធាន វដេផដេ់ឱកាសដេ់សហ្ក្រះរជអាជាា រដើមប៊ីរឆលើយតបនឹងបញ្ញា ពាករ់័នា និងេទាភារ17 

 បសក់ា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា  កនងុកា ចូេ ួមសវ្កា កនុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះ។ រយើងខាុំ18 

យេ់ចាស់អំរ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នសវ្កា មួយរនះ រហ្ើយជាក់វសដងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ក៏បាន19 

ទនទឹម ង់ចារំរេរវលាថ្នកា ចាប់រផដើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុាងថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះជា20 

យូ មករហ្ើយវដ ។  21 

[១០:២១:២៦] 22 

ឯកឧតតមក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម! កា យិេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា សមូបញ្ញជ ក់ជូនថា 23 

កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា អាចមនេទាភារចេូ ួមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុាងកនុងសំណ ំ24 

រ ឿង០០២ វគគរ៊ី បាន សក្មប់ យៈររេវដេរៅរសសសេ់កនុងឆ្ន ំ២០១៤ និងសក្មប់ឆ្ន ំ២០១៥។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  27 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រេើសរ៊ីរនះរៅរទៀត រយើងខាុំនឹងខិតខំក្បឹងវក្បងសហ្កា  និងរគ្ន រវផនកា សវ្កា វដេរ ៀបចំរ ើង1 

រដាយអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រហ្ើយរយើងខាុំក៏សងឃឹមផងវដ  សវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុាងកនុង2 

សំណ ំរ ឿងរនះ នឹងអាចក្បក្រឹតតរៅកនុងររេដ៏ខល៊ីខាងម នរនះ។  3 

ខាុំរេើកបញ្ញជ ក់អំរ៊ីក ណ៊ីមយួ កនុងក ណ៊ីវដេរិភាកេរេើបញ្ញា ចនំួនថ្ថៃថ្នកា វិភាគសក្មប់រធេើ4 

សវ្កា សំណ ំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី ។ កនងុក ណ៊ីវដេមនបណដ ឹងសាទ កខ -- រនះជាកា ទសសន៍ទយរទ 5 

រយើងមិនទន់ក្បាកដថាមនបណដ ឹងសាទ កខឬក៏អត់រ្ះរទ -- កនុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគគមួយ សហ្ក្រះរជ6 

អាជាា មិនមនកា ជំទស់រៅនឹងសំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ី វដេស ំឲ្យកាត់បនថយចំនួនថ្ថៃសក្មប់រធេើ7 

កា សវ្កា កនុងសបាដ ហ្៍ន៊ីមួយៗ រដើមប៊ីរធេើកា ជំន ំជក្មះរេើសំណ ំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះរទ។ កា កាត់8 

បនថយរនះ នឹងជួយដេ់អងគជំន ំជក្មះ និងក្គប់ភាគ៊ីទងំអស់ ឲ្យបំររញភា កិចចរផសងៗ បស់ខលួនរក្តរ៊ី9 

សវ្កា កនុងសំណ ំរ ឿង០០២ វគគរ៊ី រនះ។  10 

[១០:២៣:១៤] 11 

កា កាត់បនថយ យៈររេថ្នកា រធេើសវ្កា សំណ ំរ ឿង០០២ វគគទ៊ី២រនះ គឺអាក្ស័យរៅរេើ ទ៊ី១ 12 

អំរ៊ីសាថ នភារជាក់វសដងថ្នស ខភារ បសស់ហ្ជនរចាទវដេក្តូវបងាា ញខលួនចំរពាះម ខសវ្កា  និងទ៊ី២ 13 

គឺរដាយសា អាចនឹងមនបណដ ឹងសាទ កខលមួយរៅរេើសំណ ំរ ឿង០០២ វគគទ៊ី១។ ដូរចនះ សហ្ក្រះរជ14 

អាជាា យេ់រឃើញថា កនងុដំលក់កាេវដេអងគជំន ំជក្មះ ក៏ដូចជាភាគ៊ីករំ ងវតមមញឹកកនុងកិចចកា ដ៏15 

មនសា ៈសំខាន់ បស់ខលួន គួ វតអងគជំន ំជក្មះរ ៀបចំរធេើសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុាងថ្នសំណ ំរ ឿង16 

០០២ វគគរ៊ី  អាចថារ៊ី  ឬប៊ីថ្ថៃ កនុងមួយសបាដ ហ្៍រៅតាមកា ចាបំាច់។ រហ្ើយប ទ្ ប់មករទៀត អងគជំន ំ17 

ជក្មះសាលាដំបូងអាចកំណត់កាេប រិចឆទសវ្កា ជាធមមតារ ើងវិញ និងអាក្ស័យរៅរេើស ខភារ18 

 បស់ជនជាប់រចាទផងវដ ។ រនះជាអេ៊ីវដេេទាភារខាងកា ិយេយ័សហ្ក្រះរជអាជាា នឹងជនូរៅអងគ19 

ជំន ំជក្មះ។ ចាស សូមអ គ ណ។ 20 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 21 

បាទ អ គ ណ។ ជាបនដរនះអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកា ជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើម22 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។  23 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 24 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  28 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

គឺថារយើងរគ្ន រតាមអងគជំន ំជក្មះ រយើងរក្តមមខលួនចូេ ួមកនុងសវ្កា  រៅវខកញ្ញា  ឬវខត លា 1 

តាមកា រក្គ្នងទ ក បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង រហ្ើយរយើងអត់មនកា ជទំស់អេ៊ីរទ រហ្ើយថ្ថៃកាត់2 

បនថយ ក៏រយើងអត់ជំទស់វដ  ចង់កាត់បនថយក៏បនថយរៅ រក្សចរេើអងគជំន ំជក្មះ គឺថាកនុងររេទនទឹង ង់3 

ចាកំា ដាក់បណដ ឹងសាទ កខ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 4 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 5 

អ គ ណ។ ច ះខាងក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា វិញ យ៉ា ងរម៉ាចវដ ? 6 

[១០:២៥:២៣] 7 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ក្កុមរមធាវលរលាក នួន ជា ç កា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា គឺថារក្តមម9 

ខលួនជារក្សចរដើមប៊ីចូេ ួមសវ្កា ឆ្ន ំ២០១៤ និង២០១៥។ រហ្ើយរយើងជំ  ញឲ្យអងគជំន ំជក្មះឲ្យចាប់10 

រផដើមសវ្កា ឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន។ រហ្ើយកា កំណត់កាេវិភាគដូចវដេអងគជំន ំ11 

ជក្មះបានជូនរៅកនុងឯកសា  E301/12 រ្ះ រយើងមនសំរណើទកទ់ងរៅនឹងកំណត់កាេវភិាគរ ឿង12 

កដ៊ី០០២/០២ ហ្នឹង គឺនឹងក្តូវរប់បញ្ជូេរៅររេអងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើកាេវិភាគរ្ះ។ រហ្ើយថ្ថៃ13 

រនះខាុំក្គ្នន់វតបញ្ញជ ករ់ ើងវិញថា សំរណើ បស់រយើងបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងឯកសា  E301/7។ រហ្ើយសវ14 

្កា កនុងរ ឿងកដ៊ី ០០២/០២ រ្ះ រហ្ើយចាប់រផដើមរ៊ីរម៉ា ងក្បារំ៊ី ក្រឹក  ហ្ូតរៅដេ់រម៉ា ងដប់មួយវត15 

ប៉ា រលណ ះ។ រហ្ើយកូនកដ៊ី បស់ខាុំអាចតាមដានរៅររេក្រឹក រហ្ើយកា កំណតក់ាេវិភាគរនះរដើមប៊ីឆលះុ16 

បញ្ញច ងំេទាភារ បស់កូនកដ៊ី បស់ខាុំឲ្យបានចូេ ួមរដាយមនអតថន័យរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី បស់គ្នត់រៅតាម17 

ភារចាបំាច់ បស់ត លាកា ផងវដ ។ សូមអ គ ណ។ 18 

[១០:២៦:៤៨] 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

អ គ ណ។ សមូអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន! 21 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំគិតថា ខាុំមិនវមនជាមន សសវដេភាា ក់រផាើេរទកនុងកា រេើកដវដេ23 

ថា ក្កុម រខៀវ សំផន រៅវតនិយយដវដេៗ ដចូរេើកម នតាងំរ៊ីកា ក្បជ ំរ ៀបចំសវ្កា  ួចមករហ្ើយ 24 

ថារដាយសា វតមរធោបាយធនធានមន សស បស់រយើង រហ្ើយនិងរដាយសា វតសា ៈសំខាន់ថ្នកា ងា  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  29 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ថ្នកា រធេើបណដ ឹងសាទ កខរនះគឺថា រយើងមិនអាចស រស បណដ ឹងសាទ កខផង រហ្ើយរក្តមមខលួនសក្មប់សវ1 

្កា ផងរទ។ ដូរចនះរបើសវ្កា ០០២/០២ ចាប់រផដើមរ្ះ គឺថារធេើរម៉ាចឲ្យរយើងដាក់បណដ ឹងសាទ កខឲ្យ2 

រហ្ើយសិន។ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា ដូចវដេរយើងបានរេើករ ើងអំរ៊ីកា េំបាកវដេនឹងក្តូវរដាះក្សាយម ន3 

ររេចាប់រផដើមសវ្កា សំណ ំរ ឿង០០២/០២ រ្ះ គឺថា ខាុំគិតថាវាមនសា ៈសំខាន់ខាល ងំលស់ 4 

រហ្ើយក្តូវកា ររេរវលារក្ចើន។ ដូរចនះ ខាុគំិតថានឹងមនកា វក្បក្បួេ មនកា ផ្ទល ស់បដូ ក្កុមក្បឹកេជំន ំ5 

ជក្មះ រហ្ើយខាុំគិតថាក៏នឹងមនកា ចំណ ចសំខាន់ៗរផសងរទៀតវដេក្តូវរិភាកេ។ ដូរចនះខាុំកំរ ងវត ង់ចាំ6 

កាេវិភាគវខកញ្ញា  ត លា ឆ្ន ំ២០១៤រនះ ក៏ប៉ា វន តសក្មប់ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរយើងរ្ះគឺថា វារិបាក7 

លស់ រយើងមិនអាចរក្តមមខលួនរ ៀបចំបានរធេើបណដ ឹងសាទ កខផង រហ្ើយចូេ ួមសវ្កា រទ។ ដូរចនះ8 

រយើងទទូចរហ្ើយទទូចរទៀតថា រដាយសា វតជាសា ៈសំខាន់ថ្នកា រិភាកេរៅកនុងសំណ ំរ ឿងវដេថា9 

រយើងយកសំណ ំរ ឿង០០២/០១ យកជាមរធោបាយសក្មប់ជាមូេដាឋ នរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២រនះ 10 

គឺថារយើងស ំឲ្យមនមូេដាឋ នចាស់សិន រដើមប៊ីឲ្យមនកា ចាប់រផដើមសវ្កា ០០២/០២ រ្ះ។ 11 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 12 

បាទ អ គ ណៗរលាកក្ស៊ីរមធាវល។ អងគជំន ំជក្មះនឹងយករ័ត៌មនទងំអស់រនះរៅរធេើកា រិនតិយ13 

រិចា ល រហ្ើយនិងរធេើកា កំណតន់ូវកាេប ិរចឆទសក្មប់ចាប់រផដើមសវ្កា រដញរដាេរេើភសតតុាង14 

រៅកនុងររេសមក្សបខាងម ខរនះរៅតាមសាថ នភារជាក់វសដង។ 15 

បាទឥ ូវរនះដេ់ររេសមក្សបសក្មករហ្ើយ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មក២០្ទ៊ី ចាបរ់៊ី16 

ររេរនះតរៅ ហ្ូតដេរ់ម៉ា ងដប់មួយខេះដប់ក្បាំ្ ទ៊ី អរញ្ជ ើញចេូវញិរដើមប៊ីបនតកិចចដំរណើ កា សវ្កា17 

 ។  18 

សក្មកច ះ! 19 

ក្កឡាបញ្ជ៊ី៖ 20 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ ! 21 

 22 

(សវ្កា សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១០:២៩ ្ទ៊ី ដេ់រម៉ា ង ១០:៤៩ ្ទ៊ី) 23 

 [១០:៤៩:៣០] 24 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 25 

E1/240.101008892



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  30 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនដកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីសវ្កា ។ ជាកិចចបនដអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង 1 

សូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីឲ្យរធេើរសចកដ៊ីសននិដាឋ ន អំរ៊ីេដំាប់េំរដាយថ្នកា បងាា ញភសដតុាងកនុងរគ្នេបំណង 2 

បរងកើនក្បសិទាភារកា រ ៀបចំរផសងៗ និងភារស ៊ីសងាេ ក់ថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីតាម យៈកា បរងកើតឲ្យ 3 

មន ច្សមពន័ាជំន ំជក្មះចាស់លាស់មួយ។ សហ្ក្រះរជអាជាា បានរសនើស ំឲ្យវបងវចកសំណ ំរ ឿង 4 

០០២/០២ ជាក្បាវំគគ៖ តួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ, មនទ៊ី សនដិស ខ, កា ក្បក្រឹតតរេើក្កុមរគ្នេរៅ, 5 

កា ដាឋ នរធេើកា ងា  និង ទក្មង់ថ្នកា រ ៀបអាពាហ្រ៍ពិាហ្៍។  6 

រៅកនុងក្កបខ័ណឌ ទូទងំក្បរទស, ឯកសា  E305/6, សហ្ក្រះរជអាជាា បានរសនើស ំឲ្យកា ជំន ំ7 

ជក្មះក្បក្រឹតតរៅតាមេំដាបេ់ំរដាយដូចតរៅរនះ៖ មនទ៊ី សនដិស ខស-២១, កា របាសសមា តថ្ផទកនុង, តួ8 

្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ, សាកស៊ីថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម, សហ្ក ណ៍ក្តាកំក់, មនទ៊ី សនដិស ខក្កាងំតាចាន,់ 9 

មនទ៊ី សនដិស ខអូ កវនសង, មនទ៊ី សនដិស ខភនំរក្កាេ, កា ក្បេ័យរជូសាសន៍ជនជាតិរវៀតលម, កា 10 

ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិចាម, កា ដាឋ នទំនប់១មករ, កា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំថម, កា ដាឋ នក្រលានយ11 

នដរហាះរខតតកំរង់ឆ្ន ំង, រ ៀបកា រដាយបងខំ និងទិដឋភារទូរៅថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ សហ្រមធាវល្ំ12 

ម ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរសនើស ំឲ្យជំន ំជក្មះក្បក្រឹតតរៅតាមេំដាប់េំរដាយដូចតរៅរនះ៖ 13 

មនទ៊ី សនដិស ខស-២១, កា របាសសមា តថ្ផទកនុង, តួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ, សាកស៊ីថ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម, 14 

សហ្ក ណ៍ក្តាកំក ់ និងមនទ៊ី សនដិស ខក្កាងំតាចាន,់ កា ក្បក្រឹតតរេើរ ទាសាសនិកជន, កា ក្បក្រឹតតរេើជន15 

ជាតិរវៀតលម, កា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិចាម, កា ផ្ទល ស់ទ៊ីេំរៅក្បជាជនកនុងដំលក់កាេទ៊ី២ 16 

រដាយសា វតពាករ់័នានឹងកា ក្បក្រឹតតរេើជនជាតិចាម, កា ដាឋ នទំនប់១មករ, កា ដាឋ នទំនប់ក្តពាងំថម, 17 

កា ដាឋ នក្រលានយនដរហាះរខតតកំរង់ឆ្ន ំង, មនទ៊ី សនដិស ខអូ កវនសង, កា រ ៀបចំអាពាហ្រ៍ិពាហ្៍ និងអនក18 

ជំ្ញ, ឯកសា  E305/7.1.4។  19 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមអរញ្ជ ើញក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីទងំរ៊ី ក្កុមផដេ់រយបេ់អំរ៊ីេំដាប់20 

េំរដាយថ្នកា ជំន ំជក្មះវដេក្តូវបានរសនើស ំទងំរនះ។ ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីន៊ីមយួៗមន យៈររេមិន21 

រេើសរ៊ី១៥្ទ៊ីរ ើយ។ រហ្ើយរដាយសា ដំបូងរនះសូមចាប់រផដើមរ៊ីក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា 22 

ម ន។ សូមអរញ្ជ ើញ!  23 

[១០:៥២:៤៣] 24 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  31 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

--- 1 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 2 

ផ្ទា កមនបញ្ញា បនដិច! រលាក កូរប៉ា អងគយុច ះសិនមនបញ្ញា បនដិចរដាយសា ខាងរ្ះរេើកថ្ដ។  3 

សូមអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ! 4 

រលាក ររជ អងគ៖ 5 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន ររលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម សូមអធោក្ស័យវដេខាុ ំ6 

រេើកថ្ដរៅររេរនះ។ រដើមប៊ីរជៀសវាងកា រភិាកេរៅរេើេំដាប់ បស់ខាងរមធាវល្មំ ខរៅរេើេំដាប់7 

វដេបានរសនើរ៊ីម ន រមធាវល្មំ ខចង់រសនើស ំរេើកអំរ៊ីរគ្នេគំនិត បស់ខលួនពាករ់័នានឹងេំដាប់រនះសាជាថម៊ី 8 

បនដិចរហ្ើយរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីរផសងៗផដេ់រយបេ់រៅរេើេំដាប់រ្ះវតមដង។ រហ្ើយគំនិត បស់រមធាវល្ ំ9 

ម ខគឺថា រយើងខាុំយេ់រ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នតួ្ទ៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាា  រហ្ើយគ្នកំ្ទរៅរេើេំដាប់វដេ10 

រសនើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា ។ ដូរចនះមិនបាច់ -- មិនមនកា ចាបំាច់សក្មប់ភាគ៊ីដថ្ទរទៀតផដេ់11 

រយបេ់រៅរេើេំដាប់វដេរសនើរដាយសហ្រមធាវល្មំ ខរទ។ បាទ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  12 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 13 

បាទ អ គ ណរលាករមធាវល ររជ អងគ វដេបានបញ្ញជ ក់រេើបញ្ញា រនះឲ្យបានចាស់លាស់ម ន14 

ររេផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី។  15 

អងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា។ សូមអរញ្ជ ើញ! 16 

[១០:៥៤:១២] 17 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 18 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ពាក់រ័នារៅនឹងេំដាប់េំរដាយថ្នកា បងាា ញភសដតុាងរយើងបាន19 

កត់សមគ េថ់ាខាងក្រះរជអាជាា រហ្ើយនិងខាងសហ្រមធាវល្មំ ខបានរេើករ ើងនូវក្បធានបទរផសងគ្នន  20 

វដេក្តូវរេើកយកមកសាដ ប់រៅកនុងសវ្កា វដេវផាករៅរេើសាកស៊ី អនកជំ្ញ រហ្ើយនិងរដើមបណដ ឹង21 

 ដឋបបរវណ៊ីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រនះ។  22 

រយើងបានរសនើស ំរកាះរហសាកស៊ីជំ្ញជារក្ចើនក្រមទងំសាកស៊ីមួយចំនួនពាក់រន័ារៅនឹងក្បធាន23 

បទមួយចំនួនវដេសាកស៊ីនិងអនកជំ្ញទងំរ្ះមិនទន់ក្តូវបានរសនើរដាយក្រះរជអាជាា  ឬក៏សហ្រមធាវល24 

្មំ ខរៅរ ើយ។ រហ្ើយរយើងរេើករ ើងគឺនិយយពាក់រ័នារៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  32 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរេើករ ើងនូវក្បធានបទមួយរនះរៅកនុងវិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង 1 

០០២/០២ ផងវដ  វដេវាជាវផនកមួយថ្នអងគរហ្ត វដេរយើងក្តូវរេើកយកមកជនំ ំជក្មះ។ កា រិតរៅ2 

កនុងវផនកអងគរហ្ត ទូរៅវដេរយើងមិនទន់បានសាត ប់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រ្ះ។  3 

រលាកក្បធាន បញ្ញា រនះ្ឲំ្យមនកា រចាទជាបញ្ញា ទក់ទងរៅនឹងជរមល ះេកខណៈ ថ្នជរមល ះ4 

ក្បដាប់អាវ ធ។ ជារិរសសរដាយសា វតរយើងបានរេើករ ើងអំរ៊ីជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ ឬក៏ជរមល ះក្បដាប់5 

អាវ ធមិនវមនអនត ជាតិ។ គខឺាុំចង់និយយអំរ៊ីជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជាតិ។  6 

[១០:៥៥:៥៤] 7 

អងគរហ្ត ពាក់រ័នារៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជាទូរៅ ជាមូេដាឋ ន គឺប៉ាះពាេ់រៅដេ់អងគរហ្ត 8 

ឧទហ្ ណ៍ដចូជាទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមមួយចំនួន ជារិរសសទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមទកទ់ងរៅនឹងមនទ៊ី សនដិស ខ9 

ស-២១ វដេជាកវនលងរបាសសមា តថ្ផទកនុង វដេចំណ ចទងំអស់រនះគឺ ខាងក្រះរជអាជាា  ក៏ដចូជាសហ្10 

រមធាវល្មំ ខចង់ឲ្យមនកា សាត ប់រៅកនុងសវ្កា ។ រនះគឺជាក្ទឹសត៊ី បស់សំណ ំរ ឿងរយើង។ 11 

ដូរចនះ ខាុំសូមរេើករ ើងថា វាជាកា រតិក្បាកដវដេថារៅរេើ -- រៅកនុងចរ ល្ ះឆ្ន ំ៧៥ ដេ់៧៩  12 

គឺជាបញ្ញា ដំបងូវដេរយើងក្តូវរេើកយកមករិភាកេរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ គឺជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ13 

រនះ។ ទកទ់ងរៅនឹងជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ រយើងយេ់ក្សបជាមួយខាងក្រះរជអាជាា  និងសហ្រមធាវល្ំ14 

ម ខវដេថាក្បធានបទបនតរទៀតវដេរយើងក្តូវសាត ប់ គឺមនទ៊ី សនតិស ខស-២១ និងកា របាសសមា តថ្ផទកនុ15 

ង។ ចំរពាះរយើងផ្ទទ េ់ គថឺាក្បធានបទរនះគឺជាក្បធានបទសំខាន់សក្មប់ក្ទឹសត៊ីថ្នសំណ ំរ ឿង បស់រយើ16 

ង។ រក្ពាះថាមនរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី សាកស៊ីជារក្ចើន វដេរយើងបានរសនើស ំ រហ្ើយរយើងបានរសនើស ំ17 

ឲ្យមនេទាភារកនុងកា ផតេស់កខ៊ីកមមរៅរេើក្បធានបទទងំអស់រនះផងវដ ។  18 

[១០:៥៧:៣០] 19 

ផទយុរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា និងសហ្រមធាវល្មំ ខ គថឺារយើងរសនើស ំឲ្យមនក្បធានបទមួយរផសង20 

រទៀត គឺអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលម និងជនជាតិចាម រហ្ើយនិងកា ដាឋ នក្រលាន21 

យនតរហាះកំរង់ឆ្ន ំង។ រយើងសូមរេើករ ើងថា ក្បធានបទទងំអស់រនះពាក់រ័នាជាមួយកា កសាងរៅ22 

រេើក្បធានបទជរមល ះក្បដាប់ មនទ៊ី សនតិស ខស-២១ នងិកា របាសសមា តថ្ផទកនុង។ បទរចាទថ្នអំររើ23 

ក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលម និងពាក់រ័នារដាយសា លវដេពាករ់័នារៅនឹងជរមល ះ24 

ក្បដាប់អាវ ធជាមួយនឹងរវៀតលម កា ក្បក្រឹតតចំរពាះក្បជាជនរវៀតលមរៅកនុងភូមិភាគនិ ត៊ី រហ្ើយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  33 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កា រេើករ ើង បស់រយើង គឺទកទ់ងរៅនឹងរគ្នេជំហ្  បស់រវៀតលមក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនកមពជុា។ 1 

បទរចាទឧក្កដិឋកមមក្បេ័យរូជសាសន៍រៅរេើក្បជាជនចាម គឺក្តូវបានរេើករ ើងរដាយសា ល ពាក់-2 

រ័នារៅនឹងកា  ំខានថ្ផទកនុងនិងសកមមភារបំផ្ទល ញរៅភមូិភាគបូព៌ាវដេរយើងនឹងរិភាកេរៅកនុងសវ្កា 3 

រៅររេវដេនិយយអំរ៊ីមនទ៊ី សនតិស ខស-២១ និងកា របាសសមា តថ្ផទកនុង។  4 

បទរចាទទក់ទងរៅនឹងកា ដាឋ នក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្ន ំង គឺក្តូវបានរេើករ ើងរដាយសា 5 

លពាករ់័នារៅនឹងរគ្នេនរយបាយកនុងកា រឆលើយតបរៅរេើខាម ងំថ្ផទកនុងរៅកនុងកងទ័របដិវតតន៍កមពជុា។ 6 

រហ្ើយរយើងនឹងក្តូវរេើកយកមករភិាកេផងវដ រៅកនុងវផនកថ្នកា រិភាកេអរំ៊ីមនទ៊ី សនដិស ខស-២១ និង7 

កា របាសសមា តទ៊ីក្កុង។ រហ្ត ដូរចនះ វាជាកា ក្តឹមក្តូវវដេថាក្បធានបទទងំអស់រនះ គួ វតជាក្បធាន8 

បទវដេរយើងក្តូវរេើកយកមករិភាកេរៅកនុងសវ្កា ។  9 

[១០:៥៩:១៤] 10 

រយើងក៏សូមរេើកផងវដ ថា ក្បធានបទថ្នតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ និងសហ្ឧក្កិដឋកមម ួម គឺ11 

ជាក្បធានបទច ងរក្កាយវដេរយើងក្តូវយកមករដញរដាេរៅកនុងសវ្កា ។ ទងំអស់រនះគឺថា តាម12 

រយើងយេ់រឃើញ គឺសា ល បស់ភាគ៊ី្្ពាករ់ន័ារៅនឹងក្បធានបទរនះ គឺវផាករៅរេើសា លវដេ13 

រធេើរ ើងពាក់រន័ារៅរេើងអងគរហ្ត ថ្នឧក្កិដឋកមម ថ្នទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមម និងបទរចាទដថ្ទរទៀត។ ដូរចនះ តាម14 

គំនិត បស់រយើង គឺវាជាកា ក្តឹមក្តូវវដេរយើងសាត ប់រៅរក្កាយក្បធានបទដថ្ទរទៀត។  15 

រលាកក្បធាន! ចំណ ចច ងរក្កាយ គឺរយើងចង់បញ្ញជ ក់ថា រយើងមិនមនសា លបវនថមរទៀតរទ16 

ពាករ់័នារៅនឹងេំដាប់េំរដាយថ្នសវ្កា សក្មប់ក្បធានបទរៅកនុងវិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/17 

០២ រ្ះរ ើយ។ ក៏ប៉ា វនតរយើងមនសា លច ងរក្កាយមួយពាករ់ន័ារៅនឹងេំដាប់េំរដាយ។ រហ្ើយ18 

បញ្ញា រនះគឺទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីរ៊ី វដេរយើងបានរសនើស ំឲ្យរេើកយកសាត ប់រៅកនុងសវ្កា ។  19 

ដូចវដេរយើងបានរធេើកា កត់សមគ េ់រៅកនងុបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីវដេរយើងបានវកសក្មួេថម៊ី។ ឯកសា 20 

មនរេខ E305/4.1 សាកស៊ីវដេរយើងបានរសនើគឺមនរ៊ី  គឺ 2-TCW-923 គ្នត់មនអាយ ៩៦ឆ្ន ំរៅ21 

រហ្ើយ រហ្ើយសាកស៊ីមួយ ូបរទៀតមនរេខ 2-TCW-946 វដេមនអាយ ៨៦ឆ្ន ំ។ រដាយសា វតរួក22 

គ្នត់មនអាយ រក្ចើនលស់រៅរហ្ើយ រយើងរសនើស ំឲ្យសាកស៊ីទងំរ៊ី  ូបរនះ គឺជាសាកស៊ីដំបូងវដេក្តូវ23 

រេើកយកមកសាត ប់រៅកនុងសវ្កា  រហ្ើយក្បសិនរបើចាបំាច់គឺសកខ៊ីកមម បស់គ្នត់គួ វតរធេើតាមក្បរ័នា24 

រសាតទសសន៍។ សាកស៊ីទងំរ៊ី រនះគឺមិនចាបំាច់ គឺមិនវមនរដាយសា វតេំដាប់េំរដាយរ្ះរទ ប៉ា វនត25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  34 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រដាយសា វតគ្នត់មនអាយ ចាស់ជរ ដូរចនះរហ្ើយរទើបរយើងរសនើស ំឲ្យមនកា វក្បក្បួេបនតិចរៅរេើ1 

េំដាប់េំរដាយថ្នកា រកាះរហសាកស៊ី។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ 2 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 3 

អ គ ណរលាក វ ិចទ័  កូរប៉ា។  4 

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សផំន។  5 

[១១:០១:៣៥] 6 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 7 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំនឹងចាប់រផតើមរដាយចំណ ចវដេរយើងយេ់ក្សបគ្នន ជាមួយនឹង8 

ក្កុមកា ពា កត៊ីរលាក នួន ជា។ គឺថារយើងអាចចាប់រផតើមរដាយជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ រហ្ើយនិងបញ្ចប់9 

រដាយតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ រយងរៅតាមរហ្ត ផេវដេគ្នត់បានរេើករ ើងអមាញ់មិញ។ ខាុំគិត10 

ថាសមរហ្ត ផេ។ គឺថារធេើយ៉ា ងលរដើមប៊ីរយើងអាចរក្បើក្បាស់ភសតតុាងវដេរយើងនឹងទញយកបានរ៊ី11 

ក្បធានបទទងំរ៊ី រនះ។ ក៏ប៉ា វនតទក់ទងរៅនឹងក្បធានបទចរ ល្ ះថ្នក្បធានបទទងំរ៊ី រនះខាុំស ំឲ្យរគ្ន រ 12 

េំដាប់េំរដាយរៅកនុងដ៊ីកា ដំរលះក្សាយ គឺថាចាប់រផតើមរដាយសហ្ក ណ៍ រហ្ើយនិងទ៊ីកវនលងរធេើកា  13 

កា ដាឋ នកា ងា  រហ្ើយប ទ្ ប់មករទៀតៗ គឺមនទ៊ី ឃ ំឃាងំ មនទ៊ី សនតិស ខ រហ្ើយនិងវិធានកា រៅរេើក្កុម 14 

ជាក់លាក់ រហ្ើយនិងកា ជរមលមសក្បជាជន ក៏ប៉ា វនតរយើងគិតថារនះជាកា សម មយ រហ្ើយនិងកា បងខំឲ្យ15 

រ ៀបកា ។ នយិយអរំ៊ីសហ្ក ណ៍ រហ្ើយនិងកា ដាឋ នកា ងា រៅកនុងវគគរ៊ី រនះ ខាុំគតិថាសម មយជាង 16 

ម ននឹងនិយយជរមល ះក្បដាប់អាវ ធ រក្ពាះរយើងរៅកនុងវគគមួយរ្ះរយើងបាននិយយរ៊ី កា ជរមលមស17 

ក្បជាជន រហ្ើយចូេមកដេ់ -- ពាករ់ន័ានឹងសហ្ក ណ៍។ អ  ៊ីចឹងរបើតាមេំដាប់េំរដាយកាេក្បវតតិរនះ18 

វាសម មយជាង។ អ  ៊ីចឹងកា រិនិតយភសតតុាងរនះរបើរយើងរធេើតាមេំដាប់េំរដាយវដេខាុំរសនើរនះ ខាុំគិតថា19 

សម មយជាង។ ក៏ប៉ា វនតទនទមឹនឹងរ្ះ រយើងស ំគ្នកំ្ទចំណ ចរ៊ី វដេរលាក កូរប៉ា បានរេើករ ើងគឺថា20 

ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធរនះសំខាន់លស់កនុងកា រិភាកេរេើក្បធានបទរៅកនុងកា ជំន ំជក្មះវគគរ៊ី រយើង21 

រនះ។  22 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 23 

បាទអ គ ណរលាកក្ស៊ីរមធាវល។ 24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  35 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ជាបនតរៅរនះអងគជំន ំជក្មះស ំផតេ់រវទិការៅសហ្ក្រះរជអាជាា  និងសហ្រមធាវល្មំ ខតំលង1 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីទងំរ៊ី ក្កុមរេើ 2 

បញ្ញា រនះ រហ្ើយសហ្ក្រះរជអាជាា និងសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីមន យៈររេ 3 

១៥្ទ៊ីរដើមប៊ីរធេើកា រឆលើយតបរ ៀងៗខលួន។ សូមអរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរជអាជាា ម ន។ 4 

[១១:០៤:២០] 5 

រលាក ថា លក អាប់ឌ្ េឡាក់៖ 6 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមជក្មបសួ រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។  7 

រៅកនុងមតិ បស់ខលួន បញ្ញជ ក់រ៊ីកា ចាបំាចឲ់្យមនភារ េូនថ្ន ច្សមព័នាសវ្កា  រហ្ើយឲ្យ8 

 ច្សមព័នាសវ្កា រ្ះចាស់រហ្ើយនិងតាមេំដាប់េំរដាយ សំរណើ បស់រយើង រយើងខាុំរសនើដូចវដេ9 

បានមនកា គ្នកំ្ទរដាយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយបងាា ញនូវ ច្សមព័នាដ៏ចាស់លាស់។ រហ្ើយខាុំ10 

នឹងជក្មបជូនបំភលឺបនដិច ម ននឹងខាុំរឆលើយតបរៅនឹងរមធាវលកា ពា កដ៊ីទងំរ៊ី ក្កុមរ្ះ។  11 

ដូចវដេរលាកក្បធានបានបញ្ញជ ក់រហ្ើយ រហ្ើយរយើងខាុំបានរសនើឲ្យមនសវ្កា រៅតាមេំដាប់12 

េំរដាយមួយចំនួនវដេចាប់រផដើមរ ើងរដាយជនជាប់រចាទ មួយចំនួនវដេថាទក់ទងរៅនឹងកា រចាទ13 

ក្បកាន់រៅស-២១ រហ្ើយនងិជនជាប់រចាទ រហ្ើយកា និយយជាទូរៅហ្នឹង វិធ៊ីសាស្តសតវបបរនះវដេ14 

រេើករ ើងអំរ៊ីបញ្ញា ទូេំទលូាយវដេទក់ទងរៅនឹងរ ឿងកដ៊ីទងំមូេ គឺក្សបរៅនឹងកា ក្គប់ក្គងថ្នកា 15 

ជំន ំជក្មះដំបូង ទ៊ីមួយម នរ្ះ។ រហ្ត អ៊ីបានថារយើងដាក់ស-២១ រៅទ៊ីរនះ? វដេរមធាវលកា ពា កដ៊ី 16 

រហ្ើយនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីបានបញ្ញជ ក់ថា ស-២១ -- ដូចវដេរយើងបានបញ្ញជ ក់ជារក្ចើនមករហ្ើយ17 

ថា គឺជាទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមតំលងបានេាបំផ តទក់ទងរៅនឹងកា រចាទក្បកាន់រ៊ីសហ្ឧក្កិដឋកមម ួមទក់18 

ទងនឹងកា តក្មង់រៅ កខាម ងំ រហ្ើយក៏វាទក់ទងខាល ងំរៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ ទងំ រខៀវ សំផន 19 

និង នួន ជា។ រហ្ើយជាទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមវដេរយើងបានរេើករ ើងថា វាទកទ់ងរៅនឹងមជឈិមបកស បស់20 

បកសក មមយុន៊ីសដកមពជុា រហ្ើយវាទក់ទងផ្ទទ េ់រៅនឹងមជឈិមបកស រហ្ើយវដេទទួេអនករទសមករ៊ីទូ21 

ទងំក្បរទស រហ្ើយមន ច្សមព័នា ដឋបាេ រហ្ើយរគបញ្ជូនមកអនករទសទងំរយធា ជនស ៊ីវិេ បស់22 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយរ្ះផងវដ ។ រដើមប៊ីរដាះក្សាយអំរ៊ីកា របាសសមា ត់ថ្ផទកនុង រហ្ើយតួ្ទ៊ី បស់23 

ជនជាបរ់ចាទហ្នឹងគឺថាទ៊ីរនះបងាា ញរ៊ីមូេដាឋ នដ៏សំខាន់វដេថាជាឧក្កិដឋ -- សហ្ឧក្កិដឋកមម មួរ្ះឯ24 

ង។ រហ្ើយជាវផនកទ៊ី២ ដូចវដេរលាកក្បធានបញ្ញជ ក់រហ្ើយ គថឺានិយយអរំ៊ីមនទ៊ី សនដិស ខប៊ី មនក្កាងំ25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  36 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

តាចាន់ អូ កវនសងរហ្ើយនិងភនំរក្កាេ។ សហ្ក្រះរជអាជាា យេ់រឃើញថា រនះគឺវាេំដាបេ់ំរដាយមួយ1 

វដេរយើង អាចបនដរៅនឹងកា កំណត់ម ខសញ្ញា នូវក្កុមរិរសស ដូចជាថាក្កុមចាមរហ្ើយនិងជនជាតិរវៀ2 

តលម។ 3 

[១១:០៧:២៧] 4 

ម ននឹងចូេរៅដេ់ នរយបាយដាច់រដាយវ កមួយវដេនិយយអំរ៊ីកា ក្បតិបតតិរៅសហ្ក ណ៍ 5 

រហ្ើយនិងកា ដាឋ នរេកមម ដូចជាកា ដាឋ នទំនប់១មករ ក្តពាងំថម រហ្ើយនិងក្រលានយនដរហាះកំរង់ឆ្ន ំង 6 

រហ្ើយប ទ្ ប់រ៊ីរ្ះរទៀត រយើងខាុំរសនើឲ្យមនសវ្កា រេើអាពាហ្៍រពិាហ្៍រដាយបងខំ រដាយមនកា 7 

រចាទក្បកាន់ទក់ទងរៅនឹង មនបទរេមើសទូទងំក្បរទស អំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ រហ្ើយរយើងមនភ8 

សតតុាងជារក្ចើនរដើមប៊ីបងាា ញរ៊ីបញ្ញា រនះ។ រហ្ើយរយើងរសនើ រហ្ើយសាដ ប់អនកជំ្ញ រហ្ើយនិងសាកស៊ី9 

ជំ្ញ ជាច ងបញ្ចប់។ រមធាវលបានរសនើស ំឲ្យសាដ ប់ភសតតុាងរ៊ីជរមល ះក្បដាប់អាវ ធដំបូងម នរគ។ ខាុំសូម10 

បញ្ញជ ក់ថា រហ្ើយវាមនភសតតុាងអំរ៊ីជរមល ះក្បដាប់អាវ ធអនត ជាតិ រៅកនុងកា ជំន ំជក្មះ។ រៅទ៊ីរនះ គឺ11 

ថាវាមនភារចាបំាច់ ក្បសិនរបើអងគជំន ំជក្មះបានរិនិតយរឃើញរហ្ើយ រហ្ើយក៏បានរផ្ទដ តរៅរេើកា 12 

បំពានធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ក្កុងហ្សឺវណវ រៅកនុង -- ជារិរសសទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមទក់ទងរៅនឹងកា បំពាន 13 

វដេក្តូវបានរចាទក្បកាន់ វដេរប់ញ្ចូេទងំ ស-២១ រហ្ើយនិងមនទ៊ី សនដិស ខអូ កវនសងផងវដ ។  14 

ដូរចនះ អន វតតតាមេំដាប់េំរដាយរនះ គឺថារយើងរសនើរៅអេ៊ីវដេរយើងបានរេើករ្ះ គឺថាអាច 15 

នឹងរឆលើយតបរៅនឹងរសចកដ៊ីក្បាថាន  រហ្ើយភសតតុាងរ្ះនឹងរប់បញ្ចូេទងំជរមល ះក្បដាប់អាវ ធរៅកនុងទ៊ី16 

រ្ះផងវដ ។ រហ្ើយរយើងមិនគិតថាមនសា ក្បរយជន៍រ្ះរទ កនងុកា ឲ្យមនសវ្កា ដាចរ់ដាយ17 

វ ក វដេទក់ទងរៅនឹងនិយយវតរ៊ីកា ភសតតុាងអំរ៊ីជរមល ះក្បដាប់អាវ ធអនត ជាតិរ្ះរទ រេើកវេង18 

វតក ណ៊ីរ្ះវាសំខាន់បំផ ត រ៊ីរក្ពាះថាបញ្ញា រនះមិនបរងកើតជាសនូេមូេដាឋ នថ្នដ៊ីកាដំរលះក្សាយរ្ះ19 

រ ើយ។  20 

[១១:០៩:៣២] 21 

ខាុំសូមអន ញ្ញា តត លាកា  រដើមប៊ីជក្មបភាគ៊ីទងំអស់ វិធាន៨៧.១ សហ្ក្រះរជអាជាា  គឺមន 22 

បនទកុកនុងកា បងាា ញភសតតុាងក្គប់កា រចាទក្បកាន់ទងំអស់។ ដូរចនះរយើងបានកត់សមគ េ ់រហ្ើយអងគជំន ំ 23 

ជក្មះសាលាដំបូង ក៏បានកំណត់េំដាបេ់ំរដាយ រហ្ើយរយើងសូមរសនើឲ្យអងគជំន ំជក្មះរមតាត រគ្ន រតាម 24 

េំដាប់េំរដាយវដេរយើងបានរសនើស ំ។ រហ្ើយរយើងយេ់ថាកា រធេើវបបរនះនឹងជួយដេ់កា វសេង កកា 25 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  37 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រិត រហ្ើយរយើងមិនអាចរក្ជើសរ លសចំណ ចលមួយ ដូចថាកា ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតលម 1 

ចាម រហ្ើយនងិកា ដាឋ នកា ងា ចាត់ទ កថាជាចំណ ចសំខាន់វដេវសេង កកា រតិទងំមូេ មនិអាចរធេើឲ្យ2 

រយើងយេប់ានទូេំទូលាយរៅរេើកា ជំន ំជក្មះទងំអស់រដាយវផាករៅរេើភសតតុាងវតប៉ា រណណ ះរ្ះរទ។ 3 

រហ្ើយកំណត់កំណតស់មគ េ់មួយរទៀតគឺថា កា ជំន ំជក្មះរ្ះគឺអងគជំន ំជក្មះបានរិចា លយ៉ា ងេា4 

វដេថាក្តូវកណំត់េំដាបេ់ំរដាយទកទ់ងរៅនឹង ច្សមព័នា រហ្ើយនិងពាក់រ័នារៅនឹងអេ៊ីវដេជនជាប់5 

រចាទ ងកា រចាទក្បកាន់រ្ះផងវដ ។  6 

[១១:១០:៥០] 7 

សំរណើ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ីហាក់ដូចជាបងខំឲ្យត លាកា រធេើតាមសំរណើ បស់ខលួន រហ្ើយទក់ទង8 

រៅនឹងសំរណើ បសរ់លាក កូរប៉ា ស ំសាដ ប់សាកស៊ីរ៊ី  ូបរ្ះ គឺថាសហ្ក្រះរជអាជាា មិនជំទស់នឹងសំរណើ9 

រនះរទ។ អងគជំន ំជក្មះបានកំណត់អាទិភារ ួចរហ្ើយកនុងអត៊ីតកាេអំរ៊ីបញ្ញា រនះ វដេថាជនជាប់រចាទ10 

មនវ័យចំលស់ជរ អាចនឹងបងកកា េបំាក។ ដូរចនះវផាករៅតាមកា ទទួេយកភសតតុាងវដេរសនើរ ើង11 

រដាយសាកស៊ីទងំអស់រ្ះ គឺវាមនកា ទក់ទង រហ្ើយនិងសា ក្បរយជន៍កនុងកា វសេង កកា រិត។ 12 

ដូរចនះរយើងខាុំមិនមនជំទសក់នុងកា រសនើឲ្យដាក់សាកស៊ីរ៊ី  ូបរនះរៅដំបូងថ្នសវ្កា រ្ះរទ។  13 

ចំណ ចច ងរក្កាយ ខាុំសូមអន ញ្ញា តរដើមប៊ីរេើករ ើងសំរណើខាងកា អន វតតជូនរៅអងគជំន ំជក្មះ  14 

ររេវដេខាុំមិនទន់បញ្ចប់រនះ។ រៅកនុងកា ជំន ំជក្មះដំបូងគឺថាអងគជំន ំជក្មះបានបនតនូវផដេ់បញ្ជ ៊ីសាកស៊ី 15 

ដ៏ទូលាយរៅឲ្យភាគ៊ីទងំអស់។ រៅកនុងដំលក់កាេមួយៗគឺក៏បានផដេ់បវនថម។ តាមវិធ៊ីសាស្តសតរនះជា16 

កា សមក្សប ខាុសំូមរសនើឲ្យអងគជំន ំជក្មះរមតាត រិចា ល រហ្ើយផដេ់រសចកដ៊ីសរក្មចរេើបញ្ញា សាកស៊ី17 

វដេក្តូវសាដ ប់កនុងវគគន៊ីមួយៗ រៅកនុងដំលក់កាេន៊ីមួយៗ រហ្ើយនិងសាដ ប់ភាគ៊ីរផសងរទៀតវដេអាច18 

រេើករ ើងសំរណើន៊ីមួយៗ រហ្ើយជូនដំណងឹដេ់ភាគ៊ីអរំ៊ីសាកស៊ីវដេក្តូវនឹងសាដ ប់រៅររេរក្កាយ។  19 

ដូរចនះសំរណើ បស់ខាុំ  បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រ្ះគថឺាសូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះរធេើរសចកដ៊ីរេើសាកស៊ី20 

រៅតាមវគគន៊ីមួយៗ រហ្ើយខាុំបានរធេើវបបរនះរដើមប៊ីឲ្យភាគ៊ីបានរក្តមមរ ៀបចំ។ រហ្ើយដូរចនះខាុំសូមបញ្ចប់21 

រសចកដ៊ីបញ្ញជ កជ់ូន និងសំរណើជូនត លាកា វតប៉ា រណណ ះ។ សូមអ គ ណ។ 22 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណបាទ។ ជាបនតអងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើម24 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  38 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

[១១:១៣:០៥] 1 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 2 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំសូមកត់សមគ េយ់៉ា ងខល៊ីទក់ទងរៅនឹងកា កត់សមគ េ ់បស់3 

រលាក អងគ ររជ<។ រដើមប៊ីឲ្យយេ់>ចាស់ជាងហ្នឹង រក្ពាះថាកា បកវក្បជាភាសាបារំងឬអង់រគលស4 

រ្ះមិនចាស់រទអមាញ់មិញរនះ<> ថ្ថៃរនះរយើងសូមគ្នកំ្ទសំរណើ បស់កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជ5 

អាជាា <ពាករ់ន័ានឹង>េំដាប់េំរដាយ រ៊ីរក្ពាះ ថាសហ្ក្រះរជអាជាា មនតួ្ទ៊ីខាង<បងាា ញភស័តតុាង>6 

ដាក់បនទកុ។ <ដូរចនះ រយើងខាុំយេ់រឃើញថាសហ្ក្រះរជអាជាា ជាអនកក្តូវរក្ជើសរ លសេំដាប់េំរដាយ 7 

វដេរួកគ្នតយ់េ់រឃើញថាសមក្សមបំផ ត។ <ខាុំសូមនិយយរ ើងវិញ> រដាយសា កា បកវក្បជា8 

ភាសា<>អង់រគលសអមាញ់មិញរនះមិនចាស់។ រយើងសូមគ្នកំ្ទសំរណើ<ច ងរក្កាយ> បសស់ហ្ក្រះ9 

រជអាជាា វដ  វដេស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះសរក្មច<រេើបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី> តាម< >វផនកន៊ីមួយៗ។ រហ្ើយខាុំសូម10 

បវនថមរទៀតផងថា < >រៅររេវដេអងគជំន ំជក្មះ<>សរក្មច<ថា>រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី<>ល11 

<មនភារពាក់រ័នាបំផ តរ្ះ អងគជំន ំជក្មះអាចងាកមកសួ រយបេភ់ាគ៊ីមតងរទៀត> រដើមប៊ីឲ្យរយើង12 

អាច<រសនើ>បញ្ជ៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី<ជាអាទិភារ អាក្ស័យរៅរេើភារពាក់រ័នា និងតថ្មលជាភ័សតុ13 

តាងថ្នសកខ៊ីកមម បស់រួកគ្នត់ រដើមប៊ីឲ្យប គគេវដេក្តូវបានរកាះរហមកចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះផតេ់សកខ៊ី14 

កមមមនភារពាករ់័នាបំផ ត និងមនក្បរយជន៍បំផ ត។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។> 15 

 16 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 17 

អ គ ណ។ សមូអរញ្ជ ើញរលាក ររជ អងគ! 18 

[១១:១៥:០០] 19 

រលាក ររជ អងគ៖ 20 

បាទ សូមអធោក្ស័យរលាកក្បធាន សូមរលាករគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម21 

សាជាថម៊ី។ សូមអធោក្ស័យរបើសិនរបើខាុំនិយយរ៊ីម នរដាយមិនចាស់លាស់ ប៉ា វនតរលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាូដ៍ 22 

បានបញ្ញជ ក់អំរ៊ីបញ្ញា រនះបវនថមអំរ៊ីកា គ្នកំ្ទរៅរេើេំដាប់េំរដាយវដេរេើករ ើងរដាយសហ្ក្រះរជ23 

អាជាា  រដាយរយើងយេ់អំរ៊ីតួ្ទ៊ីដ៏ចមបង បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រៅកនុងកា រេើកអំរ៊ីបញ្ញា វដេក្តូវ24 

រចាទក្បកាន់រនះ។ រហ្ើយរយបេ់មួយចំនួនពាករ់ន័ារៅនឹងអេ៊ីវដេជាកា ចាប់អា មមណ៍ បស់ភាគ៊ីកា 25 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  39 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ពា កដ៊ីជនជាប់រចាទ ជារិរសសពាក់រ័នារៅនឹងកា រសនើស ំឲ្យមនកា សាដ ប់រៅតាមេំដាប់េំរដាយវដេ1 

មនរៅកនុងដ៊ីកាដំរលះក្សាយ។ រយើងខាុំយេ់ថាបញ្ញា រនះវាមិនវមនជាកា ចាបំាច់វដេក្តូវវតតាម2 

េំដាប់េំរដាយដូចវដេមនរៅកនុងដ៊ីកាដំរលះក្សាយរទ។ អេ៊ីវដេសំខាន់ គកឺ្តូវរិនិតយថារតើក្តូវរធេើ3 

យ៉ា ងដូចរមដចរដើមប៊ីឲ្យកា រ ៀបចំេំដាប់េំរដាយហ្នឹងឲ្យមនសវ្កា ក្បកបរដាយក្បសិទាភារ។  4 

[១១:១៥:៥៨] 5 

ដូចគ្នន វដ ពាករ់័នារៅនឹងបញ្ញា រសនើឲ្យមនកា ចាប់រផដើមជាបឋមរៅរេើបញ្ញា អតថិភារថ្នជរមល ះ6 

ក្បដាប់អាវ ធ រយើងខាុំយេ់ថាក្បសិនរបើរសនើឲ្យមនបញ្ញា រនះជាបឋម ជាបញ្ញា ដាច់រដាយវ ក វានឹង្ំ7 

ឲ្យមនកា ខាតររេបវនថមរទៀត រហ្ើយភាគ៊ីក៏ក្តូវវតរសនើឲ្យមនរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីជាសាកស៊ីឬក ៏8 

អនកជំ្ញជាបវនថមសក្មប់និយយអំរ៊ីបញ្ញា ទងំអស់រនះ។ ដូរចនះ វាអាចឲ្យមនកា ចំលយររេជា9 

បវនថម។ កប៏៉ា វនដដូចសហ្ក្រះរជអាជាា បានរេើករហ្ើយ គឺបញ្ញា ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធអាចនឹងក្តូវរេើក10 

រ ើងកនុងអំ ុងររេរិភាកេរៅរេើេំដាប់េំរដាយ ឬក៏បញ្ញា រផសងៗវដេដូចបានរសនើរដាយសហ្ក្រះ11 

រជអាជាា  ួចរហ្ើយគឺមននយ័ថារៅកនុងបញ្ញា រផសងៗទងំអស់រ្ះ ភាគ៊ីកអ៏ាចរឆលមតនិយយអំរ៊ីបញ្ញា  12 

ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធរៅកនុងរ្ះវដ ។  13 

ពាករ់័នារៅនឹងរ ឿងបញ្ញា វដេរេើករ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  -- ស ំរទស -- សហ្រមធាវល14 

អនដ ជាតិ បស់រលាក នួន ជា អំរ៊ីបញ្ញា រសនើស ំឲ្យមនកា សាដ ប់សាកស៊ីវដេមនអាយ រក្ចើន ខាុំយេ់ថាវា15 

ជាកា សមក្សបវដេរយើងគួ វតចាប់រផដើមអំរ៊ីបញ្ញា រនះ សក្មប់ខាងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីក៏អាចមន16 

រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមនអាយ រក្ចើន វដេរយើងចង់រសនើស ំឲ្យមនកា សាដ ប់រៅកនុងររេដំលក់ 17 

កាេដំបូងថ្នសវ្កា ផងវដ ។ បាទ អ  ៊ីចឹងរនះជារយបេ់ បសខ់ាុំ។ សូមអ គ ណ។  18 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 19 

អ គ ណ។ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរធេើកា សរក្មចរៅរេើេំដាប់េំរដាយថ្នកិចចដំរណើ កា 20 

ន៊ីតិវិធ៊ីជំន ំជក្មះឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន រហ្ើយនឹងរចញរសចកដ៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ ៍21 

អកស មួយកនុងររេមួយសមក្សបរៅររេខាងម ខរនះ។  22 

[១១:១៨:០៨] 23 

ម ននឹងចូេរៅរិនិតយរេើបញ្ជ ៊ីរ ម្ ះប គគេវដេអាចជាសាកស៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនក24 

ជំ្ញ អងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រ័តម៌នថម៊ីៗច ងរក្កាយរដាយសរងខបអំរ៊ីកា ដាក់បញ្ជ ៊ីរ ម្ ះឯកសា និង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  40 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

វតថតុាង។ រៅថ្ថៃទ៊ី០៨ វខរមសា ឆ្ន ំ២០១៤ អងគជំន ំជក្មះបានបងាគ ប់ឲ្យភាគ៊ីដាកប់ញ្ជ ៊ីរ ម្ ះឯកសា និង 1 

វតថតុាងថម៊ីៗច ងរក្កាយវដេភាគ៊ីមនបំណងចង់បងាា ញរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២, ឯកសា  E305។ 2 

រៅថ្ថៃទ៊ី០៨ វខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា បានជូនដំណឹងដេ់អងគជំន ំជក្មះថា 3 

រដាយរហ្ត ថា ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរនះរ ំបានដាកប់ញ្ជ ៊ីរ ម្ ះឯកសា  និងវតថតុាងដំបូងអន រលាមតាម 4 

ដ៊ីកាបងាគ ប់ បស់អងគជំន ំជក្មះឲ្យដាក់សមា  ៈរក្តមមរ ៀបចំសក្មប់កា ជំន ំជក្មះរៅកនុងឆ្ន ំ២០១១ រទ 5 

រ្ះ រហ្ត ដូរចនះក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា មិនអាចមនេទាភារផដេ់រ័តម៌នថម៊ីៗច ងរក្កាយអំរ៊ីបញ្ជ ៊ី 6 

ទងំរនះបានរទ, ឯកសា  E305/3។ សហ្ក្រះរជអាជាា  សហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋ7 

បបរវណ៊ីនិងក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានដាក់បញ្ជ ៊ីថម៊ីៗច ងរក្កាយវដេអន រលាមរៅតាមដ៊ីកា 8 

បងាគ ប់ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងឯកសា  E305/13, ឯកសា  E305/14 និងឯកសា  E305/129 

។ រៅកនុងឯកសា វដេបានដាក់ទងំរនះ ភាគ៊ីបានបញ្ញជ ក់ថារកួរគនឹងផដេ់ឯកសា រប់ពាន់ជូនដេ់អងគ10 

ជំន ំជក្មះកនុងអំ ុងររេថ្នកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីរេើសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រៅកនុងររេបចចបុបននរនះ11 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកំរ ងរិនិតយរមើេរៅរេើបញ្ជ ៊ីទងំរនះ។ ជាេទាផេ អងគជំន ំជក្មះ ករឃើញថា 12 

ឯកសា ជារក្ចើនរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថម៊ីទងំរនះ រ ំក្តូវបានដាក់បញ្ចូេរៅកនុងបញ្ជ ៊ីដំបូង បស់ភាគ៊ីរ ើយ។ 13 

[១១:២០:១៤]  14 

ជាថម៊ីមតងរទៀត អងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេភ់ាគ៊ីថា ភាគ៊ីក្តូវដាក់សំរណើស ំអន រលាមតាមវិធាន 15 

៨៧.៤ ថ្នវិធានថ្ផទកនុង រដើមប៊ីអាចដាក់បញ្ចូេឯកសា ទងំរនះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ អន រលាម16 

តាមកា សរក្មច បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង្ររេម នៗ, ឯកសា  E305 នងិឯកសា  E307/1។  17 

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីបានដាក់បញ្ជ ៊ីរ ម្ ះឯកសា  និងវតថតុាង18 

ថម៊ីៗ, ឯកសា  E307/5។ រៅររេរនះ អងគជំន ំជក្មះរិនិតយរេើបញ្ជ ៊ីរ ម្ ះសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី 19 

និងអនកជំ្ញសកាដ ន រេវដេភាគ៊ីបានដាក់ជូនសក្មប់សំណ ំរ ឿង០០២/០២។  20 

អងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេភ់ាគ៊ីថា ភាគ៊ីអាចរសនើស ំឲ្យសវ្កា ជាអសាធា ណៈ រហ្ើយរបើមិន21 

ដូរចាន ះរទ កា រិភាកេនឹងរៅវតបនតរធេើជាសាធា ណៈវដេរក្បើ ហ្សស្ម វដេជាអងគជំន ំជក្មះសាលា22 

ដំបូងបានផតេ់ជូនដេ់ភាគ៊ី កាេរ៊ីថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤។  23 

ភាគ៊ីន៊ីមួយៗមនររេ៣០្ទ៊ីយ៉ា ងរក្ចើនបំផ ត រដើមប៊ីរេើករ ើងរសចកត៊ីសននិដាឋ នរៅចំរពាះម ខ24 

អងគជំន ំជក្មះ។ ភាគ៊ីជាអនកសរក្មចអំរ៊ីកា វបងវចកររេរវលាកនុងចំរលមភាគ៊ីខលួន សក្មប់រ ើងរធេើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  41 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រសចកត៊ីសននិដាឋ នរេើបញ្ញា ខាងរក្កាមរនះ។ មកទេ់នឹងររេរនះ ភាគ៊ីបានរសនើស ំឲ្យបញ្ចូេរដើមបណត ឹង ដឋ1 

បបរវណ៊ីចំនួន៨៨្ក់ អនកជំ្ញចំនួន២០្ក់ និងសាកស៊ីចំនួន២២១្ក់។ ស  បទងំអស់ចំនួន២៩៩2 

្ក់, ឯកសា  E305/4, ឯកសា  E305/5, ឯកសា  E305/6 និងឯកសា  E305/7។  3 

រេើសរ៊ីរនះរទៀត សហ្ក្រះរជអាជាា បានរសនើស ំបវនថមសាកស៊ីបក្មុងចំនួន៣៦្កប់វនថមរទៀត។ 4 

រក្កាយរ៊ីបានរិចា លរៅរេើបញ្ជ ៊ីរ ម្ ះកាន់វតរក្ចើន បស់ភាគ៊ី នងិ យៈររេវដេក្តូវកា សាត ប់សកខ៊ី5 

កមមប គគេទងំរនះ អងគជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីរភិាកេអរំ៊ីេទាភារកាត់បនថយចំនួនប គគេរៅកនុង6 

បញ្ជ៊ី បសរ់ួករគ។ 7 

[១១:២២:៥១]  8 

រឆលមតឱកាសរនះ អងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេ់ភាគ៊ីមតងរទៀតអំរ៊ីកាតរេកិចច បស់ខលួនកនុងកា ធា្9 

រធេើយ៉ា ងលឲ្យសា លទងំឡាយ ក្រមទងំសំរណើស ំឲ្យទទួេយកភសតតុាងថម៊ីតាមវិធ៊ី៨៧.៤ ថ្ន វិធាន10 

ថ្ផទកនុង រធេើ ួចរេ់ ទនត់ាមររេរវលាវដេបានកំណត់រដាយអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង។ 11 

រៅថ្ថៃទ៊ី២៤ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី នួន ជា បានដាក់បញ្ជ ៊ីរ ម្ ះប គគេថម៊ីៗ 12 

មួយចំនួន សាកស៊ីក្បាំ្ ក់ និងអនកជំ្ញមន ក់ រដើមប៊ីមកផតេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ, ឯក13 

សា  E307/4។  14 

រៅររេ រសៀេថ្ថៃទ៊ី២៨ វខកកកដា ឆ្ន ំ២០១៤ សហ្ក្រះរជអាជាា ដាក់សំរណើតាមវិធាន៨៧.៤  15 

ថ្នវិធានថ្ផទកនុង រដើមប៊ីស ំឲ្យរកាះរហសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញ វដេមិនមនរៅកនុង16 

បញ្ជ៊ីរដើម បស់ខលួនវដេបានដាក់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះកាេរ៊ីឆ្ន ំ២០១១ សក្មប់សំណ រំ ឿង០០២, 17 

ឯកសា  E307/3/2។ សរំណើស ំរនះក្តូវបានដាក់រៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ៨០ថ្ថៃ រក្កាយររេវដេ18 

សហ្ក្រះរជអាជាា បានដាក់បញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញវដេខលួនបានរធេើបចចបុបនន19 

ភារ និងវតរ៊ី ថ្ថៃប៉ា រលណ ះម នររេចាប់រផដើមសវ្កា បឋមបវនថមរនះ។  20 

ជាកា កត់សមគ េ់បឋម បស់អងគជំន ំជក្មះ គឺសំរណើស ំរនះរធេើរ ើងរដាយយឺតយ៉ា វបំផ ត រហ្ើយ21 

ទំនងជាយឺតររេ រដើមប៊ីអាចរភិាកេបញ្ញា រនះឲ្យបានររញរេញរៅកនុងសវ្កា រនះ។ សហ្ក្រះរជ22 

អាជាា  បានដករចញសាកស៊ីចំនួនក្បារំ៊ី ្ក់រ៊ីបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី វដេបានរធេើបចចបុបននភារសក្មប់សំណ រំ ឿង 23 

០០២/០២។ សហ្ក្រះរជអាជាា  រសនើស ដំាក់ជំនួសសាកស៊ីប៊ី្ក់វដេបានដករចញរនះ រដាយជំនួសមក24 

 វិញនូវសាកស៊ីបក្មុងមន ក់ និងសាកស៊ីមន ក់រទៀតរ៊ីបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីវដេបានដាក់កាេរ៊ីឆ្ន ំ២០១១។ សហ្ក្រះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  42 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រជអាជាា ក៏បានរសនើស ំដាក់បញ្ចូេប គគេមន ក់រទៀតរៅកនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនក1 

ជំ្ញ បស់ខលួនសក្មប់សំណ ំរ ឿង០០២/០២ ផងវដ ។ សហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណត ឹង ដឋបប-2 

រវណ៊ីបានដាក់សំរណើស ំ បស់ខលួនក្សបតាមវិធាន៨៧.៤ ថ្នវធិានថ្ផទកនុងរៅ រសៀេមសិេមិញ។ អងគជំន ំ3 

ជក្មះមនកាតរេកចិចក្តូវ ំឭកភាគ៊ីថា ដលំក់កាេ្្សក្មប់រ ៀបចំសវ្កា រដាយ ួមបញ្ចូេទងំ4 

អំណះអំលងរដើមប៊ីគ្នកំ្ទដេ់សំរណើស ំ បស់ខលួនរដើមប៊ីដាក់ភសតតុាងថម៊ីក្តូវវតដាក់ឲ្យបានទនរ់រេរវ5 

លា។ ក្បសិនរបើកិចចកា រ ៀបចំសវ្កា ទងំរនះមិនអាចដំរណើ កា បានរដាយ េូនរទរ្ះនឹងអាច្ំ6 

ឲ្យមនកា រនោ ររេរវលាថ្នកា ចាប់រផតើមសវ្កា  ឬកា ក្បក្រឹតតរៅរដាយ េូនថ្នសំណ រំ ឿង០០២/7 

០២។ ្ររេរនះអងគជំន ំជក្មះសូមអរញ្ជ ើញ ភាគ៊្ី ្ក្បសិនរបើខលួនមនបំណងរឆលើយតបរដាយផ្ទទ េ់8 

មតរ់ៅនឹងសំរណើ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា  តាមវិធាន៨៧.៤ ថ្ន វិធានថ្ផទកនុង។ ក្បសិនរបើភាគ៊ីមិនមន9 

េទាភាររក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទ រ្ះភាគ៊ីអាចសា លតបរៅនឹងសំរណើខាងរេើរនះជាលាយេកខណ៍10 

អកស វដេអន រលាមតាមវិធានថ្ផទកនុង។  11 

[១១:២៦:២៧] 12 

រដាយរិចា លរៅរេើររេរវលាថ្នកា ដាក់ឯកសា  សំរណើស ំ បស់សហ្រមធាវល្មំ ខតំលង13 

រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមិនទន់ក្តូវបានជូនដំណឹងរៅក្គប់ភាគ៊ីពាករ់័នារៅរ ើយរៅររេចាប់រផតើម14 

សវ្កា រនះ។ រហ្ត រនះមិនចាបំាច់រឆលើយតបរដាយផ្ទទ េ់មត់រៅនឹងសា ល បស់សហ្រមធាវល្មំ ខ15 

តំលងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះរទ ភាគ៊ីអាចដាក់សា លរឆលើយតបជាលាយេកខណ៍អកស ក្សបតាម16 

 វិធានថ្ផទកនុង។  17 

ជាកិចចប ទ្ ប់អងគជំន ំជក្មះស ំរេើករ ើងអំរ៊ីបញ្ញា ពាករ់័នានឹងសំរណើស ំវិធានកា កា ពា ។ រ៊ី18 

ដំបូង សហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមន ហ្សស្ម 2-TCCP-238។ 19 

 ហ្សស្មរ៊ីម នគឺ TCCP-19 ជារដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេសហ្រមធាវល្មំ ខបានរសនើស ំវិធានកា 20 

កា ពា សក្មប ់ ប គគេ ូបរនះ។ រទះប៊ីជាយ៉ា ងរនះកត៊ីសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី21 

បានបញ្ញជ ក់រៅ ររេរក្កាយមកថា វេងក្តូវកា វិធានកា កា ពា រនះរទៀតរហ្ើយ រហ្ើយសហ្រមធាវល22 

្មំ ខតំលង រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីបានដកសំរណើស ំវិធានកា កា ពា សក្មប់ប គគេរនះ, ឯកសា  23 

E305/5/7/2។ អងគជំន ំជក្មះសរងកតរឃើញថា កា ដាក់សំរណើស ំវិធានកា កា ពា វដេគ្នម នមូេដាឋ ន24 

សំអាង រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់កា រក្តមមរ ៀបចំសក្មប់សំណ ំរ ឿង០០២/០២ វដេក្តូវរក្បើក្បាស់ទងំ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  43 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ធនធាន និងររេរវលា។ អងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកដេភ់ាគ៊ីអរំ៊ីភារចាបំាច់ក្តូវរធេើយ៉ា ងលឲ្យសំរណើស ំ1 

វបបរនះមនមូេ-ដាឋ នសំអាងក្តឹមក្តូវ រហ្ើយភាគ៊ីអាចទកទ់ងជាមួយនឹងវផនកគ្នពំា សាកស៊ីនិងអនក2 

ជំ្ញរដើមប៊ីរិភាកេបញ្ញា ទូរៅ  ួមទងំបញ្ញា ក្កបខ័ណឌ  វិធានកា កា ពា វដេអន វតតរៅកនុងសាលា3 

ជក្មះកត៊ីរនះផង។ អងគជំន ំជក្មះមនជំរនឿថា ្ររេអ្គតភាគ៊ីទងំអស់នឹងអន វតតកាតរេកិចចតាមវិជាជ4 

ជ៊ីវៈ បស់ខលួន។ អងគជំន ជំក្មះសាលាដំបូងនឹងផតេ់ឱកាសឲ្យភាគ៊ីរផសងរទៀតរធេើកា ជំទស់រៅនឹងកា 5 

ដាក់បញ្ចូេរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី  ហ្សស្ម 2-TCCP-238។ អងគជំន ំជក្មះកត់សមគ េ់រឃើញថា 6 

សហ្ក្រះរជអាជាា  ក៏បានរសនើស ំឲ្យសាត ប់សកខ៊ីកមមប គគេ ូបរនះផងវដ ។  7 

[១១:២៩:០០] 8 

ជាច ងរក្កាយអងគជំន ំជក្មះអរញ្ជ ើញឲ្យភាគ៊ីផតេ់មតិរយបេ់រេើកា ជំទស់្្រេើបញ្ជ ៊ីរផសងៗ 9 

វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន, ឯកសា  E305/9។ និងសហ្ក្រះរជអាជាា ជាត,ិ ឯកសា  10 

E305/10 បានរេើករ ើង។ ភាគ៊ីរផសងរទៀតរ ំបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរដើមប៊ីផតេ់រយបេ់រៅរេើបញ្ជ ៊ី 11 

រ ម្ ះសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ញថម៊ីៗច ងរក្កាយរនះរទ។ អងគជំន ំជក្មះក៏នឹង12 

រិចា លរៅរេើកា ទំទស់ បស់ក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន ចំរពាះប គគេមួយចំនួនវដេសហ្13 

ក្រះរជអាជាា បានរសនើរ ើងរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថម៊ី បស់ខលួន និងទ ហ៊ីក ណ៍វដេក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរនះបានរេើក14 

រ ើងថា រួករគរ មំនរត័ម៌នក្គប់ក្គ្នន់ពាករ់័នានឹងប គគេមួយចំនួន និងវិសាេភារថ្នកា ជំន ជំក្មះ15 

សក្មប់ឲ្យរកួរគរធេើកា វាយតថ្មលរៅរេើសាកស៊ី រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនកជំ្ ញវដេក្តូវបានរសនើ16 

រ ើងរ្ះរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះអរញ្ជ ើញភាគ៊ីរផសងរទៀតឲ្យរធេើរសចកត៊ីសននិដាឋ នរេើជំហ្  បស់ក្កុមរមធាវល17 

កា ពា  រខៀវ សំផន ម នររេផដេ់ឱកាសឲ្យក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រធេើកា រឆលើយតប។  18 

រៅររេរនះអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមអរញ្ជ ើញភាគ៊ីផដេ់មតិរយបេ់រេើបញ្ញា ខាងរេើរនះ។  19 

ជាដំបូងរនះអងគជំន ំជក្មះសូមផដេ់រវទិកាជូនរៅកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា ម នភាគ៊ីដថ្ទរទៀត។  20 

[១១:៣០:៣៥] 21 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 22 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  23 

ខាុំសូមរេើករ ើងរដាយសរងខបទក់ទងរៅនឹងបញ្ញា ទូរៅ រហ្ើយប ទ្ ប់មក ខាុំនឹងក្បគេ់រវទិកា24 

ជូនរៅរលាកក្ស៊ីសហ្កា ល បស់ខាុំបនដ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  44 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ចំណ ចទ៊ី១ វដេខាុំចង់រេើករ ើងរៅររេរ្ះ គថឺារយើងរធេើរៅកនុងសា ល  បស់រយើង រហ្ើយ1 

រយើងបានរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរក្ជើសរ លសបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី រហ្ើយនិងឯកសា វដេជាឯកសា 2 

វដេ្រំៅដេ់វសេង កកា រិត។ រៅកនងុក ណ៊ីរនះ ភាគ៊ីន៊ីមួយៗបានរធេើកា សិកេរៅរេើសំណ ំរ ឿង3 

អស់ យៈររេរប់ឆ្ន ំ រហ្ើយរយើងបានឆលងកាត់ដំលក់កាេជារក្ចើន រមើេទងំឯកសា  រិនិតយទងំឯក4 

សា  ួចរេ់អស់រៅរហ្ើយ រហ្ើយរយើងដឹងចាស់អំរ៊ីចំណ ច្្ រហ្ើយរយើងដឹងអំរ៊ីបញ្ញា  និងភសតុ5 

តាង្្។ សាកស៊ីមួយចំនួនវដេរយើងបានរក្បើក្បាស់រ៊ីររេម ន គឥឺ ូវរនះរយើងមិនអាចយកមករក្បើ6 

ក្បាស់បានរទៀតរទ។ ដូរចនះ ខាុំសូមរឆលើយតបថាទកទ់ងរៅនឹងដ៊ីកា ថ្ថៃ១១ វខមិថ ្ គឺរយើងបានរគ្ន រ7 

រៅតាមផងវដ ។ រហ្ើយចរំពាះពាក់រ័នារៅនឹងឯកសា វដេមិនមនរៅកនុងបញ្ជ ៊ីកនុងឆ្ន ំ២០១១។ តាម8 

គំនិត បសរ់យើង ខាុំគិតថា រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម អាចរចិា លថា រៅររេវដេភាគ៊ីចង់បងាា ញ9 

ឯកសា ទងំអស់រ្ះរៅត លាកា  រទះប៊ីជាមនយ តតិកមមយ៉ា ងរម៉ាចក៏រដាយ។ រហ្ើយខាុំសមូបញ្ញជ ក់ថា 10 

ពាករ់័នារៅនឹងសាកស៊ី ឬក៏ឯកសា លមួយវដេរសនើរ ើងរដាយភាគ៊ីលមួយក៏រដាយរ្ះ រយើងនឹងមិន11 

ជំទស់រ ើយ រ៊ីរក្ពាះ -- រយើងមិនជំទស់រដាយសា មូេរហ្ត ថាឯកសា រ្ះ មិនរៅរេើបញ្ជ ៊ីឆ្ន ំ12 

២០១១រ ើយ។ រយើងមិនគិតថាវាបងកឲ្យមនរយសនកមមចំរពាះរយើងរដាយសា វតឯកសា រ្ះមិនមន13 

រៅកនុងបញ្ជ ៊ីឆ្ន ំ២០១១ ក៏រដាយ ឲ្យវតមនកា ជូនដំណឹងឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន់មកខាងភាគ៊ីរយើង។  14 

[១១:៣២:៤០] 15 

រហ្ើយរយើងក៏បានគិតផងវដ  រហ្ើយក៏បានរិចា លយ៉ា ងក្បុងក្បយ័តនផងវដ  អំរ៊ីសំរណើ បស់អងគជំន ំ16 

ជក្មះឲ្យមនកា កាត់បនថយសាកស៊ី។ រយើងយេ់អំរ៊ីតក្មូវកា កនុងកា រធេើឲ្យសវ្កា ឆ្ប់ ហ្័ស រហ្ើយ17 

មនក្បសិទាភារ រហ្ើយរយើងរោយមរផ្ទដ តរៅរេើកា រក្ជើសរ លសសាកស៊ី វដេរយើងគិតថាជាសាកស៊ី18 

វដេពាក់រ័នាបំផ ត។ រយើងបានរិនិតយរៅរេើភសតតុាង រហ្ើយដូចវដេរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមបាន19 

បញ្ញជ ក់ ួចរៅរហ្ើយ គឺរយើងបានរក្តមមនូវសាកស៊ីមួយចំនួនរៅកនុងសំរណើវដេរយើងបានរក្គ្នងរ្ះ។ 20 

រហ្ើយឥ ូវរនះ រយើងបានរសនើសាកស៊ី១២៣ រហ្ើយសាកស៊ីទងំអស់រនះ ភាគរក្ចើនគឺជាសាកស៊ីថ្នទ៊ីតាងំ21 

ឧក្កិដឋកមម វដេសាកស៊ីទងំអស់រនះអាចផដេ់សកខ៊ីកមម រហ្ើយសាកស៊ីទងំអស់រនះអាចចំលយររេក្តឹម22 

វតររេ១១១ថ្ថៃថ្នត លាកា វតប៉ា រលណ ះ។ សាកស៊ីទងំអស់រនះអាចបងាា ញអំរ៊ីធាត ផសថំ្នឧក្កិដឋកមមវដេ23 

បានរចាទក្បកាន់ ក៏ដូចជាទ៊ីតាងំឧក្កិដឋកមមទងំអស់។ រហ្ើយរយើបានរក្ជើសរ លសនូវអេ៊ីវដេរយើងគិតថា 24 

ជាចំនួនអបបប មថ្នសាកស៊ី វដេរយើងអាចធា្ថា រយើងអាចនឹងបំររញបានតួ្ទ៊ីថ្នកា  បនទកុថ្នកា 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  45 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បងាា ញភសតតុាង បស់រយើងបាន។ ទងំអស់រនះគឺជាចំនួនអបបប មរដើមប៊ីឲ្យរយើងអាចបំររញតួ្ទ៊ីកនុង1 

កា បំររញបនទកុបងាា ញភសតតុាង បស់រយើងបាន។ រហ្ើយកម៏នេទាភារមួយរទៀតវដេថារៅររេ2 

វដេមនកា វក្បក្បួេរៅកនុងសវ្កា  គឺរៅររេវដេមនសាេក្កមថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រយើង3 

នឹងអាចមនទសសនៈបវនថម ឬក៏រផសងរ៊ីរនះ អាចថារៅររេរ្ះគឺរយើងមនវក្បក្បួេ រហ្ើយរយើងនឹង4 

ជក្មបជូនរៅអងគជំន ំជក្មះឲ្យបានចាស់រៅររេរ្ះ។  5 

រហ្ើយឥ ូវរនះ ខាុំសូមក្បគេ់រវទិកាជូនសហ្កា ល បស់ខាុំ គឺរលាក ប យ។ 6 

[១១:៣៤:៤០] 7 

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌូ្ ប យេ៊ី៖  8 

សូមជក្មបសួ រលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ រហ្ើយខាុំសូមវថលងអំណ គ ណចំរពាះ9 

អងគជំន ំជក្មះវដេផដេ់ឱកាសឲ្យខាុំផដេ់កា រឆលើយតបរៅនឹងកា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា  រខៀវ សំ10 

ផន និងរមធាវលកា ពា កដ៊ីមយួរទៀត។ រហ្ើយចំរពាះបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីវដេបានរេើក -- រហ្ើយនិងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី11 

វដេរេើករ ើងខាងក្រះរជអាជាា ។  12 

ខាុំសូមរឆលើយតបរៅនឹងជំទស់មួយចំនួនវដេរេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន 13 

រហ្ើយខាងសហ្កា លខាុំ គឺរលាក រសង នឹងរឆលើយតបបនតរទៀត។ រហ្ើយខាុំនឹងរធេើកា រឆលើយតបផងវដ រៅ14 

នឹងកា ជំទស ់បសខ់ាងរមធាវលកា ពា កដ៊ី រហ្ើយនិងកា ជំទស់ បស់ប គគេមួយចំនួនជាក់លាក់។ រៅ15 

កនុងកថាខណឌ ១៨ ដេ២់៧ -- ២០ ថ្នសា ល បស់ខាង រខៀវ សំផន គឺរគបានរសនើស សំាកស៊ីចំនួន វដេ16 

ភាគ៊ី្្មិនអាចទទួេយកបានរៅរេើចរមលើយ បស់សាកស៊ី និងអនកទងំអស់រ្ះ។ 17 

ចំរពាះសាកស៊ីវដេបានរេើករ ើងរៅកនុងសា លទងំអស់រនះ ខាងក្រះរជអាជាា សូមកត់18 

សមគ េក់ាេរ៊ីមសិេមិញថា អងគជំន ំជក្មះនិងភាគ៊ីបានទទួេកា ជូនដំណឹងអំរ៊ីឯកសា  E307/3.2 19 

រហ្ើយឯកសា មួយរទៀតគឺឯកសា  IO-87 រហ្ើយគឺឯកសា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ រហ្ើយខាង20 

ក្រះ រជអាជាា បានកំណត់នូវសាកស៊ីវដេរយើងបានរសនើមួយចំនួន វដេចរមលើយ បស់រួករគរយើងបាន21 

ទទួេរ៊ី សំណ ំរ ឿង០០៣ ឬក៏០០៤។  22 

ដូចវដេរយើងបានរ ៀបរប់រៅកនុងកថាខណឌ ១៩ ដេ់២២ ថ្នសា លរ្ះផងវដ  ខាងក្រះរជ23 

អាជាា បានរសនើស ំឲ្យមនកា បងាា ញចរមលើយទងំអសរ់នះរៅអងគជំន ំជក្មះ និងភាគ៊្ី ្រៅកនុងសំណ ំ24 

រ ឿង០០២។ ប៉ា វនតកា ិយេយ័សហ្ក្រះរជអាជាា  ប៉ា វនតកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតមិនទន់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  46 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ផដេ់កា អន ញ្ញា តមកដេ់រយើងរ្ះរ ើយ រក្ពាះថារួកគ្នតម់នកា ក្រួយបា មាអំរ៊ីកា រស ើបអរងកតវដេ1 

កំរ ងវតបនត។ 2 

[១១:៣៥:៤៦]  3 

ខាងក្រះរជអាជាា សូមរេើករ ើងថា អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង គួ រចញរសចកដ៊ីសរក្មចថារតើ4 

រកាះរហសាកស៊ីសំខាន់ៗឬក៏អត់  ហ្ូតរៅដេរ់រេមួយវដេថាប គគេវដេពាក់រន័ា ឬក៏ចរមលើយ បស់5 

ប គគេវដេពាក់រ័នាហ្នឹងអាចរេើកយកមកបងាា ញចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះបាន។ ខាងក្រះរជអាជាា ក៏6 

សូមកត់សមគ េ់ផងវដ ថា ក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានដាក់កា ជំទស់ បស់រួករគរៅកនុងវខ7 

ឧសភា ឆ្ន ំ២០១៤ រហ្ើយខាងក្រះរជអាជាា បានដាក់ឯកសា មួយចំនួនរៅរេើឃាល ងំផទកុឯកសា  ួម។ 8 

រហ្ើយឯកសា ទងំអស់រ្ះគឺជាឯកសា ភាគរក្ចើនពាក់រ័នារៅនឹងសាកស៊ី បស់រមធាវល  បស់ខាងក្រះរជ9 

អាជាា ។ ខាងក្រះរជអាជាា បានជក្មបដេ់អងគជំន ំជក្មះ និងភាគ៊ីអំរ៊ីឯកសា ទងំអស់រនះ ថាឯកសា 10 

ទងំរនះមនរៅកនុងឃាល ងំផទកុឯកសា  ួម តាម យៈអ ៊ីវម៉ាេ រៅថ្ថៃទ៊ី៣០ វខមិថ ្ ឆ្ន ំ២០១៤។  11 

ឥ ូវរនះខាុំសូមរេើករ ើងនូវកា រឆលើយតបចំរពាះខាង រខៀវ សំផន កថាខណឌ ៣០-៤០ គឺឯកសា  12 

E305/9 គឺនិយយអរំ៊ីសាកស៊ីជំ្ញវដេបានរសនើរ ើងរដាយក្រះរជអាជាា ។ សាកស៊ីជំ្ញទងំអស់រនះ13 

គឺមន 2-TCE-45, 2-TCE-86, 2-TCE-88, និង 2-TCE-89។ ក្រះរជអាជាា សូមកត់សមគ េ់ថា 14 

កា ជំទសរ់ៅកនុងកថាខណឌ ទងំអស់រនះគឺមិនអាចទទួេយកបានអំរ៊ីសាកស៊ី ប៉ា វនតអេ៊ីវដេអងគជំន ំជក្មះ 15 

ក្តូវសរក្មច គឺអំរ៊ីសកខ៊ីកមមវដេសាកស៊ីទងំអស់រនះក្តូវផដេ់។  16 

[១១:៣៨:៣៣] 17 

រមធាវលកា ពា កដ៊ីបានរេើករ ើងថា សាកស៊ីទងំអស់រនះមិនមនភារេរមាមង -- មនភារេរមាមង 18 

រហ្ើយដូរចនះមិនគួ ទទួេយករ ើយ រដាយសា វតសាកស៊ីទងំអស់រនះធាល ប់រធេើកា ជាមួយ ឬកម៏នទំ្ក់19 

ទំនងជាមួយនឹងអងគកា វដេរធេើកា ពាករ់័នារៅនឹងកា ងា វខម ក្កហ្ម រហ្ើយគ្នត់ធាល ប់បំររញកា ងា 20 

រៅកនុងកា យិេ័យជារក្ចើនរៅកនុង អ.វ.ត.ក។ រដាយសា វតរមធាវល រខៀវ សំផន បានជំទស់រៅនឹង 21 

កា រសនើស ំសាកស៊ីទងំអស់រនះ ដូរចនះខាងក្រះរជអាជាា សូមរធេើកា កត់សមគ េម់ួយចំនួន។  22 

ទ៊ី១ ក្រះរជអាជាា បានសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជក្មះរនះគឺ ឯកសា  E215 ទកទ់ងរៅនឹងកា 23 

វតងតាងំសាកស៊ី គឺរៅកនុងថ្ថៃ០៥ កកកដា -- គឺរៅកនុងកថាខណឌ ១៥ បានរេើករ ើងថា៖ “ក្គ្នន់វតកនុង្ម24 

ជាសាកស៊ីជំ្ញវដេធាល ប់រធេើកា ងា រៅកនុងអងគភារលមួយ ឬកជ៏ាអងគភារថ្ផទកនុងលមួយមិនបានរធេើ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  47 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ឲ្យរួកគ្នតម់ិនមនេទាភារ ឬក៏មិនមនតួ្ទ៊ីជាអនកជំ្ញរ្ះរ ើយ”។ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះបាន1 

សរក្មចរៅកនុងកថាខណឌ ១៧ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចដវដេរ្ះថា៖ “រដើមប៊ីរិចា លរៅរេើសំអាងរហ្ត  2 

ឬក៏កា ជទំស់លមួយកនុង្មជាសាកស៊ីអនកជំ្ញរ្ះ គឺថារៅររេវដេមន រៅររេវដេសាកស៊ី3 

ទងំអសរ់្ះ គឺរយើងរធេើកា វាយតថ្មលរៅរេើកា ទំ្កទ់ំនង បស់សាកស៊ីទងំអស់រ្ះ”។  4 

[១១:៤០:០៤] 5 

ទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ីវដេខាង អ.វ.ត.ក ផដេ់ជូនរៅសាកស៊ីទងំអស់រ្ះគឺថា រៅកនុងឯកសា  6 

E283។ ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ី ថារតើអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានរិចា លរៅរេើរមធាវលកា ពា កដ៊ី7 

វដេបានរកាះរហ សទ៊ីវ រហ្ដឌ្័  វដេជាសាកស៊ីអនកជំ្ញរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០២/០១រ្ះ។ ទងំក្កុម 8 

នួន ជា និងក្កុម រខៀវ សំផន បានជំទស់រៅរេើរលាក សទ៊ីវ រហ្ដឌ្័  មិនឲ្យទទួេ្ទ៊ីជាអនកជំ្ញ9 

រដាយសា វតគ្នត់មិនឯករជយ រហ្ើយគ្នត់មនភារេរមាមង រក្ពាះគ្នត់ធាល ប់រធេើកា ងា ជាមួយខាងក្រះ10 

រជអាជាា រហ្ើយនិងខាងរៅក្កមរស ើបអរងកត។  11 

អងគជំន ំជក្មះរនះរៅកនុងកថាខណឌ ១៥ ថ្នរសចកដ៊ីសរក្មចរ្ះបានរេើកយកសំអាងរហ្ត  បស់12 

អងគជំន ំជក្មះត លាកា កំរេូ បស់ អាយ.ស ៊ី.ធ៊ី.វា៉ាយ វដេបាននិយយថា៖ “បញ្ញា លមួយវដេ13 

ទក់ទងរៅនឹងភារមិនេរមាមង អាចរធេើកា វាយតថ្មលរៅររេវដេសាកស៊ីចេូមកបងាា ញខលួនរហ្ើយ14 

សាកស៊ីអាចរធេើជាអនកជំ្ញបាន”។ ក្រះរជអាជាា សូមរេើករ ើងថា សាកស៊ីវដេរយើងបានរេើករ ើងរនះ 15 

គួ ក្តូវបានរកាះរហរក្ពាះគ្នត់អាចផដេភ់សដតុាងវដេមនតថ្មលខពស់រហ្ើយជួយដេរ់យើងកនុងកា វសេង16 

 កកា រិតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ រហ្ើយរួករគគ ួវតក្តូវបានរកាះរហមកបងាា ញសាកស៊ីមកបងាា ញ17 

ភសដតុាងកនុង្មជាអនកជំ្ញ រក្ពាះរកួគ្នត់អាចបងាា ញនូវរ័តម៌នវដេមនតថ្មលខពស់។  18 

[១១:៤១:៤០] 19 

ជាបនដរៅរទៀតរនះ ខាុំនឹងរេើកយកអំរ៊ីកា ជំទស់ បស់ក្កុមខាង រខៀវ សំផន រៅកថាខណឌ ៤៩ 20 

និង៥០, ឯកសា  E305/3.9, វដេមនចំណងរជើងថា “ទិដឋភារទូរៅថ្នកា រសនើបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីនិងអនក21 

ជំ្ញ”។ គមឺនអនកជំ្ញចំនួនរ៊ី  ូប គឺTCE-85 និងTCE-89 វដេក្តូវបានរកាះរហ។ រហ្ើយខាង 22 

រមធាវលកា ពា កដ៊ីមិនបានរេើកនូវទ ហ៊ីក ណ៍លមួយរដើមប៊ីទកទ់ងរៅនឹងកា រកាះ -- វផាករៅរេើភសដុ23 

តាង មួយចំនួនវដេរួករគអាចផដេ់ ឬក៏មិនអាចផដេ់បាន ឬក៏រដាយវផាករៅរេើគ ណវ ឌ្ឍិ បស់រួករគ24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  48 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រ្ះរ ើយ។ ប៉ា វនដរួករគជំទស់រដាយវផាករៅរេើកា រហរួកគ្នតថ់ា ជាអនកជំ្ញរដាយសា វតមន1 

សមតថភាររផសងៗគ្នន  រហ្ើយនិងមនកា ជានគ់្នន មួយចំនួនផងវដ ។  2 

ខាងក្រះរជអាជាា បានបងាា ញអំរ៊ីបទររិសាធន៍ ជំ្ញ និងចំរណះដឹង បស់ប គគេទងំអស់រនះ3 

វដេនឹងរេើកយកមកបងាា ញរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះវដេរធេើឲ្យខាងក្រះរជអាជាា បានបញ្ញជ ក់ចាស់4 

ថារួកគ្នត់ទងំអស់រនះគឺជាអនកជំ្ញវដេអាចផដេ់ភសដតុាងវដេមិនវមនជាភសដតុាងវដេក្ចំវដេ5 

អត់ក្បរយជន៍រ្ះរទ។ ប៉ា វនដគឺជាភសដតុាងវដេមនេកខណៈជាអនកជំ្ញ។ បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀតខាង6 

ក្រះរជអាជាា បានសរក្មចថាដាក់សាកស៊ីរនះ គឺជាសាកស៊ីអនកជំ្ញមិនវមនជា -- កា សិកេអំរ៊ីវផនក7 

ទងំអស់រនះគឺថារៅកនុងដ៊ីកាបញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជក្មះគឺបានផដេ់ភសដតុាងមួយចំនួនដូចវដេមនបងាា ញ8 

រៅកនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ី បស់ខាងក្រះរជអាជាា ។  9 

[១១:៤៣:៤៥] 10 

តាមរតិរៅកា រហសាកស៊ីលមន ក់ជាអនកជំ្ញ រដើមប៊ីមកបងាា ញរៅរេើចំណ ចជារក្ចើន គឺ11 

មិនវមនជាកា ជាន់គ្នន  ឬកគ៏្នម នក្បសិទាភាររ្ះរ ើយ រក្ពាះថាសកខ៊ីកមម បស់អនកជំ្ញអាច្រំៅដេ់12 

កា វសេង កកា រិតបាន រក្ពាះថារួកគ្នត់អាចផដេ់នូវចរមលើយជារក្ចើនរៅវផនកទូេំទូលាយ រហ្ើយគ្នត់13 

អាចនឹងផដេ់សកខ៊ីកមមទកទ់ងរៅនឹងក្គប់ចំណ ច ហ្តូរៅដេ់ច ងបញ្ចប់ថ្នសវ្កា ។ រៅកនុងររេរនះ14 

រយងរៅតាមកា អរញ្ជ ើញ បស់រលាកក្បធាន ខាុំរសនើស ំឲ្យមនកា រិចា លជាអសាធា ណៈរៅរេើ15 

បញ្ជ៊ីមួយចំនួនទក់ទងរៅនឹងខាងរមធាវល រខៀវ សំផន រដាយកា រធេើជាអសាធា ណៈរនះរដើមប៊ីកា ពា មនិ16 

ឲ្យរយើងបងាា ញអតតសញ្ញា ណ បស់សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញទងំអស់រនះ។ សូមរលាកក្បធានរមតាត រិនិតយ17 

និងអន ញ្ញា ត។  18 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 19 

សូមបងាា ញរ៊ីមូេរហ្ត ថ្នកា បដឹង ថ្នកា រសនើស ំដូរចនះ។ 20 

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌូ្ ប យេ៊ី៖  21 

បាទ រលាកក្បធាន។ រយើងរជឿជាក់ថាប គគេបួន ូបវដេរៅសេ់រទៀតរ្ះ វដេក្កុមខាង 22 

រខៀវ សំផន បានជំទស់ រហ្ើយរយើងចង់រធេើកា រឆលើយតបរ្ះគឺ រយើងនឹងផតេ់រ័តម៌នេមាិតមួយចំនួន 23 

រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ រហ្ើយរទះប៊ីថា រយើងបានរក្បើក្បាស់អតតសញ្ញា ណក៏រដាយ ប៉ា វនតកា   24 

រភិាកេ បសរ់យើងនឹងអាចបងាា ញអំរ៊ីអតតសញ្ញា ណ រហ្ើយនិងអាចឲ្យរគដឹងអំរ៊ីអតតសញ្ញា ណ បស់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  49 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ប គគេទងំបួន ូបរ្ះ។ រហ្ត ដូរចនះរហ្ើយ រទើបខាុំសូមអន ញ្ញា តរលាកក្បធានបនតសវ្កា ជាអសាធា 1 

ណៈ។ រហ្ើយរយើងនឹងរោយមរៅតាមសមតថភារ បស់រយើងវដេអាចរធេើរៅបាន។  2 

[១១:៤៦:០២] 3 

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន ) 4 

[១១:៤៧:៥៩] 5 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 6 

សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរៅក្កម ស ៊ីេរវៀ ខាតរ៉ាយថ៍! 7 

រៅក្កម ស ៊ីេរវៀ ខាតរ៉ាយថ៍៖ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ អងគជំន ំជក្មះចង់សួ បញ្ញជ ក់មួយសំណួ រទៀត វដេទក់ទងរៅនឹង9 

កា រេើករ ើង បស់ខាងក្រះរជអាជាា  វដេចង់រសនើស ំឲ្យមនកា រធេើសវ្កា ជាអសាធា ណៈចំរពាះ10 

សាកស៊ីវដេរៅសេ់ វដេបានរសនើរដាយក្កុមខាងរមធាវល រខៀវ សំផន រ្ះ។  11 

រយើងក្គ្នន់វតចង់ដឹងថា រតើមនបញ្ញា អេ៊ីរទៀតរទ ទក់ទងរៅនឹងវិធានកា កា ពា វដ ឬរទ ចំរពាះ12 

សាកស៊ីទងំបួន ូបវដេរៅសេ់រនះ? សូមអ គ ណ។  13 

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌូ្ ប យេ៊ី៖  14 

រលាកក្ស៊ីរៅក្កម ខាតរ៉ាយថ៍! ខាុំចង់បញ្ញជ ក់អំរ៊ីបញ្ញា រនះបនតិច គឺថាចរមលើយ បស់រយើងគឺរឆលើយ15 

តបរៅនឹងកា ជំទស់រៅនឹង បស់ក្កុម រខៀវ សំផន វដេជំទស់រៅនឹងប គគេវដេរសនើរ ើងរដាយខាង 16 

ក្រះរជអាជាា ។ រហ្ើយមិនមនវិធានកា កា ពា លមយួបានរសនើស ំរ្ះរ ើយ។  17 

[១១:៤៩:១៥] 18 

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន ) 19 

[១១:៥០:៤៦] 20 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 21 

ច ះយ៉ា ងរម៉ាចរៅរលាកខាងរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន វិញរេើបញ្ញា រសនើស ំ បស់ខាងភាគ៊ី22 

សហ្ក្រះរជអាជាា រេើបញ្ញា រសនើស ំឲ្យមនសវ្កា អសាធា ណៈរេើរសចកត៊ីជំទស់ បស់រមធាវល រេើ23 

សាកស៊ីបួន ូបរៅកនុងបញ្ជ ៊ីរ ម្ ះសាកស៊ី បស់សហ្ក្រះរជអាជាា រនះ? 24 

រលាក គង់ សំអ ន៖ 25 

E1/240.101008912



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  50 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បាទសូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគសវ្កា ។ កា រសនើស ំ បស់តំលងសហ្ក្រះ1 

រជអាជាា អំរ៊ីកា របើសវ្កា ជាសមៃ តរ់នះ រយើងខាុំយេ់រឃើញថាមិនមនកា ចាបំាច់់រទរដាយរហ្ត ថា 2 

ថាសាកស៊ីទងំអស់រ្ះ គឺមនរេខសមគ េ់ជារេខសមៃ ត់ ួចរៅរហ្ើយ។ ដូរចនះកា កក្មិតចំរពាះកា 3 

រិភាកេគអឺាចរផ្ទត តរៅរេើក្តឹមកក្មិតវដេអាចរធេើជាសាធា ណៈបាន គឺក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់កា រដញ 4 

រដាេកា រិភាកេរៅររេរនះរហ្ើយ។ ដូរចនះ ខាុំបាទយេ់រឃើញថាសំរណើរនះរ ំចាបំាច់ សូមអ គ ណ។ 5 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 6 

បាទ អ គ ណ។ ឥ ូវអងគជំន ំជក្មះសរក្មចរេើសំរណើស ំ បស់ភាគ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា វដេបាន 7 

រសនើស ំរធេើសវ្កា ជាអសាធា ណៈរនះគឺអងគជំន ំជក្មះមិនអន ញ្ញា តរទ រដាយយេ់រឃើញថាមិនចាបំាច ់8 

រៅកនុងកា រធេើជាអសាធា ណៈរទ រហ្ត ផេមិនចាបំាច់ក្តូវរក្បើក្បាស់វិធានកា កា ពា រទ រហ្ើយបញ្ញា ទ៊ី9 

២ គឺរដាយសា រហ្ត ផេអងគជំន ំជក្មះបានផតេ់នូវបញ្ជ ៊ី ហ្សស្មនូវប គគេទងំឡាយវដេក្តូវយក10 

មករិភាកេរៅកនុងអំ ុងររេសវ្កា រនះរហ្ើយ។  11 

អងគជំន ំជក្មះសូមផតេ់រវទិកាជូនរៅសហ្ក្រះរជអាជាា បនត។ 12 

[១១:៥២:៣៨] 13 

រលាក ចូរសហ្េ រអនក្ឌូ្ ប យេ៊ី៖ 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ម នររេវដេខាុំក្បគេ់រវទិកាជូនរៅរលាក រសង គថឺា ខាុចំង់15 

បញ្ញជ កប់នតិចអំរ៊ីកា ជទំស់រធេើកា រកាះរហ TCCP-237 វដេរគបានរេើករ ើងថាវាជាកា ចំលយ16 

ធនធានរក្បើកា វដេឥតក្បរយជន៍។ ខាងក្រះរជអាជាា សូមរេើករ ើងថា 2-TCCP-237 វដេក្តូវរសនើ17 

រ ើងរដាយរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរៅខាងក្រះរជអាជាា រដើមប៊ីមកបងាា ញខលួនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២ 18 

គឺមនរៅរ័តម៌នេមាិតរិរសស និងជាក់លាក់រដើមប៊ីផតេ់ដេ់ពាករ់ន័ារៅនឹងអំររើ និងកមមភារ បស់ជន19 

ជាប់រចាទវដេ -- ក្បសិនរបើមិនដូរចនះរទ គឺថាមិនអាចទទួេយកបានរ្ះរទទក់ទងរៅនឹងអំររើ កា 20 

សរក្មច បស់ត លាកា វដេនិយយរ៊ីអំររើ និងសកមមភារ បស់ជនជាប់រចាទ។ បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀត21 

រដាយសា  2-TCCP-237 បានមនកា បញ្ញជ ក់បវនថមរៅខាងរមធាវល សហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមប22 

ណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយគ្នត់នឹងរសនើស ំឲ្យមនកា  វិធានកា កា ពា រ្ះរទខាងគ្នពំា សាកស៊ីនិងអនក23 

ជំ្ញបានទក់ទង រហ្ើយបានបញ្ញជ ក់ថា សាកស៊ីរនះរគបានបញ្ញជ ក់រៅកនុងឯកសា  E29/466 រៅវខ24 

មិថ ្ ឆ្ន ំ២០១៤។ រហ្ត ដូរចនះរហ្ើយខាងក្រះរជអាជាា រសនើស ំថាអងគជំន ំជក្មះរកាះរហរដើមបណត ឹង ដឋ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  51 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បបរវណ៊ីរនះមកផតេ់ភសតតុាង រក្ពាះគ្នត់មនរ័តម៌នសំខាន់ទក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ 1 

រហ្ើយគ្នត់បានបញ្ញជ ក់បវនថមរទៀតថា គ្នត់មិនរសនើស ំវិធានកា កា ពា រ្ះរ ើយ។ ដូរចនះរហ្ើយវាមិន2 

មនរហ្ត ផេអេ៊ីវដេមិនរកាះរហរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះមកផតេ់សកខ៊ីកមមរ្ះរ ើយ។  3 

ឥ ូវរនះខាុំក្បគេ់រវទិកាជូនរៅរេើរលាក រសង រដើមប៊ីរធេើកា រឆលើយតបបវនថមរៅរេើកា ជំទស់4 

្្។ 5 

[១១:៥៥:០០] 6 

រលាក រសង លាង៖ 7 

ជាបឋម សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម។ សមូរគ្ន រអងគសវ្កា ទងំមូ8 

េ។ ខាុំនឹងរធេើកា បកក្សាយរៅរេើសាកស៊ីអនកជំ្ញចំនួនប៊ី ូបបនដរទៀត វដេក្តូវបានជំទសរ់ដាយ9 

រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន វដេសាកស៊ីអនកជំ្ញទ៊ី១ មន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 និងសាកស៊ីអនក10 

ជំ្ញមួយ ូបរទៀត មន ហ្សស្មថា 2-TCE-95 និងសាកស៊ីអនកជំ្ញមួយ ូបរទៀត មន ហ្សស11 

្មថា TCE-93។ ជាកា ចាប់រផដើម ខាុំនឹងរេើករ ើងអំរ៊ីសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា      2-TCE-12 

82 វដេមនឯកសា រយងរេខ D268/3.1, E3/3416។ រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន បានរេើក13 

សំអាងថា ជំទស់រៅនឹងកា រកាះរហសាកស៊ីរនះចូេ ួមកនុងសវ្កា  រដាយសំអាងរហ្ត ផេរ៊ី ។ ទ៊ី១ 14 

រលាកក្ស៊ីមិនមនគ ណវ ឌ្ឍិក្គប់ក្គ្នន់ និងទ៊ី២រទៀត វិធ៊ីសាស្តសតកនុងកា សិកេក្សាវក្ជាវ និងកា ក្បមូេ15 

ទិននន័យសក្មប់កា គ្នកំ្ទដេ់រសៀវរៅ បស់រលាកក្ស៊ីវដេមនចំណងរជើងថា “អំររើ 16 

ហ្ិងេវផាករេើបញ្ញា រយនឌ្័  រៅកនុងអំ ុងថ្ន បបវខម ក្កហ្ម គឺមនិអាចឲ្យរជឿទ កចិតតបាន”។  17 

[១១:៥៦:៥៨] 18 

បញ្ញា រនះ របើរយើងរិនិតយរមើេក្កបខ័ណឌ ចាប់ បស់អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ា ចាប់កមពជុា ក៏ដូច19 

ជាយ តតិសាស្តសត្ ្ថ្នចាប់ក្រហ្មទណឌ អនត ជាតិ គឺមិនបានកំណត់អំរ៊ីសញ្ញា បក្តជាក់លាក់ ឬគ ណវ ឌ្ឍិដ20 

ថ្ទៗរទៀត សក្មប់កំណត់ថាសាកស៊ីលអាចមនេកខណៈសមបតតិជាអនកជំ្ញរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះ21 

សាលាដំបូងចំនួនរ៊ី  រៅត លាកា ឧក្កិដឋកមមអនត ជាតិសក្មប់អត៊ីតយូរហាគ សាល វល រៅកនុងសំណ រំ ឿង ប ៊ី.22 

អ័ .ដានលញ និង ថាេិក កាេរ៊ីថ្ថៃទ៊ី០៣ វខម៊ី្ ឆ្ន ំ២០០៣ និងសំណ ំរ ឿងហាគ េិក កាេថ្ថៃទ៊ី០២ 23 

វខកកកដា ឆ្ន ំ២០០២ បានសរក្មចថា រដើមប៊ីជាគ ណវ ឌ្ឍិអនកជំ្ញមន ក់ គឺក្តូវមនបញ្ាតតិសដ៊ីអំរ៊ីចំរណះ24 

ដឹង ខាងឯករទស ជំ្ញ ឬកា ហ្េឹកហ្េនឺ រដើមប៊ីជួយដេ់អនកវិនិចឆ័យរេើអងគរហ្ត ឲ្យងាយយេ់ ឬអាច25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  52 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កំណត់បានអំរ៊ីបញ្ញា វដេករំ ងមនទំ្ស់។ ដូរចនះ កា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ីថា សាកស៊ីវដេ1 

មន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 មិនមនសញ្ញា បក្តថាន ក់បណឌ ិត មិនវមនជាបញ្ញា រចាទរ ើយ។ អេ៊ីវដេ2 

ចាបំាច់រ្ះ គឺថាអនកក្ស៊ីអាចជួយដេ់អងគជំន ំជក្មះរនះ តាម យៈកា រក្បើក្បាស់ចំរណះដឹងវផនកឯក3 

រទស កា ហ្េកឹហ្េឺន ឬជំ្ញ ជួយរធេើឲ្យងាយយេ់ ឬអាចកំណត់បាន អំរ៊ីអតថិភារថ្នរគ្នេនរយបាយ4 

សដ៊ីរ៊ីអាពាហ្៍រិពាហ្៍ និងអំររើ ំរលាភរសរសនថវៈកនុងប ិបទរនះ។  5 

[១១:៥៨:៤២] 6 

រសៀវរៅ បស់រលាកក្ស៊ីវដេនិរនាអំរ៊ីបញ្ញា រនះ កនុងប ិបទថ្នអំររើហ្ិងេផលូវរភទកនុងសម័យ7 

កាេរ្ះ គមឺនសា ៈសំខាន់បំផ តចំរពាះបទរចាទ និងកា រេើករ ើងជាបញ្ញា រៅកនុងសវ្កា រនះ។ 8 

រសចកដ៊ីសននិដាឋ ន បស់អនកក្ស៊ីបានទញយករ៊ីបទសមា សន៍ជាមួយមន សស៧០០្ក់ រៅកនុងរ្ះបទ9 

សមា សន៍ជាមួយមន សស១០០្ក់ បានរធេើរ ើងរដាយអនកនិរនាផ្ទទ េ ់ និងប គគេិកមករ៊ីអងគកា គរក្មង10 

កា ពា កដ៊ីកមពជុា។ រហ្ើយបទសមា សន៍រេើមន សសចំនួន៦០០្ក់រទៀត រធេើរ ើងរដាយនិសសិតជាង២០០11 

្ក់ វដេបានច ះសិកេក្សាវក្ជាវវផនករយនឌ្័  រ៊ីសាកេវិទោេ័យបញ្ញា សាស្តសត រដាយសថិតរក្កាមកា 12 

ក្គប់ក្គង បស់អនកនិរនាផ្ទទ េ់។ របើរយើងរិនិតយរមើេកា សិកេក្សាវក្ជាវ បស់អនកក្ស៊ីរៅកនុងឆ្ន ំ២០០៦ 13 

គឺជាកា សិកេដំបូង រហ្ើយវាមនេកខណៈក្គប់ក្ជុងរក្ជាយបំផ តរេើក្បធានបទសដ៊ីរ៊ី “អាពាហ្៍រពិាហ្៍14 

រដាយបងខំ រៅរក្កាម បបវខម ក្កហ្ម ហ្ូតដេ់បចចបុបនន”។ រិនិតយរមើេកា ជទំសរ់មធាវលវដេបាន15 

រេើករ ើងថា វិធ៊ីសាស្តសតថ្នកា សិកេក្សាវក្ជាវវដេបរងកើតរ ើងរដាយសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 16 

2-TCE-82 គខឺេះេកខណៈវិជាជ ជ៊ីវៈ និងមិនបានបងាា ញឲ្យរឃើញចាស់រៅកនុងរសៀវរៅរ្ះ និងតក្មូវឲ្យ17 

មនកា រចាទសួ ចំរពាះសាកស៊ី ូបរនះ រដើមប៊ីកំណត់អំរ៊ីសដង់ដា វដេមន។ ចំវណកកា គិតថាទិននន័យ18 

មិនអាចឲ្យរជឿទ កចិតតបាន រដាយសា កា រក្បមបរធៀបយ វជនរៅនឹងពាកយថា “គ្នម នភាររជឿទ កចិតត”19 

រ្ះគ្នម នរហ្ត ផេ រហ្ើយបទរិរសាធន៍វដេចាបំាច់សក្មប់អន វតតកិចចកា រនះ រឹងវផាកភាគរក្ចើនរៅ20 

រេើកា ក្គប់ក្គង និងកា វណ្រំ៊ីអនកនិរនា។ ចំរលទបញ្ញា វដេរេើករ ើងរនះ គួ វតអនកជំ្ញចូេ21 

មករឆលើយរៅកនុងអងគសវ្កា រទើបជាកា ក្តឹមក្តូវ។ 22 

[១២:០០:៤៩]  23 

ច ងបញ្ចប់ចំរពាះកា ជទំស់សាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 រនះមិនមនគ ណវឌ្ឍិ24 

ក្គបក់្គ្នន់កនុងកា ក្សាវក្ជាវ គឺមិនមនយ តតិកមមក្តឹមក្តូវរ្ះរទ។ ចាស់លស់តាម យៈកា ចូេ ួម25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  53 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

 បសស់ាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 រនះ អស់ យៈររេ១៧ឆ្ន ំរៅកនុង វិស័យអប់ ំ បស់1 

កមពជុា រដើ តួ្ទ៊ីជាអនកបរក្ងមនរៅសាេកវិទោេ័យ កា របាះរ មពផេយ និងសាន ថ្ដដថ្ទរទៀតកនុងកា 2 

សិកេក្សាវក្ជាវរេើវិស័យរយនឌ្័ រៅកមពជុា បានបងាា ញយ៉ា ងចាស់ថាអនកក្ស៊ីមនសមតថភារយ៉ា ងប ិន3 

ក្បសប់បំផ តកនុងកា រ ៀបច ំ កា ក្បមូេផដុំរ័តម៌នតាមេំដាប់េំរដាយ និងកា បកក្សាយបទសមា សន៍4 

សាកស៊ី និងកា ទញយករសចកដ៊ីសននិដាឋ នរចញរ៊ីអងគរហ្ត រ្ះ។ អនកក្ស៊ីមនសញ្ញា ជាន់ខពស់វផនករគ្នេ5 

នរយបាយសាធា ណៈ រហ្ើយបានក្សាវក្ជាវ និងរបាះរ មពផេយរ៊ីបញ្ញា រផសងៗពាក់រ័នាបញ្ញា រយនឌ្័ 6 

រៅកមពជុា។ រក្តរ៊ីកា របាះរ មពផេយរ៊ី បបវខម ក្កហ្មរៅឆ្ន ំ២០០៥, ២០០៦ និង២០១០។ ជាងរនះ7 

រទៀត ខណៈវដេកំរ ងវតស រស រ៊ីបញ្ញា រផសងៗខាងរយនឌ្័ រៅកមពជុា អនកក្ស៊ីធាល ប់បានបរក្ងមនរៅ8 

សាេកវិទោេ័យបញ្ញា សាស្តសតជារក្ចើនរេើករក្ចើនសា ចាប់តាងំរ៊ីឆ្ន ំ២០០៣ និងធាល ប់បានរធេើជាទ៊ីក្បឹកេ9 

ខាងរយនឌ្័ រៅក្កសួងកិចចកា ្ លរទៀតផង។ រតិលស់ថាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-82 10 

មិនវមនជាអនកជំ្ញវតមន ក់គតរ់េើបញ្ញា ហ្ិងេវផនក វផាករេើរយនឌ្័  និងអាពាហ្រ៍ពិាហ្៍រៅកនុង11 

សម័យវខម ក្កហ្មរ្ះរទ។ រហ្ត ដូរចនះបានជាសហ្ក្រះរជអាជាា មិនជំទសរ់ៅនឹងសំរណើ បស ់ រខៀវ 12 

សំផន ស ំឲ្យរកាះរហអនកជំ្ញ វរកស ៊ី  ឺ វលន វដេជាអនកនិរនារសៀវរៅរសចកដ៊ីក្សលាញ ់ និងកា 13 

ភ័យខាល ចរៅក្បរទសកមពជុា កា រ ៀបកា  កា ក្បសូតប ក្ត និងផេប៉ាះពាេ់ជាទមល បរ់ក្កាម បបវខម ក្ក14 

ហ្ម។ អនកជំ្ ញទងំរ៊ី បានរផ្ទដ តនូវកា យកចិតតទ កដាក់រផសងរ៊ីគ្នន  កា សងកតធ់ៃន់រៅរេើអងគរហ្ត  និង15 

ក្បភររត័៌មនរផសងៗគ្នន  វដេបញ្ញា រនះអាចនឹងជួយដេ់អងគជំន ំជក្មះកនុងកា វសេង កកា រិតអរំ៊ី16 

អាពាហ្រ៍ពិាហ្៍រដាយបងខំ និងកា  ំរលាភរសរសនថវៈ រគ្នេនរយបាយ បស់បកសក មមយុន៊ីសតកមពជុាសដ៊ី17 

អំរ៊ីកា រ ៀបកា ។ 18 

[១២:០៣:២៤]  19 

តរៅរនះ ខាុំនឹងរេើកអំរ៊ីកា ជំទស់មួយរទៀត បស់រមធាវល រខៀវ សំផន ទកទ់ងរៅនឹងសាកស៊ី20 

វដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-95  វិញមដង។ សាកស៊ីរនះមនឯកសា រយងរេខ E3/1822, 21 

E3/2653។ សាកស៊ីរនះក្តូវបានរសនើរ ើងរដាយកា យិេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា រដាយសា កា ក្សាវក្ជាវ22 

និងរបាះរ មពផេយវដេបានសិកេរ៊ីបញ្ញា សដ៊ីអំរ៊ីក្បវតតិ សដ៊ីរ៊ីកា ក្បក្រឹតតរេើសហ្គមន៍ចាមរៅកនងុសម័យ23 

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ កា ក្សាវក្ជាវរនះគឺមនេកខណៈពាករ់័នា និងមនភវន៊ីយរហ្ត រដាយផ្ទទ េក់នុង24 

កា បងាា ញសកខ៊ីកមមអំរ៊ីឧក្កិដឋកមមក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងអំររើក្បេ័យរូជសាសន៍រេើជនជាតិចាម។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  54 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រមធាវលកា ពា កដ៊ីជំទសរ់ៅនឹងភសតតុាង បស់គ្នត់រដាយសំអាងរេើទ ហ៊ីក ណ៍ចំនួនរ៊ី ។ ទ៊ី១ រដាយ1 

រហ្ត ថា គ ណវ ឌ្ឍិរេើកា សិកេ បស់គ្នត់ មិនផដេេ់កខណៈសមបតតិជាអនកជំ្ញរ ើយ រដាយសា រ ំ2 

មនសញ្ញា បក្តអេ៊ី។ ទ៊ី២ គ្នត់រិតជាេរមាមងរដាយសា គ្នត់គឺជាជន ងរក្គ្នះផង និងជាសាកស៊ីផងរៅ3 

កនុងសម័យវខម ក្កហ្ម រហ្ើយគ្នត់បានរធេើកា រៅមជឈមណឌ េឯកសា  ឌ្៊ី.ស ៊ី.រខម រហ្ើយសរេថ្ថៃជា4 

សមជិកមួយ ូបថ្នកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបសួ ។  5 

[១២:០៥:០៦] 6 

រិតលស់ថារសៀវរៅទងំរ៊ី ទទួេបានរ៊ីសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-95  ួមបញ្ចូេ7 

គ្នន បងាា ញឲ្យរឃើញរ៊ីចំរណះដឹងវផនកឯករទសមួយ សដ៊ីអំរ៊ីកា រធេើបាបជនជាតិចាមរៅកនុងអំ ុង បបកមពុ8 

ជាក្បជាធិបរតយយ។ ជារិរសសរសៀវរៅរនះ  ួមជាមួយកា រធេើសមា សជន ងរក្គ្នះ និងសាកស៊ីជារក្ចើន9 

វដេក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាសំអាងបានផដេ់នូវភសដតុាងអំរ៊ីកា បស្តងាក បរេើជនជាតិចាមរដាយរួកវខម 10 

ក្កហ្មចាប់តាងំរ៊ីឆ្ន ំ១៩៧០ ហ្ូតមក បានរ ៀបរប់កា បះរបា ថ្នជនជាតិចាមរៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ កា 11 

សមល ប់ជនជាតិចាមវដេបះរបា ទងំក្បុសទងំក្ស៊ី, កា ជរមលមសជនជាតិចាមរដាយបងខំ, កា សមល ប់12 

ជនជាតិចាមរៅកនុងក្សុកក្កូចឆ្ម  រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧៨, កា សមល ប់អនករទសជនជាតិចាមរៅមនទ៊ី សនដិស ខ 13 

ស-២១ និងកា បា៉ា ន់ក្បមណអំរ៊ីចំនួនជនជាតិចាមវដេក្តូវបានសមល ប់រដាយរគ្នេនរយបាយ បស់14 

វខម ក្កហ្ម។ ដំរណើ កា ក្សាវក្ជាវដ៏វវងអ ល្ យ និងកា របាះរ មពផេយរសៀវរៅទងំរ៊ី កាេ បស់15 

សាកស៊ីរនះរេើក្បធានបទសដ៊ីអំរ៊ីកា ក្បក្រឹតតចំរពាះជនជាតិចាមវដេសាន ថ្ដរនះក្តូវបានទទួេដាក់រៅកនុង16 

សំណ ំរ ឿង០០២/១  ួចរហ្ើយ រហ្ើយសវ្កា រនះរយើងបានសននិដាឋ នថានឹងផដេ់កា បងាា ញក្គប់ក្គ្នន់17 

មួយអំរ៊ីសមតថភារ បស់អនកជំ្ញ ូបរនះវដេបានរសនើរ ើងរដើមប៊ីជួយរធេើឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង18 

ងាយយេ ់ ឬអាចកំណតប់ានអំរ៊ីបញ្ញា រនះរៅររេសវ្កា ។ ចំរពាះកា ជំទស់វដេថារដាយសា 19 

ក្បវតតិ ូប បសអ់នកជំ្ញវដេបានរសនើរ ើងរនះ គឺជាជន ងរក្គ្នះជនជាតិចាម ជាអនកក្សាវក្ជាវចាម 20 

និងជាអនករស ើបអរងកតជនជាតិចាមរៅកា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបសួ  នឹងរធេើឲ្យគ្នត់មនភារ21 

េរមាមងរៅកនុងកា ផដេ់រយបេ់វដេជាជំ្ញ បស់គ្នត់។ ដូរចនះរយើងក្គ្នន់វតចង់និយយរ ើងវិញ22 

អំរ៊ីរសចកដ៊ីសរក្មចរ៊ីម ន បស់អងគជំន ំជក្មះរនះថា កា តវា៉ា រ៊ីឯករជយភារ ឬភារមិនេរមាមង បស់23 

សាកស៊ីគជឺាកា  ជាបញ្ញា ពាក់រ័នាជាមួយទមៃន់ភសដតុាង គឺវាមិនសំរៅរេើភារអាចទទួេយកបានថ្នភសដុ24 

តាងរ្ះរទ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  55 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

[១២:០៧:៣៨] 1 

ជាច ងបញ្ចប់ខាុំនឹងរេើកវប ក្ត ប់រៅរេើកា ជំទស់ បស់រមធាវលកា ពា កដ៊ី រខៀវ សំផន រៅរេើ2 

សាកស៊ីអនកជំ្ញមួយ ូបរទៀតវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93។ អនកក្ស៊ី គឺជាសាកស៊ីវដេបានរសនើ3 

រ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  និង នួន ជា រដើមប៊ីមកបំភលឺអំរ៊ីអងគរហ្ត ខាងក្បវតតិ ក្បជាសាស្តសដ និងសថិតិ4 

ទក់ទងចំនួនអនកសាល ប់រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ជារិរសសគឺជនជាតចិាមនិងរវៀតលម។ 5 

រមធាវលកា ពា កដ៊ីជំទស់ថាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 រនះគ្នម នចំរណះដឹងឬក៏សមតថភារ 6 

រធេើជាអនកជំ្ញរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះថ្ន អ.វ.ត.ក រ ើយ។ ចំរពាះ របើរយើងរិនិតយរមើេរៅរេើ7 

កា ហ្េឹកហ្េឺន និងជំ្ញ បស់អនកក្ស៊ីកនុងកិចចកា ក្បជាសាស្តសដ ចាស់លស់ថាវិជាជ ជ៊ីវៈទងំមូេ បស់8 

អនកក្ស៊ីគឺបានបូជាចំរពាះជំ្ញឯករទសមួយរនះ។ អនកក្ស៊ីមនសញ្ញា បក្តអន បណឌ ិត វិទោសាស្តសដវផនក9 

រសដឋ្ ដ និងសថិតិ និងសញ្ញា ប័ក្តបណឌ ិតខាងវផនកក្បជាគណិតសាស្តសដ។ អនកក្ស៊ីបានបរក្មើកា ងា រៅ10 

កនុងអងគភារក្បជាសាស្តសដថ្នកា ិយេ័យ ដឋអាជាា រៅត លាកា  អាយ.ស ៊ី.ធ៊ី.វា៉ាយ តាងំរ៊ីឆ្ន ំ២០០០ វដេ11 

រ៊ីម នរនះគ្នត់ធាល ប់បរក្មើកា ងា រៅវិទោសាថ នក្បជាសាស្តសដជាតិថ្នក្បរទសហ្ូ ង់អស់ យៈររេក្បាបំួន12 

ឆ្ន ំ។ អនកក្ស៊ីបានរបាះរ មពផេយអតថបទនិរនា  បាយកា ណ៍ក្សាវក្ជាវ អតថបទសននិស៊ីទ អតថបទសា 13 

រ័តម៌ន និងនិរកខបបទជាង១០០ និង បាយកា ណ៍វិភាគរផសងៗរទៀត។ ដូរចនះសមតថភារ បសអ់នកក្ស៊ី14 

កនុងកា រក្បើក្បាស់ ជំ្ញរធេើកា វិភាគក្បជាសាស្តសដកនុងប ិបទអងគរហ្ត ជាក់លាកល់មួយគឺមនេកខ15 

ណៈចាស់លាស់លស់។ អនកជំ្ញសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 បានបងាា ញឲ្យរឃើញ16 

អំរ៊ីបញ្ញា រនះរៅកនុង បាយកា ណ៍ បស់អនកជំ្ញ បស់រលាកក្ស៊ី វដេមនចណំងរជើងថា “ជន ង17 

រក្គ្នះរដាយសា រួកវខម ក្កហ្មកនុងក្បរទសកមពជុា រ៊ីវខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់វខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩”, 18 

ឯកសា  E3/2413។ រហ្ើយកា វាយតថ្មលសំខាន់បំផ តអំរ៊ីកា បា៉ា ន់ក្បមណ កា ជំទស់វដេជាសាន ថ្ដ19 

សត៊ីអំរ៊ីក្បជាសាស្តសត បស់រលាកក្ស៊ីកាេរ៊ីម ន គមឺនេកខណៈរផ្ទត តរៅរេើក្បរទសអឺ ៉ា ប។ រហ្ត ដូរចនះ 20 

គឺមិនរក្បើក្បាស់សមតថភារជំ្ញឯករទស ឬកា ហ្េកឹហ្េឺន និងជំ្ញសត៊ីរ៊ីក្បជាសាស្តសត បស់អនកក្ស៊ី 21 

រេើភូមិសាស្តសតដថ្ទរទៀតបានរទ រក្ពាះអាចរធេើឲ្យមនកា ឆ្គ ំឆគង។ កា ជំទស់រនះ ខកខានមិនបានគិត22 

អំរ៊ីកតាត វដេថាអនកជំ្ញមួយ ូប មួយចំនួនទទួេបាននូវជំ្ញ នងិកា ហ្េឹកហ្េឺនវដេអាចរក្បើក្បាស់23 

ជំ្ញរនះក្សបតាមប ិបទដថ្ទរទៀតបាន។  បាយកា ណ៍ បស់ជំ្ញជាសាកស៊ីវដេមន ហ្សស្ម24 

ថា 2-TCE-93 រនះគឺមនេកខណៈេាិតេាន់ និងរិសាដ   បានបងាា ញយ៉ា ងចាស់ថាសមតថភារ បស់25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  56 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ជំ្ញកនុង បាយកា ណ ៍ -- កនុងកា យកកា ហ្េឹកហ្េឺន បស់អនកក្ស៊ីមកអន វតតរៅកនុងសាថ នភារខ សៗគ្នន1 

ថ្នអងគរហ្ត បាន គឺរដាយសា ថាក្បភរសមា  ៈដ៏សមក្សប។ កា ជំទស់បវនថមរទៀតវដេថាកនុងឱកាស2 

ខលះ រយបេ់ បស់សាកស៊ីជំ្ញ វដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 ក្តូវបានអនកដថ្ទ ិះគន់រៅកនុង វិស័3 

យវដេមិនវមនជាកា បងាា ញរ៊ីភារមិនមនទំន កចិតត ប៉ា វនតរដាយក្គ្នន់វតអនកជំ្ញ ូបរនះមនទសសនៈ4 

រផសង។ 5 

[១២:១២:០០]  6 

ជាងរនះរទៀត កា រេើករ ើង បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីរៅកនុងសំណ ំរ ឿងទងំរ៊ី  មនអងគជំន ំជក្មះ7 

សាលាដំបូងថ្នត លាកា  អាយ.ស ៊ី.ធ៊ី.វា៉ាយ បានបដិរសធរយបេ់ បស់អនកជំ្ញរនះ រដាយសា វតខេះ8 

េកខណៈក្តឹមក្តូវ។ របើរទះប៊ីជាកនុងសំណ ំរ ឿង ស ៊ីមិច និងគូកន អងគជំន ំជក្មះបាន ករឃើញ -- សូម9 

រទស -- របើរទះជារៅកនុងសំណ ំរ ឿង ស ៊ីមិច និងគូកន អងគជំន ំជក្មះបានបដិរសធកា  ករឃើញ បស់10 

អនកជំ្ញទងំខាងរចាទក្បកាន់ ទងំខាងកា ពា កត៊ី។ ប៉ា វនតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ខឺេិក និងគូកន អងគជំន ំ11 

ជក្មះបានទទួេយកនូវកា  ងរឃើញ បស់រលាកក្ស៊ី។  12 

ជាងរនះរទៀត រៅកនុងសំណ ំរ ឿង េ កគ៊ី វដេរេើករយងរដាយរមធាវលកា ពា កត៊ី កា រិតអងគជំន ំ13 

ជក្មះបានទទួេយករសចកដ៊ីសននិដាឋ ន បស់រលាកក្ស៊ី រដាយមនកា រេើករយងយ៉ា ងរក្ចើនរៅកនុងសាេ14 

ក្កមវដេវផាករេើមូេដាឋ ន បាយកា ណ៍ បស់រលាកក្ស៊ី។  15 

ទក់ទិននឹងបញ្ញា សនូេថ្ន បាយកា ណ៍ វដេរគ ំរឹងថា អនកជំ្ញនងឹក្តូវផតេ់សកខ៊ីកមម រមធាវល 16 

កា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន មិនបានរធេើកា តវា៉ាលមួយវដេថាវាមិនអាចទ កចិតតបានរ្ះរទ គឺក្គ្ននវ់តរផ្ទត ត17 

កា ជំទស់ បស់ខលួនរេើបញ្ញា ្្វដេប៉ាះពាេ់បនិ តចបនតចួ។ រហ្ត កា ណ៍រនះ្ឲំ្យខាុំគិតដេ់ចរមលើយ18 

តបច ងរក្កាយ បស់ខាុំ វដេក្តូវរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់រមធាវលកា ពា កត៊ីវដេថា សាកស៊ីអនក19 

ជំ្ញវដេមន ហ្សស្មថា 2-TCE-93 មនភារេរមាមង រដាយសា រ៊ីម នគ្នត់ធាល ប់រធេើកា រៅ20 

កា ិយេ័យអយយកា ថ្នត លាកា  អាយ.ស ៊ី.ធ៊ី.វា៉ាយ។ វដេរនះគឺជាបញ្ញា ពាករ់័នាជាមួយនឹងទមៃន់វដេ21 

ក្តូវផតេ់រេើភសតតុាងវតប៉ា រលណ ះប ទ្ ប់រ៊ីកា សាកសួ រដញរដាេរដាយអនកជំ្ញរៅររេសវ្កា ។  22 

[១២:១៤:០៩] 23 

ជាច ងរក្កាយ អាក្ស័យរដាយមូេរហ្ត វដេបានរេើករ ើងខាងរេើរនះ សហ្ក្រះរជអាជាា24 

 បស់ខាុំសូមរសនើដេ់រលាកក្បធានរមតាត រកាះរហអនកជំ្ញវដេបានរសនើស ំ រហ្ើយវដេក្តូវបានជំទស់25 

E1/240.101008919



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  57 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រដាយរមធាវលកា ពា កត៊ី រខៀវ សំផន រដើមប៊ីឲ្យជួយដេ់រលាកក្បធាន កនុងកា បញ្ញជ ក់អំរ៊ីកា រិត អំរ៊ីកា 1 

រចាទក្បកាន់្្រៅកនុងសវ្កា ជំន ំជក្មះកត៊ីរនះ។ សូមអ គ ណ។  2 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 3 

បាទ អ គ ណរលាកតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា ។  4 

បាទឥ ូវរនះដេ់ររេសក្មកថ្ថៃក្តង់រហ្ើយ។ អងគជំន ំជក្មះក្បកាសសក្មកថ្ថៃក្តង់ចាប់រ៊ី5 

ររេរនះរៅ  ហ្ូតដេ់រម៉ា ងមួយនិងសាមសិប្ទ៊ី រសៀេរនះ សូមអរញ្ជ ើញចេូវិញ រដើមប៊ីបនតកិចច6 

ដំរណើ កា សវ្កា ។  7 

បងាគ ប់ឲ្យអន  កសមនទ៊ី ឃ ំឃាងំ្ខំលួនរលាក រខៀវ សំផន រៅកាន់បនទប់ ង់ចាខំាងរក្កាមសាេសវ8 

្កា រនះ រហ្ើយនិងបងាគ ប់ឲ្យ្ខំលួនគ្នត់ក្ត ប់មកចេូ ួមរៅកនុងបនទប់សវ្កា រនះ វិញ រៅ រសៀេ9 

រនះឲ្យបានម នរម៉ា ងមួយនិងសាមសិប្ទ៊ី។  10 

សក្មកច ះ! 11 

ក្កឡាបញ្ជ៊ី៖ 12 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាមឈ ! 13 

 14 

(សវ្កា សក្មករ៊ីរម៉ា ង ១២:១៥ ្ទ៊ី ដេ់រម៉ា ង ១៣:៣២ ្ទ៊ី) 15 

 16 

[១៣:៣២:៥៨] 17 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 18 

អងគយុច ះ! 19 

អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបនតកិចចដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ីសវ្កា ។ ជាបនតរៅរនះផតេ់រវទិកាជូនរៅ 20 

កា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា បនតកា រធេើរសចកត៊ីបងាា ញ បស់ខលួនពាក់រ័នាជាមួយនងឹក្បធានបទច ង21 

រក្កាយវដេអងគជំន ំជក្មះបានកំណត់សក្មប់រភិាកេរៅកនុងសវ្កា រនះ។  22 

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖ 23 

សូមរគ្ន រឯកឧតតមក្បធាន ក៏ដូចជារៅក្កម រលាកក្ស៊ី ភាគ៊ីទងំអស់ ក៏ដូចជាអងគសវ្កា  24 

ជាថម៊ីមតងរទៀតរៅ រសៀេរនះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  58 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

អេ៊ីវដេខាុំបានសាត ប់វដេអងគជំន ំជក្មះរេើករ ើងអមាញ់មិញរនះគឺពាករ់័នានឹងទូរៅទងំអស់រៅ 1 

រេើឯកសា ទក់ទងនឹងខាងជនជាប់រចាទ នួន ជា ផង និង រខៀវ សំផន ផង។ ដូរចនះ អេ៊ីវដេសហ្កា ល  2 

 បស់ខាុំបានរេើករ ើងម នររេសក្មកថ្ថៃក្តង់ គឺទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីទងំឡាយលវដេដាក់រដាយ 3 

រមធាវល វដេក្បឆំ្ងរដាយរមធាវល រខៀវ សំផន ក៏ដូចជាខាងភាគ៊ី រខៀវ សំផន។ ររេរនះខាុំរេើករ ើងជា 4 

រ ឿងមួយវដេបញ្ចប់ច ងរក្កាយទក់ទងរៅនឹងឯកសា មួយ គឺជាឯកសា ច ងរក្កាយវដេដាក់រដាយ-- 5 

ឯកសា  E307/4.3 គឺជាឯកសា ដាក់រៅថ្ថៃ២៤ វខកកកដា ឆ្ន ំ ២០១៤ វដេកនុងរ្ះវដេមន ហ្សស6 

្ម 2-TCW-962។ រៅកនុងកា ដាក់ច ងរក្កាយរនះ ជាកា សមគ េ់ បស់ កា ដាក់រដាយរមធាវលខាង 7 

នួន ជា រហ្ើយជាកា កតស់មគ េ់មួយ បស់ខាងភាគ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា  គឺរេើករ ើង រយើងសូមជំទស់8 

រៅនឹងកា ដាក់ឯកសា រនះ រដាយរយងរៅរេើចំណ ចមួយចំនួយរៅខាងរក្កាមរនះ។  9 

កា រេើករ ើងរដាយរមធាវល នួន ជា វារ មំនមូេដាឋ នចាប់ក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់គ្នកំ្ទដេ់ទ ហ៊ីក 10 

ណ៍វដេក្កុមរមធាវលបានរេើករ ើងរៅកនុងរសចកដ៊ីសរងខបសកខ៊ីកមមវដេក្តូវបានរសនើស ំរនះរ ើយ។ ជាកា 11 

កតស់មគ េទ់៊ីមួយ។ ចណំ ចទ៊ី២ គឺទ ហ៊ីក ណវ៍ដេបានរេើករ ើង វាក្គ្នន់វតជាកា សនមតរដាយរមធាវល12 

កា ពា កដ៊ីខលួនឯង វដេបានអះអាងថាសាកស៊ី ូបរនះក្បវហ្េជាអាចដឹងរ៊ីអងគរហ្ត ្្ ដូចវដេបាន13 

រេើករ ើងរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី។ ជាក់វសដងសាកស៊ី ូបរនះ មិនវដេធាល ប់បានផដេ់ចរមលើយជាមួយនឹង14 

កា ិយេ័យសហ្រៅក្កមរស ើបអរងកតរ្ះរទ រហ្ត រនះរហ្ើយកាេវដេរមធាវលកា ពា បានរេើករ ើង 15 

ក្គ្នន់វតជាកា ទយសាម នរដាយគ្នម នមូេដាឋ នចាស់លាស់រ្ះរ ើយ។  16 

[១៣:៣៦:២២] 17 

ចំណ ចមួយរទៀត គឺរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា ខកខានកនុងកា បងាា ញរ៊ីភារពាករ់័នា្ ្ វដេ18 

មនក្បរយជន៍កនុងកា រដាះបនទកុកូនកដ៊ី បស់ខលួន។ របើរយើងរិនិតយរៅរេើសរងខបថ្នសកខ៊ីកមមវដេក្តូវបាន19 

រសនើស ំរដាយរមធាវលកា ពា កដ៊ី មិនបានបងាា ញអំរ៊ីទំ្ក់ទំនងផេក្បរយជន៍កនុងន័យជាភសតតុាងរដាះ20 

បនទកុរដើមប៊ីឲ្យកូនកដ៊ីខលួន ួចផ តរ៊ីកា ទទួេខ សក្តូវរ្ះរ ើយ។ ដូរចនះ ចំណ ចច ងរក្កាយវដេជាមូេដាឋ ន21 

កនុងកា ជំទស់ កា រកាះរហសាកស៊ី ូបរនះ គឺរដាយសា សាកស៊ីវដេរមធាវលកា ពា កដ៊ី នួន ជា បានដាក់22 

ជូនអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងរៅររេរនះ គឺជាភសតតុាងថម៊ី វដេមិនធាល ប់បានដាក់រៅចំរពាះម ខម នអងគ23 

ជំន ំជក្មះម នមករទ កាេរ៊ីម នមករទ។ កា ដាក់ភសតតុាងថម៊ីរៅកនុងដំលក់កាេរនះ គឺមិនសមក្សប 24 

និងអាចទទួេយកបានរទ រដាយសា រមធាវលកា ពា កដ៊ីបានខកខានកនុងកា ដាក់ឯកសា ឲ្យបានទន់ររេ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  59 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រវលា។ ដូរចនះ សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិរសនើស ំឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបដិរសធរចាេនូវកា រកាះ1 

រហសាកស៊ី 2-TCW-962 រដាយសា មូេរហ្ត ដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើរនះ។  2 

ចាស សូមអ គ ណ រនះជាចណំ ចបវនថមច ងរក្កាយ។ សូមអ គ ណ។ 3 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 4 

បាទ អ គ ណ។ បាទ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមសហ្រមធាវល្មំ ខ5 

តំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។  6 

[១៣:៣៨:០២] 7 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 8 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  9 

ជាបឋម ខាុំសូមរធេើកា កត់សមគ េ់ជាេកខណៈទូរៅ ទក់ទងរៅនិងបញ្ញា កាត់បនថយបញ្ជ៊ីរនះ។ 10 

រហ្ើយប ទ្ ប់មករទៀត ខាុំនឹងរឆលើយតបរៅនឹងកា បដិរសធ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន ទក់ទងរៅរេើរដើម11 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនវដេរយើងចង់ឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ រហ្ើយជាទ៊ីបញ្ចប់ ខាុំនឹងទ កឲ្យ12 

រលាក ររជ អងគ រឆលើយតបរៅនឹងកា បដិរសធ រិរសសវដេទក់ទងរៅនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី 13 

TCCP-237។  14 

ម ននឹងចាប់រផដើម ខាុំសូមរធេើកា កតស់មគ េ់ជាទូរៅ រដើមប៊ី ំឭកដេ់អងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយនិងភាគ៊ី 15 

និងសាធា ណជន ថារយើងតំលងឲ្យក្កុម ួមថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីជាង ៣០០០្ក់ ç ៣៨៦៧ 16 

រហ្ើយនិង ដឋបបរវណ៊ីទងំអស់រនះ រដាយសា ខលួនជាភាគ៊ី អ  ៊ីចឹងមនសិទាិចូេ ួមកនងុកា ជក្មះកដ៊ី រដាយ17 

មនសិទាិអលំចរសមើគ្នន  និងជនជាប់រចាទ រហ្ើយករ៏សមើនឹងសហ្ក្រះរជអាជាា ផងវដ ។ ដូរចនះ រយើងគិត18 

ថាកនុងចំណ ចរនះ សាថ នភារ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី<ខ សវបលករ៊ីរគ> រហ្ើយមិនអាចរក្បមបរធៀប19 

រៅនឹងសាកស៊ី និងអនកជំ្ញបានរ្ះរ ើយ។ រៅររេវដេរយើងសាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី អងគជំន ំ20 

ជក្មះអាចផដេ់េទាភារឲ្យរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីទងំអស់រនះ ចូេ ួមកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ី។ រយើងដឹង21 

ថាវាមិនអាចរៅ ួចរទ រហ្ើយនិងមិនអាចរធេើរកើតរទ កនុងកា សាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីទងំជាង22 

៣០០០្ក់រនះ។ រយើងក៏រោយមកាត់បនថយចំនួន វដេរយើងចង់ឲ្យមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ។  23 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  60 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រយើង -- កាេរ៊ីវខរមសា រយើងបានរធេើបញ្ជ ៊ីទ៊ី១ វដេមន១៧២្ក់ ឥ ូវរនះរយើងកាត់បនថយ1 

មកក្តឹម ឥ វូរយើងរនះ មកដេ់ក្តឹម<៦៧>្ក់រទ។ ដូរចនះរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីទងំអសរ់នះមន2 

អតថ-ក្បរយជន៍រ៊ី គឺ ១) គឺជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទទ េ់ថ្នឧក្កិដឋកមមវដេរយើងទងំអស់គ្នន ដឹងរហ្ើយរៅ3 

កនុងសំណ រំ ឿង០២/២ រយើងរនះ។ រួករគទងំអស់ស ទាវតជាជន ងរក្គ្នះរដាយផ្ទទ េ់។ គ ណក្បរយជន៍4 

ទ៊ី២រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ គឺគ្នតជ់ាផដេ់សកខ៊ីកមម<អំរ៊ីរយសនកមម>ទកទ់ងរៅនឹងឧក្កដិឋកមមវដេ5 

ជនជាប់រចាទបានក្បក្រឹតត<រហ្ើយវដេអងគជំន ំជក្មក្តូវជំន ំជក្មះ>។  6 

អ  ៊ីចឹងកា ខំក្បឹងរោយមរសនើបញ្ជ ៊ីមួយវដេគិតរ៊ីកា អាចរធេើរៅបាន ក្តូវវតទទួេសាគ េ់រដាយ7 

អងគជំន ំជក្មះ។ រយើង -- ចំរពាះក្បធានបទទងំ១៣ រនះ រយើងនឹងរសនើ -- កនុងវផនកន៊ីមួយៗរយើងនឹងស ំឲ្យ8 

សាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី ប៊ី្ក់។ <ក ណ៊ីរេើកវេងវតមួយគត ់គឺបញ្ញា កា រ ៀបអាពាហ្៍រពិាហ្៍9 

រដាយបងខំ រ៊ីរក្ពាះអងគជំន ំជក្មះដឹងរហ្ើយថា> សំរណើរយើងត លាកា បានយេក់្រមរហ្ើយ រយើងក្តូវវត10 

រធេើយ៉ា ងលឲ្យមនេកខណៈជាតំលងទូរៅតាមភូមិសាស្តសត គឺថាទូទងំក្បរទសវតមដង។ រដាយសា ថា11 

រយើងជាអនករសនើ ដូរចនះ វិសាេភារថ្នបញ្ញា រនះ រហ្ើយរៅក្កមក៏បានយេក់្រមវដ ។ ដូរចនះជាកាតរេកិចច12 

 បស់រយើងកនុងកា ្យំកនូវភសតតុាងរដើមប៊ីគ្នកំ្ទសំរណើ បសរ់យើង រហ្ើយអាក្ស័យរហ្ត ដូរចនះរហ្ើយ13 

បានរេើក្បធានបទរនះ រយើងនឹងរសនើឲ្យសាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី១៣្ក់ <សក្មប់ភូមភិាគទងំ ៧ 14 

និងតំបន់សេយ័ត ៣ កនុងចំរលមតំបន់សេយ័ត ៤ ថ្នកមពជុាក្បជាធិបរតយ<>។ រហ្ើយរដើមបណដ ឹង ដឋ15 

បបរវណ៊ីទងំ<៦៧>្ក់រនះ វាមនេកខណៈចាបំាច់លស់រៅរេើ វិសាេភារថ្នកា ជំន ំជក្មះវគគរ៊ី 16 

រយើងរនះ។ របើសិនជាអងគជំន ំជក្មះគិតថាក្តូវវតបនថយបញ្ជ៊ីរនះរទៀត រយើងនឹងស ំឲ្យត លាកា រធេើកា វាយ17 

តថ្មលតាមវគគ វផនកន៊ីមួយៗ ក្បធានបទន៊ីមួយៗ រហ្ើយរៅររេរ្ះ រយើងនឹងរសនើស ំឲ្យត លាកា កំណត់18 

អតថិភារថ្នរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ទក់ទងរៅនឹងតថ្មលជាភសតតុាង បសរ់ួកគ្នត់ រហ្ើយនិងសា ៈសំខាន់19 

 បស់គ្នត់រៅកនុងកា រិភាកេរៅកនុងសវ្កា ។ ក៏ប៉ា វនតសំរណើ បស់រយើងរៅររេរនះគឺថាស ឲំ្យ20 

រិចា លរេើវផនកន៊ីមួយៗថ្នបញ្ជ ៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី បស់រយើងកនុងកា សិកេរេើក្បធានទងំអស់21 

រនះ។ ទងំអស់រនះគឺជាកា កតស់មគ េ់ បសខ់ាុំទកទ់ងរៅនឹងកា កាត់បនថយបញ្ជ៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវ22 

ណ៊ី។ 23 

[១៣:៤៣:៥៩]  24 

E1/240.101008923



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  61 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ឥ ូវរនះ ខាុំក្ត ប់មកនិយយអរំ៊ីកា បដិរសធ បសក់្កុមកា ពា កដ៊ី បស់រលាក រខៀវ សំផន 1 

ទកទ់ងរៅនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនវដេបានរសនើមកសក្មប់កា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រនះ។ 2 

ឥ ូវរនះខាុំសូមយក -- រដើមប៊ីសក្មួេ ខាុរំយងរៅរេើឯកសា  E305/9 រហ្ើយនិងរេើកកថាខណឌ ៥១ 3 

វដេជាកា រនយេ់មូេរហ្ត រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅក្គប់ចំណ ចថ្នធាត ផសទំងំអស់រនះ។  4 

សំរណើទ៊ី១  បសក់្កុម រខៀវ សំផន គរឺៅកនុងវផនកមួយ -- ក.១ រយើងគិតថារៅកនុងសំរណើ។ 5 

កាេរ៊ីមសិេមិញ រយើងបានផដេ់ចរមលើយក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ រដើមប៊ីរធេើជាមូេដាឋ នថ្នសា ៈសំខាន់ រហ្ើយនិង6 

តថ្មលជាភសតតុាង បសរ់ដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី បស់រយើង។ ដូរចនះ ចំណ ច ក.១ រនះសូមឲ្យក្កុម រខៀវ សំ7 

ផន រយងរៅរេើចំណ ចរនះ។  8 

ទក់ទងរៅនឹងកា ជំទស់រផសងរទៀត ទក់ទងរៅនឹងវផនក ១.១ រយើងសូមរធេើកា កត់សមគ េ់9 

ទូរៅ -- ១.២ (សូមរទស)។ រៅកនុងវផនករនះក្កុម បស់ រខៀវ សំផន បានជំទសរ់ៅនឹងកា សាត ប់រដើម10 

បណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអាចផតេ់សកខ៊ីកមមផ្ទទ េ់ ឬមិនផ្ទទ េ់រេើតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ រយើងសូម11 

បដិរសធរៅរេើជំទស់ កា ជំទស ់បសក់្កុម រខៀវ សំផន។ ខាុគំិតថាបញ្ញា តួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់ សំខាន់12 

លស់រៅកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី  រយើងរនះ។ រហ្ើយកាន់វតសំខាន់រទៀត រក្កាយរ៊ីររេវដេ13 

ត លាកា កំរេូរចញរសចកត៊ីសរក្មចរហ្ើយ ដូចវដេរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន រេើករ ើងកាេក្រឹកមិញ 14 

របើសិនជា គឺថាអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតសាត ប់សាកស៊ី រហ្ើយនិងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីទកទ់ងរៅនឹងតួ្ទ៊ី15 

 បស់ជនជាប់រចាទ។ រដាយសា មូេរហ្ត រនះរហ្ើយ វដេរយើងស ំឲ្យត លាកា បដិរសធកា ជំទស់16 

 បស់ក្កុម រខៀវ សំផន វដេទក់ទងរៅនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេអាចមករធេើសកខ៊ីកមម ទក់ទង17 

រៅនឹងតួ្ទ៊ី បសជ់នជាបរ់ចាទ។  18 

[១៣:៤៦:៤៩] 19 

រេើបញ្ញា ជាក់លាក់មួយរទៀត រេើអនកជំ្ ញមន ក ់ រហ្ើយនិងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយចំនួនខាុំ20 

សូមរយងរៅរេើកា កត់សមគ េ់ ឬក៏កា ជំទស់ បសស់ហ្ភាតា បស់ខាុំខាងសហ្ក្រះរជអាជាា ។ អ  ៊ីចឹ21 

ងខាុំសូមផតេ់រវទិការៅសហ្កា ល ររជ អងគ  បស់ខាុំរដើមប៊ីរឆលើយតបទក់ទងរៅនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបប-រវ22 

ណ៊ីមួយ។ រហ្ើយប ទ្ ប់មកខាុំនឹងសូមរឆលើយ និងនិយយអំរ៊ីអនកជំ្ញមួយវដេរយើងរសនើស ំឲ្យគ្នត់មក23 

និយយអំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។  24 

ឥ ូវ ខាុំសូមផតេ់រវទិការៅរលាក ររជ អងគ។ 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  62 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 1 

បាទ អ គ ណ។ សូមអរញ្ជ ើញរលាករមធាវល ររជ អងគ! 2 

រលាក ររជ អងគ៖ 3 

បាទ សូមរគ្ន ររលាកក្បធាន រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម រហ្ើយនិងអងគសវ្កា សាជាថម៊ី។  4 

ពាករ់័នារៅនឹងកា ជំទស់ បស់ក្កុមកា ពា កត៊ីរលាក រខៀវ សំផន រៅរេើកា រកាះរហសាជាថម៊ី 5 

 បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរេខ 2-TCCP-237 ខាុំសូមរធេើកា រឆលើយតបដូចតរៅរនះ។  6 

ជាកា រិត រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ បានមនកា ក្រួយបា មាអំរ៊ីបញ្ញា ស វតថិភារជាយថា7 

រហ្ត  បសគ់្នត់ និងក្កុមក្គួសា  បស់គ្នត់ កនុងក ណ៊ីវដេគ្នត់ផតេ់សកខ៊ីកមមពាករ់័នារៅនឹងសកមមភារ 8 

ឬរត័ម៌នអំរ៊ីជនជាប់រចាទរដាយផ្ទទ េ់។ អាក្ស័យរហ្ត ដូរចនះរហ្ើយរទើបគ្នត់រសនើស ំឲ្យមនវិធានកា 9 

កា ពា ។ រនះគឺជាអេ៊ីវដេរយើងខាុំអាចយេ់ថាជាកា សមក្សបមួយវដ ។ កប៏៉ា វនតរដាយរិនិតយអំរ៊ីេទា10 

ភារវដេមិនអាចទទួេបាននូវវិធានកា កា ពា  និងរនិិតយអំរ៊ីសា ៈសំខាន់ថ្នរ័តម៌ន បស់គ្នត់កនុងកា 11 

ផតេ់ជាភសតតុាងរៅកនុងកា បងាា ញកា រតិ ចំរពាះម ខអងគសវ្កា ។ គ្នត់យេថ់ា សវ្កា ០០២/០២ 12 

រនះ គឺជាឱកាសវតមួយគត់វដេគ្នត់មិនអាច របើមិនរឆលមតឱកាសររេរនះរទ គ្នត់នឹងមិនមនឱកាស13 

រេើកអំរ៊ីសកខ៊ីកមម បស់គ្នត់្ររេរក្កាយរទៀតរ្ះរទ។ ដូរចនះរហ្ើយ គ្នតប់ានយកបញ្ញា ស វតថិភារ14 

 បស់គ្នត់ទ កមួយកវនលង រហ្ើយគិតអរំ៊ីកា ចង់ផតេ់សកខ៊ីកមមរដើមប៊ីជាក្បរយជន៍ថ្នកា  កយ តតិធម៌វិញ។ 15 

រចត្ បស់គ្នត់រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមមររេរនះ គមឺនេកខណៈរិតក្បាកដ រហ្ើយគ្នម នេកខខណឌ  16 

រហ្ើយគ្នត់ក៏បានរេើករ ើងរៅកនុងអំ ុងររេរវទិកាមួយវដេមនរដើមបណត ឹង ដឋបប-រវណ៊ីរក្ចើន្ក់17 

ចូេ ួម និងមនតំលង មនរលាក រលាកក្ស៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា ទងំជាតិ ទងំអនត ជាតិចូេ ួមផង18 

វដ  រដាយគ្នត់បញ្ញជ ក់អរំ៊ីរចត្ បសគ់្នត់យ៉ា ងចាសល់ាស់រៅកនុងកា មកផតេ់សកខ៊ីកមម។ រដើមប៊ី19 

បញ្ញជ ក់បវនថមអំរ៊ីរចត្រនះ គ្នត់កប៏ានរធេើជាេិខិតរដាយលាយេកខណ៍អកស មួយរផាើមកតាម យៈ20 

រមធាវលផ្ទទ េ់ខលួន បស់គ្នត់រៅថ្ថៃដវដេរ្ះ ជូនមកកា យិេ័យរមធាវល្មំ ខ រហ្ើយកា ិយេ័យ21 

រមធាវល្មំ ខក៏បានជក្មបអំរ៊ីេិខិតរនះ រហ្ើយនិងរចត្រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ជូនរៅអងគ22 

ភារគ្នពំា សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញផងវដ ។ រៅររេវដេទទួេរ័តម៌នរ៊ីរយើងខាុំ ខាងអងគភារគ្នពំា 23 

សាកស៊ីនិងអនកជំ្ញ ក៏បានបញ្ញជ ក់អំរ៊ីរចត្ បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងបញ្ញា ស វតថិភារ បសគ់្នត់ ក៏រឃើញ24 

ថាគ្នត់មិនយកបញ្ញា ស វតថិភារ បស់គ្នត់ជាសំខាន់ដូចម ន រហ្ើយក៏មិនរសនើស ំឲ្យមន វិធានកា កា ពា 25 

E1/240.101008925



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  63 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ដូចម នវដ  រហ្ើយក៏ចង់ឲ្យមនកា រកាះអរញ្ជ ើញគ្នតម់កផតេ់សកខ៊ីកមម។ ដូរចនះ វាជាក់ចាស់លស់ថា1 

គ្នត់មនរចត្រៅកនុងកា ផតេ់សកខ៊ីកមម រហ្ើយមិនមនកា សាទ ក់រសទើ ដូចម នរទ។ អំណះអំលង បស់2 

ក្កុមរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន បានរេើកថា កា អរញ្ជ ើញគ្នត់មកសាជាថម៊ីគឺជាកា ខាតររេ រហ្ើយជា3 

រិរសសរទៀតរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីរនះ រយើងមិនអាចដឹងថារតើគ្នត់អាចក្គប់ក្គងបានឬរទ រហ្ើយសកខ៊ី4 

កមម បស់គ្នត់របើរក្បមបរធៀបរៅនឹងសកខ៊ីកមម បស់ -- វដេមនរៅកនុងក ណ៊ី០០២/០១ វាជាក ណ៊ី5 

ដវដេក្ចំវដេ។ ដូរចនះ ក្កុមរមធាវល បស់រលាក រខៀវ សំផន ជទំស់ចំរពាះកា រកាះមកផតេ់សកខ៊ីកមម6 

រ ើងវិញ។ ក៏ប៉ា វនត ខាុំសូមជក្មបថាសកខ៊ីកមម បស់រដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី         2-TCCP-237 រនះ គឺ7 

មនរត័៌មនវដេសំខាន់វមនវទនពាក់រ័នារៅនឹងសកមមភារ បស់ជនជាប់រចាទទងំរ៊ី  ូបវដេគ្នត់បាន8 

ផតេ់ ជាកា បរក្ងមនរៅកនុងប  លក៊ីឡា រហ្ើយវដេជារ័តម៌នវដេបញ្ញជ ក់អំរ៊ីកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជន9 

ជាប់រចាទ បញ្ញជ ក់អំរ៊ីគំនិត បស់ជនជាប់រចាទតាម យៈខលឹមសា ថ្នកា បរក្ងមនរនះ រហ្ើយវាជាធាត 10 

មួយដ៏សំខាន់សក្មប់បញ្ញជ ក់ធាត ផសថំ្នសហ្ឧក្កិដឋកមម មួ។ រត័៌មនទងំអស់រនះគឺជារ័តម៌នកនុង11 

ចំរលមរ័តម៌នកក្ម វដេអនកជាសាកស៊ីដថ្ទរទៀតអាចមន។ ដរូចនះ ភារចាស់លាស់ថ្នរត័៌មន បស់12 

គ្នត់ រចត្រៅកនុងកា មកផតេ់សកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ រហ្ើយនិងភារវដេអាច ករ័តម៌នវបបរនះរចញរ៊ីទ៊ី13 

កវនលងរផសង ទងំអស់រនះគឺជាធាត ផសវំដេឲ្យរយើងខាុំគិតថា រត័៌មន បស់រួកគ្នត ់ បស់គ្នត់មនសា ៈ14 

សំខាន់ខានមិនបាន វដេក្តូវវតរយើងខាុំរសនើស ំជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមរកាះអរញ្ជ ើញរួកគ្នត។់  15 

[១៣:៥៤:០០] 16 

ជាកា រិត រយើងខាុំរដាយសា មនបញ្ញា រៅកនុងកា ទំ្ក់ទំនងមួយចំនួន រយើងខាុំមិនបានដាក់17 

េិខិត បស់រលាក ស សា ិន ជូនអងគជំន ំជក្មះរ្ះរទ។ ក៏ប៉ា វនតខាុំមនេិខិតរ្ះផ្ទទ េ់វតមតង ក្បសិនរបើ 18 

រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កមក្តូវកា េិខិត បស់រលា ស សា ិន ខាុំអាចជូនរលាក រលាកក្ស៊ីរៅកនុងសវ្19 

កា រនះវតមតង ឬក៏រលាក រលាកក្ស៊ីរៅក្កម អាចវណ្ឲំ្យរយើងខាុំដាក់េិខិតរ្ះរៅកនុងន៊ីតិវិធ៊ី ដាក់20 

ពាកយស ំផលូវកា ក៏រយើងខាុំអាចរធេើបាន រហ្ើយក៏រយើងខាុំអាច្ថ្ថៃរនះ។ ដូរចនះ សូមរលាកក្បធានទទួេ និង21 

រកាះអរញ្ជ ើញគ្នត់រដើមប៊ីមកផតេ់សកខ៊ីកមមរៅកនុងក ណ៊ី០០២/០២ រនះ។ សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 22 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 23 

បាទ អ គ ណ។ បាទ សូមអរញ្ជ ើញរលាកក្ស៊ីរមធាវល!  24 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  64 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំរធេើកា កតស់មគ េ់ខល៊ីរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់ក្កុម1 

រខៀវ សំផន រេើរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមួយ រហ្ើយនិងអនកជំ្ញមួយវដេរយើងបានរសនើ។ រដើមបណដ ឹង2 

 ដឋបបរវណ៊ី 268 TCW -- រដាយសា គ្នត់រ្ះ អងាក េ់វគគមួយ -- វគគមួយរនះ គ្នត់ក្តូវមកផដេ់សកខ៊ី3 

កមមរៅទ៊ីរនះ រហ្ើយគ្នត់បានមក -- អ  ៊ីចឹងរដាយសា គ្នត់អងាក េ់រលះ រយើងអត់បានរកាះគ្នត់មកផដេ់4 

សកខ៊ីកមម រហ្ើយគ្នត់មនរត័៌មនសំខានទ់ក់ទងរៅនឹងតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ អ  ៊ីចឹងគ្នត់ក្តូវវតមក5 

ផដេ់សកខ៊ីកមមរៅវគគរ៊ី រនះ វដេជាកា សំខាន់លស់ទក់ទងរៅនឹងអនកជំ្ញ។ រហ្ើយរយើងសូមគ្នកំ្ទ6 

សហ្ក្រះរជអាជាា ជាទូរៅ។  7 

[១៣:៥៦:១៥] 8 

រហ្ើយទក់ទងរៅនឹងអនកជំ្ញ 2-TCE-82  រយើងសូមសងកត់ធៃន់រៅរេើសា ៈសំខាន់កនុងកា 9 

រកាះរហគ្នត់មកទ៊ីរនះ រ៊ីរក្ពាះថាអនកជំ្ ញ ូបរនះ អាចរធេើកា វាយតថ្មលទក់ទងនឹងកា រ ៀបកា រដាយ10 

បងខំ វដេជាក្បធានបទមួយវដេរយើងរសនើស ំកនុងឋានៈរយើងជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ រហ្ត អេ៊ីបានថា11 

អនកជំ្ញរនះសំខាន់ចំរពាះរយើង? រ៊ីរក្ពាះថា រេើសរ៊ីជំ្ញខាងរ ៀបកា រដាយបងខំ គឺគ្នត់ជាអនក12 

ជំ្ញខាងរ ៀបកា រដាយបងខំរៅក្បរទសកមពជុារទៀត គ្នត់រចះនិយយវខម  គ្នត់ ស់រៅក្បរទសវខម 13 

ជាង១០ឆ្ន ំរៅរហ្ើយ រហ្ើយគ្នត់រធេើកា សមា សជាមយួជន ងរក្គ្នះថ្នកា រ ៀបកា រដាយបងខំជាភាសា14 

វខម ជារដើម។ ដូរចនះ ខាុំគតិថាកា េទាផេថ្នកា ក្សាវក្ជាវ បស់គ្នត់រ្ះ គ ួវតយកមកបងាា ញរៅកនុង15 

ត លាកា រនះ។ រៅររេវដេរយើងរិភាកេអរំ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។ រដាយសា រហ្ត រនះរហ្ើយ 16 

បានខាុំស ំឲ្យបដិរសធកា ជំទស់ បស់ក្កុម រខៀវ សំផន រចាេ រហ្ើយអន ញ្ញា តឲ្យអនកជំ្ញ TCE-82 17 

រនះ មកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ រៅររេវដេរយើងអំរ៊ីកា រ ៀបកា រដាយបងខំ។  18 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

បាទ អ គ ណ។ ជាបនដរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផដេ់រវទិកាជូនរៅក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន21 

ជា។ សូមអរញ្ជ ើញ! 22 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 23 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។  24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  65 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រយើងមិនមនរចត្កនុងកា  ំខានកា រភិាកេ វាងរមធាវល រខៀវ សំផន រហ្ើយនិងសហ្ក្រះរជ1 

អាជាា  រហ្ើយនិងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរទ។ ជារិរសសកា ជំទស់រៅនឹងសាកស៊ីទងំរ្ះ រ្ះឯង។ 2 

កនុងររេរនះ រយើងរធេើកា ជំទស់រ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិទកទ់ងរៅនឹងសាកស៊ី បស់រយើងខាុំ។ សាកស៊ីថម៊ី3 

 បស់រយើងខាុំ គឺ TCW-962។ ខាុគំិតថាអាចនឹងរធេើឲ្យមនន័យកនងុកា រឆលើយតបរៅនឹងសហ្ក្រះរជ4 

អាជាា ជាតិរៅររេវដេរយើងរិភាកេរៅកនុងកា រិភាកេ និងកា ជំទស់សាកស៊ី ូប វដេរយើងបានរសនើ។ 5 

ប៉ា វនដតាមរិត អាក្ស័យរៅរេើរលាកក្បធានថ្នអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងជាអនកសរក្មច។ សូមអ គ ណ។ 6 

[១៣:៥៩:១៨] 7 

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន ) 8 

[១៤:០២:៣៨] 9 

សូមខាងសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ សូមបញ្ញជ ក់បនដិចបានរទរេើបញ្ញា សាកស៊ី 2-TCW-962រនះ? 10 

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖ 11 

ខាុំហាក់ដូចជាមិនយេ់ចាស់អំរ៊ីបញ្ញា សណួំ អមាញ់មិញរនះវដ  ចង់បញ្ញជ ក់ដឹងអំរ៊ីមូេរហ្ត 12 

វដេសហ្ក្រះរជអាជាា ជំទស់រៅនឹងកា ដាក់សាកស៊ី បញ្ជ ៊ីសាកស៊ី បស់រមធាវល នួន ជា ឬក៏មួយយ៉ា ង13 

រម៉ាច? សំណួ វដេខាុំចង់រៅវិញរនះ រ៊ីរក្ពាះខាុំរៅសរងកតរឃើញរៅកា បរញ្ចញបញ្ជ៊ីរ ម្ ះរនះគឺសាកស៊ី14 

ទងំអសរ់នះគឺសហ្ក្រះរជអាជាា សរងកតរឃើញ និងកា ជំទស់កនងុកា យឺតយ៉ា វកនុងកា ដាក់រនះរនយេ់15 

អំរ៊ីមូេរហ្ត ហ្នឹង ួចរេ់អស់រហ្ើយ ដូរចនះខាុំមិនទន់យេ់អំរ៊ីរគ្នេបំណងចាស់លាស់អំរ៊ីអេ៊ីវដេអងគ16 

ជំន ជំក្មះចង់ដឹងអំរ៊ីខាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា រ្ះរទ។  17 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 18 

រៅររេម នរនះគឺខាងកា ិយេ័យសហ្ក្រះរជអាជាា បានរេើករ ើងដេ់សាកស៊ី 2-TCW-962។  19 

បាទ ឥ ូវរនះខាងរៅកនុងបញ្ជ ៊ីរនះ ខាងអងគជំន ំជក្មះខលួនឯងក៏ កវាមិនរឃើញរៅកនុងបញ្ជ ៊ីវដេអងគជំន ំ20 

ជក្មះបានវចកជូនដេ់ភាគ៊ី។ 21 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 22 

សូមអន ញ្ញា តជូនជារយបេ់រលាកក្បធាន។ បញ្ញា គថឺា មនកា រភិាកេរ៊ី  រហ្ើយកា រិភាកេ23 

ភាគ៊ីរ៊ី ហ្នឹងមិនយេ់គ្នន  រហ្ើយកា រភិាកេរេើសាកស៊ី បស់រលាក រខៀវ សំផន និងកា រិភាកេមួយរទៀត24 

ទក់ទងរៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាត ិ ជំទស់រៅរេើសាកស៊ីប៊ី បស់សំរណើ បស់រយើង25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  66 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ខាុំ រហ្ើយរដាយខាុំបានដាករ់៊ីសបាដ ហ្៍ម នរនះ រហ្ើយសាកស៊ីមួយរៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់រយើងខាុំគឺថារដាយសា 1 

ថាក្បវតតិ បស់គ្នត់គឺក្សបរៅនឹងសាកស៊ីប៊ីវដេសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតបិានរេើករ ើង។ ដូរចនះសំរណើ2 

 បសខ់ាុំហ្នឹងគឺថាមិនឲ្យមនកា ភ័នតក្ច ំ វាងកា រិភាកេរ៊ី រនះ ប៉ា វនតខាុំស ំអន ញ្ញា តត លាកា រដើមប៊ីរឆលើយ3 

រៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ ទកទ់ងរៅនឹងសាកស៊ី 2-TCW-962 រហ្ើយមួយគឺ4 

រទៀតទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីប៊ី ូបរទៀតវដេបានដាក់បញ្ញជ ក់រៅកនុង របៀបវា ៈ បស់អងគជំន ំជក្មះសាលា5 

ដំបូង។ សូមអ គ ណ។ 6 

[១៤:០៥:៤៧]  7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ អងគជំន ំជក្មះអន ញ្ញា ត។ សូមអរញ្ជ ើញ! 9 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 10 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ដូចវដេរលាកក្បធានបានអន ញ្ញា តឲ្យរយើងខាុំរធេើរសចកដ៊ីសរងកតជា11 

ទូរៅទកទ់ងរៅនឹងសាកស៊ី បស់រយើងខាុំដូចវដេសហ្រមធាវល្មំ ខរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរធេើរ្ះ12 

វដ  ម ននឹងរយើងរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ។  13 

រលាកក្បធាន ដូចវដេអងគជំន ំជក្មះក្ជាបរហ្ើយគឺថាមិនមនអេ៊ីសងស័យរទ រយើងបានក្បឹងវក្បង14 

កនុងកា បញ្ញជ ក់ រហ្ើយនិងកាត់បនថយបញ្ជ៊ីសាកស៊ី៥២៧ រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយអនកជំ្ញវដេ15 

បានរសនើកនុងឆ្ន ំ២០១១ ជារិរសសរៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២ ទងំអស់រ្ះ។ ឥ ូវរនះ រយើងបានកាត់បនថយ16 

បញ្ជ៊ីរ្ះ គថឺារ៊ីចំនួន៥២២ គឺកាត់បនថយរក្ចើនជាង៩០ភាគ យឯរលះ។ រហ្ើយរ៊ីសបាដ ហ្៍មករនះ 17 

រយើងបានរសនើរ ើងវតចំនួនក្បាមំួយថម៊ីវតប៉ា រលណ ះ រហ្ើយនិងរយើងបានទទួេចំនួនស  បរសនើស ំវត៤៣18 

សាកស៊ីវតប៉ា រលណ ះរទ។ 19 

ដូចវដេបានបញ្ញជ ករ់ៅកនុងរសចកដ៊ីសរងខបវដេរយើងបានដាក់រ្ះ គថឺារយើងនឹងរសនើវតរដើម-20 

បណដ ឹង វតសាកស៊ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី រហ្ើយអនកជំ្ញវដេរយើងគិតថាមនសា ៈសំខាន់កនុងកា 21 

បងាា ញភសតតុាងអំរ៊ីក្ទឹសដ៊ីដស៏ំខាន់ បស់រយើងខាុំ។ រហ្ើយរយើងបានរសនើវតមួយកនុងចំរលមអនកទងំអស់22 

រ្ះ វដេថាគ្នត់មនសកខ៊ីកមមរិរសសវដេមិនអាចមនអនកលជំនួសបានរ្ះ។ ដូរចនះកា រេើកវេង23 

វតមួយគត់រ្ះ គឺថាអនកជំ្ញគឺថា 2-TCE-85 វដេរយើងរជឿជាក់ថាគមឺន អាចផដេស់កខ៊ីកមម24 

ជំ្ញ ប៉ា វនតវដេរយើងចង់សួ គ្នត់ រហ្ើយនិងជំទស់គ្នត់ចំរពាះសកខ៊ីកមម បស់គ្នត់ ចំរពាះម ខ ធ៊ី.ស ៊ី 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  67 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ផងវដ ។ អាក្ស័យរៅរេើ របៀបវដេសាេក្កមរៅកនុងរ ឿង០០២/០១ ចាត់ទ កភសតតុាងវដេរសនើរ ើង1 

រដាយអនកជំ្ញ 2-TCE-85 រ្ះ ក្បវហ្េជារយើងអាចនឹងដកសំរណើ បស់រយើង រហ្ើយនិង --របើកនុង2 

ក ណ៊ីវមនរ្ះគឺរយើងនឹងជូនដំណឹងរៅអងគជំន ំជក្មះរៅតាមរ្ះ ប៉ា វនតគឺជាកា រេើកវេងវតមួយគត់3 

វដេអាចមនរៅដំលក់រនះ។ ខាុមំិនមនឆនទៈកាត់បនថយបញ្ជ៊ីសាកស៊ីរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី នងិអនក4 

ជំ្ញរៅរ ើយរទរៅររេរនះ។  5 

[១៤:០៨:៣៦] 6 

រៅកនុងរ ឿងកដ៊ី០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះបានយេ់ក្សបសាដ ប់សកខ៊ីកមមអំរ៊ីសាកស៊ីបួន ូបវដេរសនើ7 

រ ើងរដាយក្កុមរមធាវលកា ពា កដ៊ីទងំអស់។ រហ្ើយរដាយរយើងចា ំ ដូចចំណ ចរនះ រយើងជំ  ញឲ្យអងគជំន ំ8 

ជក្មះទទួេសាគ េ់ អន ញ្ញា តឲ្យសាកស៊ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី អនកជំ្ញ បស់រយើងរសនើស ំ រដើមប៊ីរប់ប9 

ញ្ជូេរៅតាមអេ៊ីវដេជាជហំ្  បស់រយើងវដេបានរេើករ ើងរ៊ីខាងរដើមរ្ះ។ រយើងក៏មនមតិបវនថម10 

ទក់ទងវដ ទក់ទងរៅនឹងសំរណើសាកស៊ី បស់រយើង រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីនិងអនកជំ្ញកដ៊ី។ ជាបឋមខាុំ11 

បានបញ្ញជ ក់ ួចរហ្ើយរ៊ីក្រឹកមិញរនះ គឺរដាយសា ថា សាកស៊ីរ៊ី វដេមនអាយ រក្ចើនរហ្ើយរ្ះ គឺថា 2-12 

TCW-923 រហ្ើយនិង 2-TCW-946 រ្ះ។ 13 

ចំណ ចទ៊ី២ ទក់ទងរៅនឹងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី រៅកនុងបញ្ជ ៊ី បស់រយើងគឺ 2-TCCP-242 14 

រហ្ើយនិង 2-TCCP-246 រយើងសូមបំភលឺថារយើងបានរសនើឲ្យអនកទងំរ៊ី រនះរធេើសកខ៊ីកមមកនុងសមតថភារជា15 

សាកស៊ី រហ្ើយមិនវមនកនុងឋានៈជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរ្ះរទ។ ដូរចនះរៅកនុងបញ្ជ ៊ីថម៊ីវដេមន ហ្សស16 

្មរ្ះ រយើងខាុំយេ់ថា 2-TCCP-242 និង 246 ឲ្យ កេនូវ ហ្សស្មដវដេ។  17 

[១៤:១០:១៩] 18 

ចំណ ចមួយរទៀត រយើងបានរសនើអនកជំ្ញ 2-TCE-96 វដេក្តូវឲ្យចាត់តាងំឲ្យរក្បើជា ហ្សស- 19 

្ម 2-TCW-101។ អាចនឹងជាកា យេ់ខ ស បស់ខាុំ អងគជំន ំជក្មះអាចរជឿថា សំរណើ បស់រយើងរនះ 20 

គឺកនុងឋានៈជាសាកស៊ី ប៉ា វនតរយើងបានរសនើយ៉ា ងចាស់ថា 2-TCE-96 ជាអនកជំ្ញ មិនវមនជាសាកស៊ីរៅ21 

កនុងបញ្ជ ៊ីសាកស៊ីថម៊ី បស់រយើងរ្ះរទ។ រហ្ើយទក់ទងរៅនឹងសំរណើវដេរយើងបានរសនើស ំឲ្យ ហ្សស្ម22 

រ្ះ គឺអេ៊ីជាសំរណើ បស់រយើង មិនវមនកំហ្ សឆគងរ្ះរទ។ រនះជាគំនិតទូរៅ។  23 

ឥ ូវរនះ ខាុំក្ត ប់រៅនឹងកា រឆលើយតប បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាត ិ វដេបានដាក់ រដាយមិន24 

មនហ្តថរេខា ួម បស់សហ្ក្រះរជអាជាា អនត ជាតិរទ ជារិរសសគឺសាកស៊ី 2-TCW-831, 2-TCW-25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  68 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

878 និង 2-TCW-951។ ចំណ ចវដេខាុរំេើករ ើងទងំរនះ គឺថាទក់ទងរៅនឹងកា បំភលឺ ខាុំយេ់ថា កា 1 

ជំទសវ់ដេរយើងបានឮមកដេ់ររេរនះ វដេរធេើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ គឺមិនមនកា គ្នំ2 

ក្ទរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា អនត ជាតិរទ។ របើខាុំបញ្ញជ ក់ខ ស ខាុំសូមឲ្យរធេើកា វកតក្មូវខាុំផង។  3 

រលាកក្បធាន ដូរចនះខាុំរិនិតយរឃើញថា សហ្រមធាវលជាតិ បស់ខាុំ ខាុំបានរិភាកេរេើខលឹមសា សា 4 

ធាត  រហ្ើយខាុំចង់រិភាកេជាដំបូងជាមួយអងគជំន ំជក្មះអំរ៊ីកា រ ៀបចំទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីទងំអស់រនះ5 

កនុងកា កំណត ់ហ្សស្ម បស់រួកគ្នត។់  6 

[១៤:១២:១៥] 7 

ជាបញ្ញា ដំបូង គឺថារយើងបានរសនើមតងរហ្ើយមតងរទៀត ឲ្យមនសកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីទងំរនះ 8 

រហ្ើយនិងកនុង ូបភារក្បហាក់ក្បវហ្េ។ តាមរិត រយើងបានរធេើសំរណើមិនតិចជាងក្បាមំួយរទ គទឺក់9 

ទងនឹង 2-TCW-831 រ្ះរដាយរប់បញ្ចូេទងំរៅកា បងាា ញរ៊ីសាកស៊ីបញ្ញជ ក់អំរ៊ីអតតច ិតកនូកត៊ី បស់10 

ខាុំផងវដ ។ រៅកនុងកា រធេើទ ហ៊ីក ណ៍បញ្ចប់កនុងកា រដញរដាេកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ គឺថារយើងបានបញ្ញជ ក់11 

រ ម្ ះ បស់គ្នត់៤៤ដង, ២៨ដងចំរពាះសាកស៊ី 2-TCW-831 រហ្ើយ១១ដងចំរពាះសាកស៊ី 2-TCW-878 12 

រហ្ើយនិងក្បាដំងសក្មប់សាកស៊ី 2-TCW-951។ ប៉ា វនតរយើងកត់សមគ េ់រឃើញថា មិនបានកំណត់រ៊ីអតត13 

សញ្ញា ណរៅកនុងសវ្កា សាធា ណៈរ្ះរទ។ រហ្ើយជារិរសសរៅកនុងរសចកដ៊ីសននិដាឋ នបិទរៅកនុង14 

រ ឿងកត៊ី០០២/០១ ឲ្យរៅសាធា ណជនរប់ យ្ក់ រហ្ើយនិងសា រ័តម៌នដ៏ទេូំទូលាយ រហ្ើយនិង15 

អនកតាមដានត លាកា ផងវដ ។  16 

[១៤:១៣:៣០] 17 

រយើងក៏បានកត់សមគ េ់ថា អងគជំន ំជក្មះក៏បានកត់ក្តាក្បតិចា ឹក អរំ៊ីរសចកដ៊ីសននដិាឋ នបញ្ចប់កា 18 

រដញរដាេ បស់រយើងជាសាធា ណៈ រហ្ើយរដាយមិនមនរកាសេ បរ ម្ ះ បស់រួករគផង។ ដូរចនះ 19 

អងគជំន ំជក្មះគបប៊ីវតអន ញ្ញា តឲ្យសាកស៊ីទងំប៊ីរនះកំណត់រ៊ីអតតសញ្ញា ណរហ្ើយ រដើមប៊ីឲ្យ កេទ ករៅជា20 

កំណត់ក្តាសាធា ណៈដវដេ។ រហ្ើយរយើងសូមបញ្ញជ ក់ថា រ ឿងកត៊ី០០២ ក្តូវបានបំវបកន៊ីតិវិធ៊ីរៅជា21 

សវ្កា ដាច់ៗរដាយវ ក។ ដូរចនះរ ឿងកត៊ី០០២ រនះក្តូវបានចាត់ទ កថា “ជាឧបក ណ៍រ ៀបចំសវ្22 

កា ” ដូរចនះរ ឿងកត៊ី០០២ រៅវតសវ្កា វតមួយ រហ្ើយរយងរៅ កសាកស៊ីទងំអស់រនះ រដាយរហ23 

រ ម្ ះ បស់គ្នត់ ប៉ា វនតមិនក្តូវរហ ហ្សស្ម បស់គ្នត់រទ រៅកនងុររេរ៊ីរនះតរៅ។ រហ្ើយមិនមន24 

រគ្នេ-កា ណ ៍ រគ្នេបំណងថ្នកា កា ពា ទក់ទងរៅនឹងស វតថិភារ បស់គ្នត់កនងុកា  កេ ហ្សស្ម25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  69 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រ្ះរទ។ រហ្ើយកូនកត៊ី បស់រយើង រដើមប៊ីធា្សិទាិ បស់កនូកត៊ី រហ្ើយនិងយ តតិធម៌ ក្តូវរហគ្នត់ចំរ ម្ ះ 1 

មិនក្តូវរហ ហ្សស្មរទ។  2 

រលាកក្បធាន គឺថាកា កណំត់អតតសញ្ញា ណសាកស៊ីហ្នឹង រគបានដឹងរហ្ើយ រហ្ើយក៏សំខាន់ដេ់3 

សាធា ណជនរ្ះវដ ។ រហ្ើយរៅកនុងរសចកត៊ីសននិដាឋ នបញ្ចប់រៅកនុងរ ឿងកត៊ី០០២/០១ រ្ះ។ រហ្ើយ4 

រដាយរហ្ត វតកា រក្បើ ហ្សស្ម គឺមិនបរក្មើផេក្បរយជន៍ដេ់កនូកត៊ី បស់ខាុំ និងយ តតិធម៌រ្ះរទ 5 

រហ្ើយស ំអន ញ្ញា តឲ្យសហ្រមធាវលជាតិរដើមប៊ីរឆលើយតបរៅហ្នឹងសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិកនុងសវ្កា សា6 

ធា ណៈ រហ្ើយនិងរយងរៅ កសាកស៊ីប៊ី ូប រហ្ើយនិងសាកស៊ីបួន ូបវដេរេើករ ើងខាងរដើមរនះឲ្យរហ 7 

ឲ្យរ ម្ ះចំៗ រដាយមិនចាបំាច់រហជា ហ្សស្មរ្ះរទ។ ដូរចនះ សូមត លាកា អន ញ្ញា ត។ សូមអ គ 8 

ណ។ 9 

[១៤:១៥:៤៥] 10 

រលាក សួន វសិាេ៖ 11 

ជាបឋមសូមរគ្ន រត លាកា  អងគជំន ំជក្មះទងំមូេ។ ខាុំបាទសូមរឆលើយតបរៅនឹងកា បតឹង12 

ជំទសរ់ៅរេើសាកស៊ីវដេក្កុមរមធាវល បស់រយើងខាុំបានដាក់ជូនអងគសវ្កា រដើមប៊ីរិនិតយ និងរកាះរហ 13 

រដើមប៊ីមករឆលើយបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា ។ សាកស៊ីទងំរ្ះ ដូចសហ្ភាតា បសខ់ាុំបានជក្មបជូនមក 14 

រហ្ើយគឺថា មនសាកស៊ីវដេក្រះរជអាជាា ជំទស់មន 2-TCW-831 និង  2-TCW-878 និង 2-TCW-15 

951 និងច ងរក្កាយបំផ តរនះគឺ 2-TCW-962។ ទកទ់ងនឹងចំណ ចរនះ ជាដំបូងខាុំសូមកត់សមគ េ់ថា 16 

កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ-- 17 

រលាក វ ចិទ ័ កូរប៉ា៖ 18 

សូមអភ័យរទសរលាកក្បធាន។ រហ្ើយខាុំឲ្យមនរសចកត៊ីសរក្មចសំរណើ បស់ខាុំមិនឲ្យរក្បើជា 19 

 ហ្សស្មរទ សូមត លាកា អន ញ្ញា តឲ្យសហ្ភាតា បស់ខាុំរក្បើរ ម្ ះ បស់សាកស៊ីរ្ះជំនួស ហ្សស-20 

្មបាទ។ 21 

[១៤:១៧:១០] 22 

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន ) 23 

[១៤:២៥:៥៧] 24 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  70 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

បាទ ឥ ូវរនះអងគជំន ំជក្មះយេ់ក្រម និងអន ញ្ញា តឲ្យភាគ៊ីរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក នួន ជា អាច1 

រក្បើក្បាស់ ហ្សស្ម ឬករ៏ក្បើក្បាស់្ម បស់សាកស៊ីវដេមនបញ្ញា ជំទស់គ្នន អមាញ់មិញរនះរៅកនុង 2 

សវ្កា ជាសាធា ណៈរនះ។ សូមអរញ្ជ ើញ!  3 

រលាក សួន វសិាេ៖ 4 

ជាបនដរនះរដាយសា រយើងខ សបរចចករទសបនដិចបនដួច អ  ៊ីចឹងខាុំបាទសូមរធេើកា រឆលើយតបបនដរដាយ5 

រក្បើរ ម្ ះចំវតមដង។ ដូរចនះសាកស៊ីវដេសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិបានជំទស់កនុងកា រកាះអរញ្ជ ើញមកបំភលឺ6 

កនុងត លាកា រនះគឺ ទ៊ី១ គសឺរមដច រហ្ង សំ ិន, រហ្ើយទ៊ី២ សរមដច ជា ស ៊ីម, ទ៊ី៣ ឯកឧតដម អ  ក ប  ន7 

រឈឿន។ ទក់ទងចំណ ចរនះជាដំបូងខាុំសរងកតរឃើញថា កា ជទំស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ មិន8 

មនមូេដាឋ នចាប់ចាសល់ាស់ រដើមប៊ីមិនឲ្យសាកស៊ីទងំរ្ះមកបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា រ្ះរទ ទងំ9 

ចាប់ជាតិ នងិចាប់អនដ ជាតិ។ រដាយក្គ្នន់វតសំអាងរៅរេើថា សាកស៊ីទងំរ្ះមនតួ្ទ៊ីសខំាន់រៅ10 

កនុងរជ ដាឋ ភិបាេ។ តាមចាប់កា រសនើស ំរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីមកបភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា  គឺមិន 11 

ទក់ទងរៅនឹងតំវណង បស់សាកស៊ីទេ់វតរសាះ។ កតាត សំខាន់រ្ះគឺថា សាកស៊ីទងំរ្ះបានដឹង បានឮ12 

នូវក្រឹតតិកា ណ៍្ ្ទកទ់ងរៅនឹងរ ឿងកដ៊ីវដេជាចំវណកមួយកនុងកា វសេង កកា រិត និងយ តតិធម៌ជូន 13 

ជន ងរក្គ្នះក៏ដូចជាជនជាប់រចាទ។ ដចូអងគសវ្កា ក្ជាបក្សាប់រហ្ើយរយើងខាុំបានរសនើស ំសាកស៊ីទងំ14 

រ្ះមកផដេ់សកខ៊ីកមមជារក្ចើនដងមករហ្ើយ រដើមប៊ីបញ្ញជ ក់ឲ្យរឃើញថាសាកស៊ីទងំរ្ះរិតជាបានដឹងនូវ15 

រេ់បញ្ញា ្្វដេរកើតរ ើងរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយចាប់តាងំរ៊ីឆ្ន ំ១៩៧៥  ហ្ូតមកដេ់ឆ្ន ំ16 

១៩៧៩។ ជារិរសសសកមមភារ បសរ់ួកគ្នត់វដេធាល ប់បានរធេើជាកមម ភិបាេរៅភូមិភាគបូព៌ា រហ្ើយ17 

រក្កាយមកបាន ត់រគចរៅក្បរទសរវៀតលមរដើមប៊ីបរងកើតចេ្តស ូថ្ផទកនុង និង ួមគ្នន ផដួេ ំេំ បបកមពុ18 

ជាក្បជាធិបរតយយ។ នយិយឲ្យខល៊ីរៅកា រកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីមករឆលើយបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា  19 

មិនទក់ទងរៅនឹងម ខតំវណង បស់សាកស៊ីរៅកនុងជួ  បស់រជ ដាឋ ភិបាេ្ររេបចចបុបននរ្ះរទ។  20 

[១៤:២៨:៥០] 21 

ត លាកា ជាទ៊ីរគ្ន រ! របើនិយយតាមផលូវចាប់វិញ ជនក្គប់ ូបក្តូវទទួេបានភាររសមើគ្នន រៅ22 

ចំរពាះម ខចាប់។ រនះមនន័យថា កា អន វតតចាប់ក្តូវរគ្ន រ ឬអន វតតដូចៗគ្នន  មិនថាជនរ្ះមនឋានៈ23 

មនតួ្ទ៊ីអនកក្ក ឬអនកមនរៅកនុងសងគមរ ើយ។ រេើសរ៊ីរនះគ្នម នបញ្ាតតិលមួយទងំរៅកនុងចាប់ជាតិ 24 

ឬចាប់អនដ ជាតិ ឬក៏វិធានថ្ផទកនុងថ្នអ.វ.ត.ក វដេអន ញ្ញា តឲ្យសាកស៊ីមនជរក្មើសអាចផដេ់ចរមលើយជា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  71 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

លាយេកខណអ៍កស រៅនឹងសំណួ រដាយគ្នម នវតតមន បស់រៅក្កមរ្ះរទ។ រហ្ើយជំនួសរដាយកា ផដេ់1 

សកខ៊ីកមមតាមកា ជាលាយេកខណ៍អកស ។ តាមរិត រៅកនុងក្កមន៊ីតិវិធ៊ីក្រហ្មទណឌ និងវិធានថ្ផទកនុង សាកស៊ី2 

អាចរឆលើយសណួំ រៅកនុងទក្មង់ជាលាយេកខណ៍អកស បាន ក្បសិនរបើសាកស៊ីទងំរ្ះគ ឬថលង់។ ចំណ ច3 

រនះមនបញ្ញជ ក់យ៉ា ងចាស់រៅកនុងមក្តា ៣៣១ ថ្នក្កមន៊ីតិវិធ៊ី។ រហ្ើយសាកស៊ីអាចរឆលើយរៅនឹង សំណួ 4 

ជាទក្មង់អកស បានេ ះក្តាវតសាកស៊ីរ្ះ គ ឬថលង់។ រទះជាកនុងសាថ នភារវបបរនះក៏រដាយ សណួំ រនះ5 

ក្តូវសួ រៅសាកស៊ីរៅចំរពាះម ខក្បធានអងគជំន ំជក្មះ រហ្ើយផដេ់ជូននូវសំណួ ទងំរ្ះរៅសាកស៊ីតាម 6 

យៈក្កឡាបញ្ជ៊ី។ ទកទ់ងចំណ ចរនះ ក្បសិនរបើរយើងរិនិតយរមើេឲ្យបានចាស់ បចចបុបននរនះ សាធា ណ7 

ជនទូរៅក៏បានដឹងចាស់ថាសាថ នភារស ខភារ បសស់ាកស៊ីទងំប៊ី ូបខាងរេើរនះមនេកខណៈេាក្បរសើ  8 

រហ្ើយគ្នម នសាកស៊ីលមន កម់នជំងឺគ ឬថលង់រ្ះរទ។ រហ្ត រនះវាមិនមនមូេដាឋ នចាប់រដើមប៊ីអន ញ្ញា ត9 

ឲ្យសាកស៊ីទងំរ្ះរឆលើយរៅនឹងសំណួ ជាលាយេកខណអ៍កស ជំនួស រដាយកា ផដេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះ10 

ម ខត លាកា ដចូកា រសនើស ំ បសស់ហ្ក្រះរជអាជាា ជាតរិ្ះរទ។  11 

[១៤:៣០:៥០] 12 

ចំណ ចមួយរទៀត ចំរពាះរហ្ត ផេវដេសហ្ក្រះរជអាជាា វដេបានរេើករ ើងរដាយអះអាង13 

ទក់ទងរៅនឹងកា ប៉ាះពាេដ់េ់តួ្ទ៊ី បស់សាកស៊ីក្បសិនរបើសាកស៊ីមករឆលើយ រដាយសា វតសាកស៊ីមនតួ14 

្ទ៊ីជាន់ខពស់រៅកនុងរជ ដាឋ ភិបាេរ្ះមិនវមនជាកា ក្តឹមក្តូវរទ។ តាមរិត កា ផដេស់កខ៊ីកមមរៅ15 

ចំរពាះម ខត លាកា  អាចជួយដេ់កា បំររញកាតរេកចិចជាសាកស៊ីកនុង្មជារេ ដឋវខម ។ កនុងកា រគ្ន រ16 

ចាប់ និងកា ចូេ ួមចំវណកកនុងកា កសាងសងគមជាតិដូចមនវចងរៅកនុង ដឋធមមន ញ្ាថ្នក្រះរជាល-17 

ចក្កកមពជុា មក្តាទ៊ី៤៩។ រដាយរហ្ត ថាដំរណើ កា ជំន ំជក្មះកដ៊ីរៅកនុងត លាកា រនះ គឺជាវផនកមួយដ៏18 

សំខាន់កនុងកា វកទក្មង់ចាប់ និងក្បរ័នាយ តតិធម៌រៅកនុងក្បរទសកមពជុា។ កាតរេកិចចទងំរនះអាចរមើេ19 

រឃើញថាមនតថ្មលក្តវដតរៅកនុងរ ឿងកដ៊ីរនះ រ៊ីរក្ពាះសមូប៊ីវតតំលងរស្តសតវដេមនតំវណងជាន់ខពស់រៅ20 

កនុងរជ ដាឋ ភិបាេក៏ចូេមករឆលើយបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា ផងវដ ។ រេើសរ៊ីរនះ រនះជាគំ ូេាសក្មប់21 

ក្បជារេ ដឋវខម  និងសងគមជាតិទងំមូេកនុងកា រគ្ន រចាប់ នងិធា្ឲ្យបាននូវឯករជយភារ បស់22 

ត លាកា ។  23 

តាមទសសនៈ បស់ខាុំគឺថា កា ផដេ់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ី វាមិនជាប់ទក់ទងរៅនឹងម ខតំវណង24 

 បសស់ាកស៊ីរៅកនុងរជ ដាឋ ភិបាេ រហ្ើយររេរនះសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិកមិ៏នបានបងាា ញឲ្យរឃើញថា25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  72 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ក្បសិនរបើសាកស៊ីទងំរ្ះមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅចំរពាះម ខត លាកា  វាមនកា ប៉ាះពាេ់ដេក់ិចចកា  បស់1 

គ្នត់រ្ះរ ើយ។ នយិយរដាយក្តង់រៅ សំរណើរនះគួ វតរផដើមរចញរ៊ីសាកស៊ីផ្ទទ េ់ រ៊ីរក្ពាះមនវតសាកស៊ី2 

រទវដេដឹងថា ក្បសិនរបើគ្នតមកផដេ់សកខ៊ីកមម វាអាចប៉ាះពាេ់ដេ់កិចចកា  បស់គ្នត់។ ដូរចនះកា ជទំស់3 

រនះមិនគួ សហ្ក្រះរជអាជាា រេើករ ើងរ្ះរទ។ 4 

[១៤:៣២:៥៤] 5 

រេើសរ៊ីរនះ ក្បសិនរបើត លាកា រកាះរហសាកស៊ីទងំរ្ះ រហ្ើយសាកស៊ីមិនក្រមចូេខលួនតាមកា 6 

រកាះរហ បស់ត លាកា  វិធានកា ចាប់ក្តូវវតអន វតតដូចសាកស៊ីរផសងៗរទៀត។ ជា ួមកា ជំទស់រនះ7 

ហាក់ដូចជាសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិមនរចត្ចាស់លាស់កនុងកា មិនឲ្យសាកស៊ីទងំរ្ះមករឆលើយបំភលឺ8 

រៅចំរពាះម ខត លាកា ជាជាងរហ្ត ផេថ្នកា ជំទស់។  9 

កនុងមក្តា៣២៧ ថ្នក្កមន៊ីតិវិធ៊ីក្រហ្មទណឌ បានផដេ់សិទាឲិ្យភាគ៊ីកនុងកា ជំទស់រៅនឹងសាកស៊ី10 

ក្បសិនរបើសកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមិនរឆលើយតបរៅនឹងកា វសេង កកា រតិ។ ផទយុរ៊ីរនះ ខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា11 

សាកស៊ីរនះអាចផដេ់សកខ៊ីកមមសំខាន់បំផ តកនងុចំរលមសាកស៊ីដថ្ទរទៀតវដេបានរសនើស ំឲ្យរកាះអរញ្ជ ើញ12 

ចូេខលួនមកបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា កនុងសំណ ំរ ឿង០០២/២ ទកទ់ងនឹងកា វសេង កកា រិត និង13 

យ តតិធម៌រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ និងរដើមប៊ីបរងកើតក្ទឹសដ៊ីកា ពា  បស់រយើងខាុំ។ 14 

[១៤:៣៣:៥៧] 15 

រដាយវ ក សាកស៊ីសរមដច រហ្ង សំ ិន អាចផដេ់សកខ៊ីកមមយ៉ា ងចាស់លាស់នូវរេ់បញ្ញា ្្16 

រដាយរហ្ត ថា គ្នតជ់ាកមម ភិបាេមួយ ូបរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគរហ្ត ទងំរ្ះ ួម17 

មនកា បះរបា ថ្នរយធារៅកនុងភូមិភាគបូព៌ា និងតួ្ទ៊ី បស់ រសា ភឹម និងកមម ភិបាេរផសងៗរទៀត។ 18 

កា ចងសមព័នាភារ វាងភូមិភាគពាយ័រយ ជាមួយនឹងក្កុមក្បឆំ្ង ជាមួយនឹង បបកមពជុាក្បជាធបិរតយយ 19 

ជរមល ះក្បដាប់អាវ ធជាមួយក្បរទសរវៀតលម និងរគ្នេបំណងយ៉ា ងយូ មករហ្ើយសក្មប់ បសរ់វៀត20 

លមកនុងកា ក្បឆំ្ងរៅនឹង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។  21 

ចំណ ចមួយរទៀតទក់ទងរៅនឹងកា ក្បេ័យរូជសាសន៍ជនជាតិរវៀតលមរៅភូមិភាគបូព៌ា, 22 

ក្រឹតតិកា ណ៍រេើជនជាតិចាមរៅភូមិភាគបូព៌ា, កា របាសសមា តថ្ផទកនុង និងវផនកា  ួមរផសងៗរទៀត23 

វដេក្តូវអន វតតរៅតាមតំបន់រផសងៗរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយវដេបានដាក់រចញ។  24 

[១៤:៣៤:៥៨] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  73 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ដូចគ្នន រនះវដ  សាកស៊ីសរមតច ជា ស ៊ីម, ឯកឧតតម អ  ក ប  នរឈឿន ក៏អាចផដេ់សកខ៊ីកមមដម៏នសា1 

 ៈសំខាន់បំផ តទក់ទងនឹងអងគរហ្ត  វដេបានជក្មបជូនខាងរេើ រដាយរហ្ត ថារកួគ្នត់មនឋានៈ និង2 

តួ្ទ៊ីក្បហាក់ក្បវហ្េគ្នន ។ 3 

ដូរចនះ កា ជទំស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា  រយើងខាុំសរងកតរឃើញថា មិនមនវតខាុមំន ក់រទវដេ4 

រិចា លរឃើញថា សាកស៊ីទងំប៊ីមនសា ៈសំខាន់។ ប៉ា វនតសហ្ក្រះរជអាជាា អនត ជាតិក៏មិនបានច ះហ្តថ5 

រេខារេើកា ជំទស់រ្ះវដ ។ រេើសរ៊ីរនះ អត៊ីតសហ្ក្រះរជអាជាា  ក៏បានគ្នកំ្ទជំហ្  បស់រយើងខាុំ 6 

រហ្ើយរដើមប៊ីរកាះរហសាកស៊ីទងំរ្ះមករឆលើយបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា ។ តាមញ្ាតតិមួយវដេរធេើរ ើង7 

រដាយគ្នម នសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិចូេ មួរៅកនុងឆ្ន ំ២០១០។  8 

ដូចគ្នន រនះវដ  រៅក្កមអនត ជាតិរ៊ី  ូបថ្នអងគប រ  បានបរញ្ចញរយបេ់ក្សរដៀងគ្នន  -- ផទយុគ្នន  9 

(សូមរទស) រៅកនុងសាេក្កមមួយថា កា មិនរកាះរហសាកស៊ីទងំរ្ះ និងសាកស៊ីរផសងរទៀតរៅកនុង10 

សាថ នភារក្សរដៀងគ្នន  អាច ំរលាភបំពានរេើរគ្នេកា ណ៍ទទួេបានកា កាត់កត៊ីក្បកបរដាយយ តតិធម៌, 11 

ឯកសា  D314/1/12។  12 

[១៤:៣៦:១៩] 13 

ចំរពាះសាកស៊ី ប៉ា េ សារ ឿន ç ឯកឧតតម ប៉ា េ សារ ឿន វដេសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិបានរេើក14 

រ ើងថាកា រសនើស រំកាះអរញ្ជ ើញចូេខលួនមករកាះបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា រនះ មនេកខណៈយឺត រហ្ើយ15 

មិនអាចទទួេយកបាន។ កា ជំទស់ របៀបរនះ គឺផទយុទងំក្សុងរៅនឹងរគ្នេកា ណ៍ចាប់វដេមន16 

វចងរៅកនុងក្កមន៊ីតិវិធ៊ីក្រហ្មទណឌ  គមឺក្តា៣២១ វដេបញ្ញជ ក់់យ៉ា ងចាស់ថា “ភាគ៊ីទងំអស់មនរស ល17 

ភារររញរេញកនុងកា ផតេ់ភសតតុាង”។ ចំណ ចមួយបវនថមរទៀត គឺមក្តា៣៣៤ វដេបញ្ញជ កយ់៉ា ង18 

ចាស់អំរ៊ីកា ដាក់ភសតតុាង បានវចងយ៉ា ងចាស់ថា “ភាគ៊ីទងំអស់អាចដាក់ភសតតុាងជូនត លាកា ដរប19 

ល ត លាកា មិនទន់បិទកា សួ រដញរដាេ”។ ដូរចនះកា ដាក់ភសតតុាងថម៊ីរនះ បងាា ញឲ្យរឃើញថា ក្កុម20 

រមធាវល បស់រយើងខាុំមនមូេដាឋ នចាប់ចាស់លាស ់ រដើមប៊ីដាក់ភសតតុាងថម៊ីជូនអងគសវ្កា  រដើមប៊ីវសេង21 

 កកា រតិ និងយ តតិធម៌ជូនអងគសវ្កា ក៏ដូចជាជន ងរក្គ្នះ ក៏ដូចជាជនជាប់រចាទ។  22 

ស  បរសចកត៊ីមក រដាយរហ្ត ថាខាុំមនមូេដាឋ នចាស់លាស់ សអំាងយ៉ា ងចាស់លាស់ថា សាកស៊ី23 

វដេបានរេើករ ើងទងំបួន គឺមនសា ៈសំខាន់កនុងកា វសេង កកា រិត និងគ្នកំ្ទក្ទឹសត៊ីកា ពា  បស់24 

រយើងខាុំ។ កា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា មិនមនមេូដាឋ នចាស់លាស់។ រយើងមនកា រកាះអរញ្ជ ើញ 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  74 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រសនើស ំរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីជារក្ចើនដង ប៉ា វនតមិនបានទទួេរជាគជ័យ។ រហ្ើយរដាយសា វតកា រសនើស ំ1 

ទងំអសរ់នះមនកា គ្នកំ្ទរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា អនត ជាតិ រៅក្កមអនត ជាតិថ្នអងគប រ  និងរដាយវផាក2 

រេើរគ្នេកា ណ៍រសមើភារគ្នន ចំរពាះម ខចាប់ និងកា ជំន ំជក្មះកត៊ីក្បកបរដាយយ តតិធម៌ វដេធា្រដាយ3 

ចាប់ជាតិនិងអនត ជាតិ រយើងខាុំរសនើស ំឲ្យត លាកា បដិរសធកា ជំទស់ បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ 4 

រហ្ើយយេ់ក្រមទទួេសំរណើ បស់ខាុំ រដើមប៊ីរកាះអរញ្ជ ើញសាកស៊ីទងំប៊ីមកចូេបំភលឺរៅចំរពាះម ខត លាកា  5 

រដាយកត៊ីអន រក្គ្នះ និងតាមចាប់។ សូមអ គ ណ។  6 

[១៤:៣៨:២៧] 7 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 8 

បាទ អ គ ណ។ រហ្ើយជាបនតរៅរនះ អងគជំន ំជក្មះផតេ់រវទិការៅក្កុមរមធាវលកា ពា កត៊ីរលាក 9 

រខៀវ សំផន។ 10 

រលាក គង់ សំអ ន៖ 11 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ សូមរគ្ន រអងគសវ្កា ។ សូមរគ្ន រភាគ៊ី និងសាធា ណជន 12 

វដេមនវតតមនរៅទ៊ីរនះផងវដ ។  13 

ជាបនតខាុំបាទសូមរឆលើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ថ្នកា ជំទស់ បស់ក្កុមរមធាវលរលាក រខៀវ សំផន 14 

រដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  និងសហ្រមធាវល្មំ ខ។ ទក់ទងរៅនឹងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីវដេមន15 

 ហ្សស្ម 2-TCCP-237 ខាុំសូមរធេើកា វាយតថ្មលថា កា ទមទ ឲ្យមនកា រកាះមករឆលើយបំភលឺជាថម៊ី16 

មតងរទៀតរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  និងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ី វាជាកា ហ្ួសររេរៅរហ្ើយ។ រដាយ17 

រហ្ត ថា សាកស៊ី ូបរនះក្តូវមករឆលើយបំភលឺតាងំរ៊ីកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០១ រម៉ាលះ ក៏ប៉ា វនដរលាកបានបដិរសធ18 

កា រឆលើយបំភលឺ រដាយរហ្ត ថារលាកទមទ ឲ្យមនវធិានកា កា ពា ចំរពាះខលួន។ រៅររេរ្ះ អងគជំន ំ19 

ជក្មះបានរិភាកេអរំ៊ីវិសាេភារថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១ វដេមនខលឹមសា ពាក់រ័នារៅនឹងកា ចង់មក20 

រឆលើយបំភលឺ បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ។ ខាុំសូមបងាា ញជូនឯកសា  E305/7.1.3 កនុងរេខ ERN 21 

ជាភាសាវខម  00992527  និងជាភាសាអង់រគលស 00986485។ ខាុំសមូអានជូននូវខលឹមសា សរងខបវដេ22 

មនន័យដូចតរៅ៖ “រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមនវតតមនរៅររេវដេ រខៀវ សំផន និង នួន ជា វថលង23 

ស នទ កថានរយបាយ កនុងវខវិចឆិកា ឆ្ន ំ១៩៧៦ គ្នត់បានចូេ ួមវគគរ ៀនសូក្តនរយបាយជាមួយ តាភ  ំ24 

រៅសាលារ ៀនមួយ ក-១២។ កនុងវខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ គ្នត់បានចេូ ួមកា ហ្េឹកហ្េឺននរយបាយ រដាយ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  75 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ប៉ា េ រត, នួន ជា, រខៀវ សំផន រៅបូ លក៊ីឡា ភនំររញ។ រខៀវ សំផន វថលងស នទ កថាជាមួយ វដេគ្នត់1 

បានររិណ៌្ចំណ ចសំខាន់ៗ ្្ថ្នេ បបំបាត់ខាល ងំស ៊ី ូងថ្ផទកនុង”។ បាទ សូមបញ្ចប់។  2 

[១៤:៤២:២៨] 3 

ទក់ទងរៅនឹងចំណ ចសរងខបវដេសហ្ក្រះរជអាជាា  ក៏ដូចជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីបានរេើក4 

ថាជា អាចជាសកខ៊ីកមម បស់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ គឺមនកំណត់រៅកនុងវិសាេភារថ្នសំណ ំ5 

រ ឿង០០២/០១  ួចរៅរហ្ើយ រហ្ើយវដេរយើងបានវិភាគរដញរដាេចប់សរេក្គប់រហ្ើយវដ ។ ដូរចនះ 6 

ឱកាសវដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី ូបរនះ នឹងមកវថលងបំភលឺរ្ះ វាវេងជាប់ពាក់រ័នារៅនឹងសំណ ំរ ឿង7 

០០២/០២ រទៀតរហ្ើយ។ កនងុក ណ៊ីរនះ រយើងអាចយេ់រឃើញថា វាហ្ួសររេសក្មប់រដើមបណដ ឹង ដឋ8 

បបរវណ៊ី ូបរនះ មករធេើកា ផដេ់សកខ៊ីកមមមកជូនអងគជំន ំជក្មះ។ រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជក្មះបានសរក្មច9 

នូវកិចចបំវបកន៊ីតិវិធ៊ី វដេកក្មិតនូវវិសាេភាររៅតាមសំណ ំរ ឿងន៊ីមួយៗ វដេមនសំណ ំរ ឿង០០២/10 

០១ និងសំណ ំរ ឿង០០២/០២  ួចរៅរហ្ើយ។  11 

ទ៊ី២ ទកទ់ងរៅនឹងសាកស៊ីជំ្ញមួយ ូប វដេមន ហ្សស្ម 2-TCE-82។ ខាុំបានសាដ ប់កា 12 

ផដេ់អំណះអំលង បស់តំលងសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិអំរ៊ីគ ណសមបតតិដ៏រេើសេប់ បស់អនកជំ្ញ13 

 ូបរនះ ថាមនក្បរយជន៍សក្មប់ជូនដេ់អងគជំន ំជក្មះរធេើកា រិចា ល។ ក្កមុរមធាវលកា ពា រលាក 14 

រខៀវ សំផន សូមជំទស់ចំរពាះសាកស៊ីជំ្ញវដេរសនើរ ើងរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  និងសហ្រមធាវល្ំ15 

ម ខ រដាយរហ្ត ថាសាកស៊ីជំ្ញ ូបរនះមិនមនគ ណវ ឌ្ឍិក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់រធេើជាអនកជំ្ញរហ្ើយវដេ16 

កា ងា  បសគ់្នត់វដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា រេើកថាជារសៀវរៅមួយកាេ វដេគ្នត់បានស 17 

រស អំរ៊ី -- ខាុំសូមអានចំណងរជើង រ ម្ ះរសៀវរៅរ្ះគឺ “រជនឌ្័ -របស វា៉ាយអូេិន យួ លង ឌ្ ឹវខម ូសស 18 

  លជ៊ីម: សដូ លស អហ្េ សឺវា៉ាយរវល  ស្តហ្េម រដម៉ាូក្កាទិកកមពជុា (Gender-Based Violence During the 19 

Khmer Rouge Regime: Stories of Survivors from Democratic Kampuchea)” រដាយសា  អតថ20 

បទរនះរ មំនជាភាសាវខម រទ។ ខាុំសូមជូន អងគជំន ំជក្មះរមតាត រិនិតយរៅរេើខលឹមសា ថ្នអតថបទវដេ ស 21 

រស រ ើងរដាយអនកនិរនា ូបរនះ រហ្ើយវដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា រសនើថាជាអនកជំ្ញរ្ះ។ វាជា22 

ឯកសា មួយវដេមនរេខកូដ E3/2959 កនុងអតថបទរនះវាជាអតថបទខល៊ីមួយវដេជាអតថបទក្បរភទ 23 

និទន សាដ ប់កា និទនរ ឿង បស់អនកវដេអនកនិរនារហថា ជារ ឿង បស់អនក ស់រ៊ីសាល ប់ “សដូ លស អហ្េ 24 

សឺវា៉ាយរវល  (Stories of Survivors)”។ កនុងកា និទនរ ឿងរយើងរឃើញថាមនកា កត់ក្តា អាចជាកា  25 

E1/240.101008938



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  76 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កត់ក្តារហ្ើយវដេអនកនិរនា ូបរនះអាចមិនបានចូេ ួមកនុងកា រធេើកំណត់ក្តាទងំក្សុងរទ។ រដាយសា 1 

អ៊ី? ដូចតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិបានរេើករហ្ើយ ថាមនកា ចូេ ួមរ៊ី និសិសត។ កា ចូេ ួមរ៊ី2 

និសសិត រនះមិនវមនជាកា សិកេេមាិតរៅរេើខលឹមសា “រជនឌ្័ -របស វា៉ាយអូេិន” ទងំក្សុងរទ គឺក្គ្នន់3 

វតរៅ សាដ ប់កា និទនរ ឿង រដាយកំណតថ់ានិសសិតមន កក់្តូវរៅសាដ ប់រ ឿងរ៊ីអនកវដេធាល ប់មនបញ្ញា កនុង4 

សម័យ វខម ក្កហ្មចំនួនប៊ី្ក់។ អ  ៊ីចឹងគ្នត់រៅសាដ ប ់ ឲ្យរគនិយយឲ្យសាដ ប់ គ្នត់ស រស កត់ទ កនូវអេ៊ី5 

វដេ ជា រ ឿងនិទនរ្ះ។ រហ្ើយបានជារ ឿងរ្ះមក គ្នត់យកមកចងក្កងរបាះរ មពជារសៀវរៅតូច6 

រនះ។ រហ្ើយ វដេកនុងរសៀវរៅរនះមន៥១ទំរ័  ក៏ប៉ា វនដវមនវទនរៅស ទាវតជាវផនកនិទនរ ឿងទងំក្សុង 7 

ភាគរក្ចើន។ រហ្ើយកា វិភាគ្្វដេមនរៅកនុងរសៀវរៅរនះមិនមនជាេកខណៈ វិភាគជាអនកជំ្ញ8 

រទ គឺក្គ្នន់វត ជាកា វបងវចកនូវក្បរភទសាច់រ ឿងរៅតាមរ ឿងន៊ីមួយៗវដេក្កុមនិសសិតក្បមូេបាន។ 9 

អ  ៊ីចឹង តថ្មលថ្ន កា សាដ ប់សកខ៊ីកមម បស់សាកស៊ីមន ក់វដេតំលងសហ្ក្រះរជអាជាា រេើកថាជាអនកជំ្ញ10 

រនះមិនខ សអេ៊ី រ៊ីកា សាដ ប់នូវពាកយចចាមអារ៉ាមរទ រ៊ីរក្ពាះគ្នត់មិនបានរៅជួបជាមួយ មិនបានដឹងអំរ៊ី11 

ក្រឹតតិកា ណ៍រ្ះ ផ្ទទ េ់ រហ្ើយររេរៅសមា សគ្នត់មនិវមនជាអនកសមា សផ្ទទ េ់គឺក្តូវសិសសជាអនករធេើ 12 

រហ្ើយសិសសរ្ះយកមករធេើកា កត់ក្តា រហ្ើយយកមករ ៀប គ្នត់អាចក្តួតរិនតិយនិងរធេើកា របាះរ មព។ 13 

អារនះជាវផនកមួយវដេរយើងរឃើញថា គ ណភារជាអនកវិភាគ ជាអនកជំ្ញវាមនតថ្មលទបវដេអងគ14 

ជំន ំជក្មះមិនគួ ចំលយររេអត់ក្បរយជន៍ ឬក៏ខជ៊ីខាជ  រធេើឲ្យបាត់បង់ររេរវលារដាយសា វតកា សាដ ប់15 

នូវអនកជំ្ញ វដេរយើងមិនអាចចាត់ទ កថាជាអនកជំ្ញរនះ។  16 

[១៤:៤៩:១៩] 17 

រៅកនុងខលឹមសា ទងំក្សុង អងគជំន ំជក្មះអាចរធេើកា រិនិតយរៅរេើខលឹមសា ទងំក្សុងរៅររេរក្កា18 

យ។ រហ្ើយខាុំបាទនឹងមិនរេើកចំណ ចទងំអស់រ្ះរទ ប៉ា វនដខាុំសូមរេើកឧទហ្ ណ៍ខល៊ីមួយវដេខាុំបាន19 

អានរៅកនុងសាន ថ្ដអនកនិរនា ូបរនះ រហ្ើយវដេសហ្ក្រះរជអាជាា រេើកថាជាអនកជំ្ញរ្ះ។ រៅកនុង20 

ទំរ័ ១៤ រៅកនុងឯកសា វដេខាុំបានបងាា ញជូនអមាញ់មិញ។ ខាុំសូមអន ញ្ញា តអានជាភាសាអង់រគលស 21 

កនុងទំរ័ ១៤ រហ្ើយវដេមនរេខ ERN 00421889 រៅកនុងកថាខណឌ ទ៊ី២ ថ្នទំរ ័រនះ៖ 22 

(អានភាសាអង់រគលស៖) “បវនថមរ៊ីរេើរនះរទៀត តាមសភាសិត បសវ់ខម  ប  សគឺជាក្រះ ចំវណក23 

ស្តសត៊ី វិញគឺជាក្កលត់សមយួ”។ (បញ្ចប់កា អានភាសាអង់រគលស) 24 

[១៤:៥០:៤២] 25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  77 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ខាុំសូមរេើកជូនថា កនុង្មជាវខម មន ក់ ខាុមំិនវដេឮពាកយរសាល កវដេវខម និយយថា ប  សគឺជា1 

ក្រះ រហ្ើយក្ស៊ីជាក្កលត់សរទ។ វាអាចជាកា យេក់្ច ំ ឬមួយយ៉ា ងល។ ដូរចនះកា ឲ្យតថ្មល បស់2 

អនកជំ្ញវាជារ ឿងមិនអាចរធេើរៅបាន រដាយសា កក្មិតថ្នកា ផដេ់ជាេកខណៈជំ្ញរនះមិនមនេកខ3 

ណៈក្តឹមក្តូវ។ របើរយើងរៅពាកយវខម  របើរយើងនិយយថា ប  សគជឺាមស ក្បវហ្េជាធាល ប់មន។ អា4 

រនះជា ខាុំក្គ្នន់វតសូមរេើកជូនជាេកខណៈខល៊ីមួយថា គ ណភារថ្នកា ស រស រសៀវរៅរនះវដេរយើងឲ្យ5 

តថ្មលថាជាអនកជំ្ញរ្ះ វាមិនអាចរៅ ួចរទ រដាយសា វាមនកក្មិតបំផ ត រហ្ើយអតថបទវដេស 6 

រស រៅកនុងរនះក៏មិនមនេកខណៈជាកា វាយតថ្មលជាកា វិភាគវដ  គឺ របៀបជាកា និទនរ ឿង។  7 

ដូរចនះ ខាុំសូមឲ្យអងគជំន ំជក្មះរមតាត បដិរសធកា រកាះរហសាកស៊ីជំ្ញរនះ រហ្ើយរដាយរដើមប៊ី8 

រជៀសវាងកា ខាតបង់ររេរវលា និងកា វសេងយ តតិធម៌ បស់សំណ ំរ ឿង។ រហ្ើយតមករទៀត សូម9 

អរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល បស់ខាុំបនតរដើមប៊ីបញ្ចប់។ សូមអ គ ណ។ 10 

[១៤:៥២:១១] 11 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 12 

សូមអរញ្ជ ើញ! 13 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 14 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ ខាុំនិងនិយយខល៊ីរទ រដាយសា រយើងរិភាកេគ្នន យូ មករហ្ើយតាងំរ៊ី15 

ក្រឹកមិញមកដេ់ររេរនះ។ អ  ៊ីចឹងខាុំរចៀសវាងក ំនិយយអេ៊ីវដេរគនិយយ ួចរហ្ើយ។ ចំណ ចមួយទក់16 

ទងរៅនឹងកា ជំទស់វដេរយើងបានរធេើរ ើងរៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួន ខាុំសូម ំឭកជាដំបូងថា កា ជំទស់17 

ជាសាថ រ  បស់រយើងរ្ះ ទក់ទងសាកស៊ីទ៊ី៤។ ចំរពាះសាកស៊ីរផសងៗរទៀត មនរត័៌មនមួយចំនួនវដេ18 

រយើងមិនមនក្គប់ក្គ្នន់ អ  ៊ីចឹងរយើងមិនទន់ -- រដាយសា រយើងមិនទន់មនរ័តម៌នក្គប់ក្គ្នន់រទ អ  ៊ីចឹង 19 

រយើងមិនអាចរធេើកា ជំទសទ់ងំអស់ក្សុងរទ។ គឺសាកស៊ីក្បា ំអមាញ់មិញ។  20 

មនបញ្ញា  -- ខាងក្រះរជអាជាា រេើករ ើងថា មនចរមលើយមួយចំនួនរៅកនុងសា ល ៨៧.៤ គឺ21 

រ៊ីលាៃ ចមសិេមិញរនះ រហ្ើយវដេបានចមលងជូនមកសហ្រមធាវល្មំ ខ រហ្ើយដូចអស់រលាក រលាកក្ស៊ី22 

ដឹងក្សាប់រហ្ើយ រដាយសា ថារយើងមិនអាចរឆលើយថ្ថៃរនះរទ កា រឆលើយតបរៅនឹងកា កតស់មគ េ់ដេ់រៅ23 

៤៣ទំរ័ រ្ះ រហ្ើយរយើងដឹងកាេរ៊ីមសិេមិញរនះ។ អ  ៊ីចឹងរយើងស ំរឆលើយជាលាយកខណ៍ និងអាចរធេើឲ្យ24 

រយើងរផទមងផ្ទទ ត់រ័តម៌នទងំអស់ និងឯកសា ទងំអស់វដេរយើងមិនបានរិរក្គ្នះររេម នមករ្ះ។  25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  78 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

អ  ៊ីចឹងកនុងក្កបខ័ណឌ រនះ ខាុំសូម យៈររេបវនថមរៅរេើ យៈររេវដេកំណត់រដាយវិធានថ្ផទកនុង 1 

រហ្ើយរយើងខាុំស ំកា រនោ ររេ។ ខាុំសូម ឭំកថាបញ្ជ៊ីឯកសា សាកស៊ី បស់រយើងក្តូវបានដាករ់ៅវខមិថ ្ 2 

វខឧសភា អ  ៊ីចឹងខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា ខាុំមនិចង់រនោ ររេរដាយមិនមនមូេរហ្ត រ្ះរទ កនុងសំណ ំរ ឿង 3 

កនុងវគគរ៊ី រយើងរនះ រយើងនិយយអំរ៊ីសាកស៊ីវដេរយើងនឹងជំទស់ហ្នឹង រយើងស ំ យៈររេសិកេឲ្យបាន4 

ចាស់លាស់រេើភសតតុាង រដើមប៊ីថារយើងជំទស់ ឬយ៉ា ងលរ្ះ។  5 

រលាកសហ្ក្រះរជអាជាា បានរេើករ ើងថា ជាកា រិតលស់ គឺថាមនឯកសា មួយចំនួន វដេ6 

បានផតេ់ទក់ទងរៅនឹងសាកស៊ីវដេរកើតរចញរ៊ីកា កតស់មគ េ់ បសរ់យើងកាេរ៊ីវខឧសភា រហ្ើយចាប់7 

រ៊ីឥ ូវរនះ រយើងមិនបានរធេើកា ជំទស ់រដាយសា រយើងមិនបាន -- សាកស៊ីរនះ -- 8 

[១៤:៥៥:៣៩] 9 

អនកបកវក្ប៖ 10 

រលាកក្បធាន អាចស ំឲ្យរលាករមធាវលនិយយមតងរទៀត។ អមាញម់ិញ អនកបកវក្បតាមអត់ទន់11 

សូមនិយយចាប់រ៊ីគឺថា សាកស៊ីប៉ា ម្ ន្ក់អមាញ់មិញរនះ។  12 

កញ្ញា  អង់តា ហ្គ៊ីសរស៖ 13 

រដាយសា មនរ័តម៌នវដេរយើង វដេបានទទួេបាន មនដចូតរៅរនះគ ឺ TCW-822, 14 

TCW-828, TCW-850, TCW-889, TCW-918, TCW-924, TCW-936, TCW-940។ ដូចវដេ15 

ខាុំបានរេើករ ើងអមាញ់មិញ គឺថារ័តម៌នវដេខាុំទទួេបានមសិេមិញរនះ អ  ៊ីចឹងខាុំមិនអាចរឆលើយតប16 

បានរទ។ រយើងនឹងរឆលើយតបជាលាយេកខណ៍អកស  កប៏៉ា វនតរដាយរយើងរឃើញថា សំរណើរ្ះ ១៥ទំរ័  17 

រហ្ើយជាទូរៅខាងក្រះរជអាជាា រធេើរេើសហ្នឹងរ៊ី ដង រហ្ើយខាងរដើមបណត ឹង ដឋបបរវណ៊ីហ្នឹង រគរធេើអ  ៊ីចឹ18 

ងវដ ។  អ  ៊ីចងឹខាុំសូម យៈររេរ៊ីបួន -- ១០ថ្ថៃ រៅ២០ថ្ថៃ រដើមប៊ីរឆលើយតប។ របើសិនជាអងគជំន ំជក្មះចង់19 

ឲ្យរយើងរធេើជាលាយេកខណអ៍កស  រយើងអាចរធេើបាន។ អ  ៊ីចឹងរយើងខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា រយើងខាុំមិនអាចរឆលើយ20 

រដាយផ្ទទ េ់មត់រៅថ្ថៃរនះបានរទ។  21 

[១៤:៥៧:៣២] 22 

ចំណ ចមួយរទៀត ខាុំគិតថាជាកា សំខាន់លស់ រហ្ើយវដេរយើងក្តូវរឆលើយតប។ រៅររេវដេ23 

អងគជំន ំជក្មះចង់កាត់បនថយចំនួនសាកស៊ី អងគជំន ំជក្មះ និងភាគ៊ីក្តូវវតដឹងថារគ្នេបំណង រយើងមិនចង់24 

ជំទស់រ្ះរទ។ រយើងជំទស់រៅររេវដេមិនពាក់រ័នា រហ្ើយមិនសថិតរៅកនុងវិសាេភារថ្នកា ជក្មះ25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  79 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

រសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។ រហ្ើយរយើងជំទស់រនះ គឺរដើមប៊ី កា បងាា ញភសតតុាងជាលាយេកខណ៍អកស ក៏1 

រដាយ ផ្ទទ េម់ត់ក៏រដាយ រជៀងវាងក ំឲ្យមនភារក្ចំវដេ។ ខាុំសូមរេើករ ើងថាមក្តា៨៥ គថឺា រយើង2 

ថា ទងំអស់គ្នន ក្តូវអានរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា កំរូេរនះ រក្ពាះថាមិនជាកា ងាយក្សួេរទ។ ខាុំ3 

សូម ំឭកថា ត លាកា បានរចញដ៊ីកាបំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិវិធ៊ី រហ្ើយនិងមនឧបសមព័នាមួយជាមួយគ្នន4 

ហ្នឹងផងវដ  វដេមនរេខរយង E301/9/1.1 វដេមនរត័៌មនេមាិតអំរ៊ីក្បធានបទ វដេរយើង5 

អាចយកមករិភាកេ រហ្ើយនិងនិយយអំរ៊ីតួ្ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទ។ ដូរចនះកា បំវបកដំរណើ កា ន៊ីតិ6 

 វិធ៊ីរនះ គឺថារយើងរធេើឲ្យរយើងក្ត ប់មកនិយយរេើបញ្ញា ដវដេ រដាយសា រយើង -- កាេរ៊ីសំណ ំ -- 7 

រដាយវគគមួយរនះ រយើងមិនអាចផតេ់ភសតតុាងក្គប់ក្គ្នន់។ អ  ៊ីចឹងមកដេ់វគគរ៊ី រនះ រយើងក្តូវវតផតេ់ភសតុ8 

តាងរៅររេរនះ ឬក៏កនុងវគគជំន ំជក្មះបនតប ទ្ ប់រទៀត។ រនះជាកា សំខាន់លស់រៅររេវដេរយើង9 

និយយអំរ៊ីតួ្ ទ៊ី បស់ជនជាប់រចាទរៅកនុងវគគរ៊ី រនះ រហ្ើយរយើងគិតថារនះរយើងក្តូវរភិាកេក្តង់10 

ចំណ ចរនះឲ្យបានេមាិតរក្កាយរ៊ីកា រចញសាេក្កមរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ ស៊ីហារនះ។ រហ្ើយខាុំសូមបញ្ញជ ក់ថា 11 

សូមក ំឲ្យបនតរធេើកំហ្ សរទៀតរៅកនុងកា ជក្មះកត៊ីវគគរ៊ី រនះរទៀត រដាយសា វតរយើងរចះវតមនរេសថា 12 

រដាយសា វតមនជាប់ភារពាករ់័នាអ៊ីជារដើម។ អ  ៊ីចឹង រយើងក្តូវវតកំណត់វិសាេភារឲ្យចាស់លាស់ជា13 

ម នសិន។ រនះជាចំណ ចមួយវដេខាុំចង់គូសបញ្ញជ កផ់ងវដ  រដើមប៊ីរឆលើយតបឲ្យបានជាក់លាក់រៅរេើកា 14 

ជំទស់ រៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួនរទៀត ឬក៏អនកជំ្ញ។ ខាុំនិយយរដាយខល៊ីរទ រក្ពាះរយើងបានផដេ់អំណះ15 

អំលងរយើង ួចរហ្ើយ រៅកនុងឯកសា  305/9 កប៏៉ា វនដខាុំក្គ្នន់វតសូម ំឭកថា កា បដិរសធ ឬកា 16 

ជំទស់រៅរេើសាកស៊ី TCE-95 គឺជាអនកជំ្ញ។ ខាុសំូម ំឭកថា រសចកដ៊ីសរក្មចមួយវដេរយើងបាន17 

រ ៀបរប់រៅកនុងឯកសា រនះ កាេរ៊ី -- គឺឯកសា  E215។ រៅកនុងឯកសា រនះ បាន ំឭកថា អនក18 

ជំ្ញរនះនឹងមកផដេ់សកខ៊ីកមមរដាយអរោក្កតឹយ រហ្ើយមិនមកនិយយអំរ៊ីអងគរហ្ត  19 

វដេចក្មូងចក្មស់រ្ះរទ។  20 

ចំរពាះអនកជំ្ញ 95  ហ្ូតមកដេ់ររេរនះ មិនទន់មនចរមលើយរ៊ីសហ្ក្រះរជអាជាា  រហ្ើយ21 

និងរ៊ីរមធាវល្មំ ខរទ។ ក្បវតតិ បស់អនកជំ្ញរនះ មិនអាចឲ្យគ្នត ់ -- មិនអាចឲ្យរគចាត់ទ កគ្នតថ់ាជា22 

អនកជំ្ញបាន។ របើកនុងឋានៈជាអនកជំ្ញរនះ គ្នត់មិនអាចមកផដេ់សកខ៊ីកមមបាន។ របើសិនជារមធាវល23 

្មំ ខចង់ឲ្យគ្នត់មករធេើសកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ កនុងឋានៈជាសាកស៊ីមិនបញ្ញា អេ៊ីរទ។  24 

[១៥:០២:៣៤] 25 
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អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 
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ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  80 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

ទក់ទងអនកជំ្ ញមួយរទៀត វដេរសនើរដាយសហ្ក្រះរជអាជាា  គសឺាកស៊ី TCE-93។ ខាុំសូម1 

រយងរៅរេើឯកសា  E305/9។ ខាុំសមូក្ត ប់មកនិយយអរំ៊ីបញ្ញា ថារធេើយ៉ា ងលឲ្យចំលយររេ2 

តិច រហ្ើយនិងរធេើយ៉ា ងលឲ្យកាត់កដ៊ីរេឿន។ រដើមប៊ីឲ្យក្កមុកា ពា  បស់រលាក រខៀវ សំផន អាចចេូ ួម3 

រៅនឹងកនុងកា សនសសំំថ្ចទងំអស់រនះ រយើងក្តូវរធេើយ៉ា ងល ទទួេបានអនជំ្ញ រហ្ើយអនកសាកស៊ីវដេ4 

ពាករ់័នាខាល ងំបំផ ត រហ្ើយអាចផដេរ់័តម៌នសំខាន់ៗកនុងកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រយើងរនះ។ គឺថាវដេ5 

ជាបព់ាក់រ័នារៅនឹងវិសាេភារថ្នកា ជក្មះរសចកដ៊ីវគគរ៊ី រៅទ៊ីរនះ។ ដូរចនះ កា ជំទស់ បសរ់យើងទងំ6 

អសរ់នះ រហ្ើយវដេកា ជំទស់វតក្បារំៅរេើសាកស៊ីទងំក្បារំនះ រហ្ើយរយើង -- ទក់ទងរៅនឹងអនក7 

ជំ្ញ TC-93 ទងំយ តតសិាស្តសតទងំប៉ា ម្ នវដេរយើងបានរ ៀបរប់រៅកនុងកថាខណឌ ៤៥ រៅដេ់ ៤៨ 8 

ថ្នកា ជំទស់ បស់រយើងរៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួន។ រយើងគិតថាអនកទងំអស់រនះ មិនមនគ ណសមបតតិ 9 

ជាអនកជំ្ញរទ អ  ៊ីចឹងរហ្ើយបានជារយើងជំទស់ រ៊ីរក្ពាះថាអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតផដេ់ររេ -- រក្ពាះអងគ10 

ជំន ំជក្មះក្តូវវត -- រ៊ីរក្ពាះថាអងគជំន ំជក្មះក្តូវវតរក្ជើសរ លសយកអនកជំ្ញវដេមនកា បណដុ ះ11 

បលដ េចាស់លាស់ក្តឹមក្តូវ រហ្ើយមនសដង់ដា អនត ជាតិ រដើមប៊ីមកផដេ់សកខ៊ីកមមរៅទ៊ីរនះ។ រហ្ើយខាុំ12 

មិននិយយរក្ចើនរេើសរនះរទៀតរទ។ ខាុសំ ំសួ មដងរទៀត ថារតើអងគជំន ំជក្មះចង់ឲ្យរយើងស ំកា រនោ 13 

ររេរវលារនះ ឲ្យរយើងរធេើជាលាយេកខណ៍អកស  ឬក៏ស ំផ្ទទ េម់ត់រៅទ៊ីរនះជាកា ក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ14 

រលាកក្បធាន? 15 

[១៥:០៥:៣៥] 16 

(រៅក្កមរិភាកេគ្នន ) 17 

[១៥:០៦:៤៦] 18 

 19 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 20 

ស ំរឆលើយរៅខាងរមធាវលកា ពា កដ៊ីរលាក រខៀវ សំផន ថាសំរណើស ំវដេរលាកក្ស៊ីបានរធេើសំរណើ21 

រនះគឺក្គប់ក្គ្នន់រហ្ើយ។ អងគជំន ំជក្មះមិនតក្មូវចាបំាច់ឲ្យរលាកក្ស៊ីរធេើជាលាយេកខណ៍អកស បវនថម22 

រទៀតរទ។  23 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមជក្មបជូន-- 24 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  81 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

សូមអរញ្ជ ើញ! ទ៊ី១ សួ ថាវវងរទឥ ូងហ្នឹង? រឆលើយចង់មនមតិរយបេ់វវងវដ ឬរទ រលាក1 

តំលងសហ្ក្រះរជអាជាា អនដ ជាតិ? 2 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 3 

រលាកក្បធាន គឺថាខាងក្រះរជអាជាា គមឺនមតិតិចតួចប៉ា រលណ ះខល៊ីរទរលាកក្បធាន។ កនុង្មខលួន4 

ខាុំផ្ទទ េ់រមធាវលខាង នួន ជា បានបញ្ញជ ក់ថាកា ជំទសរ់ៅរេើសាកស៊ីមួយចំនួនរ្ះ គឺថាកា  -- គឺគ្នត់5 

បាននិយយថាកា ជំទសរ់ៅរេើបញ្ញជ  បស់គ្នត់រ្ះ គឺច ះហ្តថរេខារដាយសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិវត6 

ប៉ា រលណ ះ រហ្ើយខាុំក៏សូមបញ្ញជ ក់វដ ថារនះគឺជាកា រតិខាុំមិនមនកា ជំទស់រទ ប៉ា វនដខាុំរៅក្បកាន់រគ្នេ7 

ជំហ្  បស់ខាុំ។ ដូរចនះក្បសិនរបើរលាកក្បធានគិតថាចង់ឲ្យខាុំបញ្ញជ ក់បវនថមរ៊ីរគ្នេជំហ្  បស់ខាុំរេើកា 8 

ជំទស់រៅរេើបញ្ជ ៊ីរ ម្ ះសាកស៊ីខាង នួនជា ខាុំអាចបញ្ញជ ក់បវនថម។  9 

[១៥:០៨:៣៦] 10 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 11 

មិនចាបំាច់រទ។  12 

រលាក ន៊ីកូឡាស គូមវជន៖ 13 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន ប៉ា វនតសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតគិ្នត់ចង់មនមតិបវនថមបនដិចបនដួច។  14 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 15 

សូមអរញ្ជ ើញសហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ! 16 

រលាកក្ស៊ី ជា លាង៖ 17 

ចាស សូមអ គ ណលស។់ រហ្ើយខាុសំូមរឆលើយនូវ -- រឆលើយតបវត យៈររេរ៊ី រៅប៊ី្ទ៊ីវត18 

ប៉ា រលណ ះអំរ៊ីជំហ្  បស់សហ្ក្រះរជអាជាា ជាតិ។ ទ៊ី១ គឺរយើងរៅវត កេជំហ្ ដវដេ។ រយើងបាន19 

ហាេ េឯកសា រេខ E305/10 ច ះថ្ថៃទ៊ី៣០ វខ៥ ឆ្ន ំ២០១៤ ហ្នឹងជាលាយេកខណ៍អកស ដវដេ។ របើ20 

រយើងរយងរៅរេើកា ឯកសា រយងរក្ចើនលស់វដេមនបទសមា សន៍ E3/5593, E3/387, 21 

E3/432។ អារនះជាឯកសា មួយពាក់រ័នារៅរេើសាកស៊ីប៊ី ូបវដេរយើងជំទស់រៅនឹងរមធាវល នួន ជា 22 

វដេបានរេើករ ើង។ មោ៉ាងរទៀត ចំណ ចទ៊ី២ រយើងយេ់ថាសាកស៊ីវដេដឹងឮពាក់រ័នានឹងអងគរហ្ត ្ ្23 

វដេរមធាវលបានរេើករ ើងដូចជាកា បះរបា រៅភូមិភាគបូព៌ា កា ចងសមព័នាភារ កា ក្បេ័យរូជ24 

សាសន៍រៅរេើជនជាតិរវៀតលមរ្ះ ខាុំគិតថាសហ្ក្រះរជអាជាា បានរសនើស ំរៅអងគជំន ំជក្មះហ្នឹងមន25 
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អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  82 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

កា រកាះរហរក្ចើនវដេបានដឹងឮអងគរហ្ត ដូចៗគ្នន រនះ គ ឺហ្ូតរៅដេ់១២៣្ក់ វដេកនុងរ្ះ ខាុគំិត1 

ថា៩៤្ក់ រហ្ើយនិងជាសាកស៊ី រហ្ើយ២១្ក់ជារដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងក្បាបំ៊ី្ក់រទៀតវដេជា2 

អនកជំ្ញវដេបានដឹងរហ្ត កា ណ៍វដេរមធាវលបានរ ៀបរប់រ ើង។ ដូរចនះ ខាុំរៅវតយេ់រឃើញថា របើ3 

សិនជារយើងរកាះរហសាកស៊ីវដេដឹងឮអងគរហ្ត ដវដេៗរ្ះ វា្ឲំ្យរយើងខាតររេរវលា ខាតថវិកា 4 

រហ្ើយដំរណើ កា សវ្កា រយើងមិនបានរេឿនរទ។ អារនះរហ្ើយរយើងទងំអស់គ្នន ស ទាវតដឹងថាសាថ ន5 

ភារ បសជ់នជាប់រចាទស ទាវតចាស់ៗអស់រៅរហ្ើយ។  6 

[១៥:១១:០០] 7 

ចំណ ចទ៊ីច ងរក្កាយរ្ះគឺ ខាុំសរងកតរឃើញអំរ៊ីកា សរងខបរៅរេើច ងរក្កាយវដេមនឯកសា 8 

ច ងរក្កាយវដេខាុំរសនើថាបដិរសធរ្ះ គឺឯកសា  E307/4.3 រ្ះ ខាុំរៅវតគិតនិងរិចា លរៅរេើអំរ៊ី9 

កា សរងខបខល៊ីវដេបានរសនើរ ើងរ្ះ គថឺារមធាវលខាង នួន ជា ខកខានមិនបានអំរ៊ីបងាា ញអំរ៊ីទំ្កទ់ំនង10 

ផេក្បរយជន៍្្ វដេពាករ់័នានឹងអងគរហ្ត វដេរមធាវលអះអាងថានឹងអាចជួយរដាះបនទកុ ឬកផ៏េ11 

ក្បរយជន៍ឲ្យកូនកដ៊ីខលួនរ្ះរទ។ រហ្ើយក្រះរជអាជាា រៅវតយេ់ថាភសតតុាងទងំអស់រ្ះស ទាវតវាមន12 

េកខណៈក្គប់ក្គ្នន់កនុងកា ដាក់បនទកុ ឬកដ៏ឹងរហ្ត អំរ៊ីរហ្ត កា ណ៍្្។  13 

ដូរចនះរនះជាជហំ្  បស់រយើងរដាយសា រយើងមនជំហ្ មួយខាល ចខាតររេរវលាផង ខាល ចខាត14 

ថវិកាផង រហ្ើយរយើងគិតថាជាភសតតុាងមួយវដេរយើងថាអាចក្គប់ក្គ្នន់សក្មប់ត លាកា រិចា ល15 

ផងវដ ។ រនះជាអេ៊ីវដេរគ្នេបំណង បស់ខាុំចង់រនយេ់អំរ៊ីបញ្ញា រនះ។ ចាស សមូអ គ ណ។ 16 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 17 

អ គ ណ។ សមូអរញ្ជ ើញសហ្រមធាវល្មំ ខតំលងរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី។ ខល៊ីបានរហ្ើយ រក្ពាះ18 

ឌ្៊ីវលឌ្៊ី ជតិអស់រហ្ើយ។ 19 

[១៥:១២:១៦] 20 

រលាកក្ស៊ី ម៉ា  ល ហ្គ៊ី ៉ាដូ៖៍ 21 

សូមអ គ ណរលាកក្បធាន។ នយិយវតមួយ្ទ៊ីរទ រដើមប៊ីរឆលើយតបរៅនឹងសំរណើ បសក់្កុម នួន 22 

ជា វដេរដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីរ៊ី ្ក់រយើងរនះ គឺថា 242, 246 វដេរគចង់ឲ្យបដូ មកជាសាកស៊ី វិញ។ 23 

ខាុំសូមឲ្យក្កុមរមធាវល បស់ នួន ជា អានវិធាន២៣.៤ ថ្នវិធានថ្ផទកនុង បស់រយើង វដេវចងថា “រដើម24 

បណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីមិនអាចក្តូវបានសាដ ប់ចរមលើយកនុងឋានៈជាសាកស៊ីរៅកនុងរ ឿងកដ៊ីវតមួយរទ”។ រហ្ើយខាុំ25 

E1/240.101008945



អងគជំន ំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងត លាកា កមពជុា 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងៈ សវ្កា បឋម 

សំណ ំរ ឿងក្រហ្មទណឌ រេខៈ ០០២-០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ                                                                                                                                   

ថ្ថៃទ៊ី៣០  វខកកកដា  ឆ្ន ំ២០១៤  ទំរ័  83 

ក្បតិចា ឹកវដេក្តូវបានវកតក្មវូ៖ អតថបទរៅកនុងចរ ល្ ះសញា (<) និង (>) ក្តូវបានវកតក្មវូ រដើមប៊ីធា្ឲ្យមនភារក្សបគ្នន  វាង

ក្បតិចា ឹកកនងុភាសាទងំប៊ី។ 

សូមឲ្យរមធាវល នួន ជា អានរសចកដ៊ីសរក្មច បស់ត លាកា រយើងរនះគឺរេខ E74 វដេ<ជាកា >រឆលើយ1 

តបរៅនឹង<សំរណើ បស>់ក្កុម រអៀង សា ល។ រហ្ើយត លាកា បានជក្មបជូនផងវដ ទក់ទងនឹងវិធាន2 

ថ្ផទកនុង រហ្ើយបញ្ញជ កវ់ថមរទៀតថាមិនអាចសាដ ប់រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ីកនុងឋានៈជាសាកស៊ីរទ។  3 

<ដូរចនះ ខាុំសមូឲ្យអងគជំន ំជក្មះរិនិតយរេើបទបបញ្ាតតិថ្នវិធានថ្ផទកនុង និងបដិរសធសំរណើ បស់4 

រមធាវលកា ពា កត៊ី នួន ជា>។ 5 

ក្បធានអងគជំន ៖ំ 6 

អ គ ណនូវមតិរយបេ់រភិាកេរេើបញ្ញា រនះ។  7 

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរធេើកា សរក្មចរៅរេើបញ្ញា សាកស៊ី រដើមបណដ ឹង ដឋបបរវណ៊ី និងអនក8 

ជំ្ញវដេនឹងក្តវូមកផដេ់សកខ៊ីកមមរនះឲ្យបានឆ្ប់តាមវដេអាចរធេើរៅបាន រហ្ើយនិងអាចបរញ្ចញ9 

រសចកដ៊ីសរក្មចជាលាយេកខណ៍អកស រៅកនុងកាេរវលាសមក្សបរៅររេខាងម ខ។  10 

រហ្ើយដេ់ររេរនះកិចចរិភាកេរៅកនុងសវ្កា បឋមបវនថមរនះបានបញ្ចប់រហ្ើយ។ អងគជំន ំ11 

ជក្មះបងាគ បឲ់្យអន  កសមនទ៊ី ឃ ំឃាងំ្ជំនជាប់រចាទទងំរ៊ី  ូបក្ត ប់រៅកាន់មនទ៊ី ឃ ំឃាងំថ្នអ.វ.ត.ក 12 

 វិញច ះ។ រហ្ើយអងគជំន ំជក្មះសូម ំឭកភាគ៊ី និងសាធា ណជនថា អងគជំន ំជក្មះនឹងរធេើសវ្កា ជាសា13 

ធា ណៈរៅថ្ថៃទ៊ី០៧ វខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៤ ចាប់រផដើមរវលារម៉ា ងក្បាបំួនក្រឹក រដើមប៊ីក្បកាសសាេក្កម14 

រេើកសំណ ំរ ឿង០០២/០១។  15 

ខាុំសូមក្បកាសបិទសវ្កា បឋមបវនថមក្តឹមរនះ។ សក្មកច ះ៕ 16 

ក្កឡាបញ្ជ៊ី៖ 17 

សូមអរញ្ជ ើញរក្កាកឈ ! 18 

(សវ្កា ផ្ទា ករៅរម៉ា ង ១៥:១៥ ្ទ៊ី) 19 

 20 
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