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១. រសចរ្តរ្តើម

1>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង “អងគជំនំជក្មះ” ននអងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ

“អ.វ.ត.ក” រក្កាយពីបានទទួេសំណំរ ឿងរេខ ០០២/១៩-០៩-២០០៧/អវតក/អជសដ (“សំណំ
រ ឿង០០២”) សរក្មច្រច្ញសាេក្កមក្បឆ្ំងរ្
ម ះ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១។
១.១ ក្បវតតស
ិ រងេបននកិច្ចដរំ ណើ កា នីតិ វធ
ិ នី នរ ឿងកតី

2>

រៅនងៃទី ១៨ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ សហក្ពះោជអាជាាបានរច្ញដីកាសននិដ្ឋានបញ្ជូ នរ ឿង

ឲ្យរសើបសួ អនរលាមត្តម វិធាន ៥៣ នន វិធានន្ទកនុង រដ្ឋយរោទក្បកាន់ នួន ជា, រអៀង សា ី,
រខៀវ សំ្ន, រអៀង ធី ិទធ និង កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្ ថ្នបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាខដេសាិតរៅ

1

កនុងយត្តតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក ។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ សហរៅក្កមរសើបអរងកត
បានសរក្មច្រច្ញដីកាបំខបកកា រោទក្បកាន់ រដ្ឋយរធាើកា រសើបសួ ជាសំណំរ ឿងពី រ្សងោន គឺ៖
សំណំរ ឿង ០០១ ខដេវិសាេភាពននសំណំរ ឿងរនះគឺក្តូវបានកក្មិតក្តឹមកា រោទក្បកាន់ក្បឆ្ំង
នឹងរ្
ម ះ កាំង រហកកអាវ

ក់ព័នន
ធ ឹងមនទី សនតិសខ ស-២១ និងសំណំរ ឿង ០០២ បានដ្ឋក់បញ្ចូ េ

2

កា រោទក្បកាន់ទាង
ំ អស់ខដេរៅរសសសេ់ ។ រៅនងៃទី ២៦ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១០ កាំង រហកកអាវ
ក្តូវបាន្តនាទរទាសពីបទឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

1

និងកា ំរលាភបំ នោ៉ាងធៃន់ធៃ រេើ

ដីកាសននិដ្ឋានបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ ឯកសា D3 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ។ សហក្ពះោជអាជាាមាន

យត្តតធិកា ខតមួយគត់គឺោប់រ្តើមកា រោទក្បកាន់រេើឧក្កិដក
ា មមរក្កាមយត្តតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក ត្តម យៈកា រច្ញ
ដីកាសននិដ្ឋានបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យរសើបសួ

( វិធាន ៤៩(១) និង វិធាន ៥៣ នន វិធានន្ទកនុង)។ ដីកាសននិដ្ឋានបញ្ជូ នរ ឿងឲ្យ

រសើបសួ រនះ បរងកើតឲ្យមានកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា ខដេរធើរា ឡើងរដ្ឋយសហរៅក្កមរសើបអរងកត (វិធាន ៥៣(១)
ននវិធានន្ទកនុង)។

រៅរពេខដេដំរណើ កា នីតិ វិធីត្តម្ៃូវតលាកា បានោប់រ្តើម

កា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា គឺ

ោំបាច្់ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេសាិតរៅកនុងយត្តតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក ( វិធាន ៥៥(១) នន វិធានន្ទកនុង)។ សហក្ពះោជអាជាាមិនអាច្បនាយ ឬទមាៃក់រោេកា រោទក្បកាន់ខ្នកណាមួយឬទាំងអស់ ខដេកា កាត់បនាយ ឬទមាៃក់រោេកា
រោទក្បកាន់រនះ ក្តូវខតកំណត់រដ្ឋយរសច្កីតសរក្មច្ បស់តលាកា ។
2
ដីកាបំខបកសំណំរ ឿង (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា D18 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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3

អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ ។ រៅនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១០ សហរៅក្កមរសើបអរងកតបាន

4

សរក្មច្រេើកខេងកា រោទក្បកាន់ក្បឆ្ំងរេើរ្
ម ះ កាំង រហកកអាវ រៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២ ។

3>

រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ដេ់នងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ នួន ជា, រអៀង សា ី

រខៀវ សំ្ន និង រអៀង ធី ិទធ ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយដីកា បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកត រហើយក្តូវ

5

បានបញ្ជូ នមកមនទី ឃំោង
ំ អ.វ.ត.ក និងក្តូវបានជូនដំណឹងអំពីកា រោទក្បកាន់មករេើ ូបោត់ ។
រក្កាយពីកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា អស់ យៈរពេ ៣ ឆ្នំ ខដេកនុងអំឡុងរពេរនាះ បគគេច្ំនួន
៣.៨៦៦ នាក់ ក្តូវបានទទួេសាគេ់ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី។ រៅនងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១០
សហរៅក្កមរសើបអរងកត បានរោទក្បកាន់ជ នជាប់រោទពី បទឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ
បំ នោ៉ាងធៃន់ធៃ រេើអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ និងកា ំរលាភ

បទក្បេ័យពូជសាសន៍ កា បំ

6

បំ នក្កមក្ពហមទណឌឆ្នំ១៩៥៦ ។ រៅនងៃទី១៣ ខខមកោ ឆ្នំ ២០១១ រៅកនុងសាេដីការេើបណតឹង
ឧទធ ណ៍ អងគបរ ជំនំជក្មះបាន កាកា រោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយខដេមានទំហំធំរធង
ដខដេ ខតបានរធាើកា ខកខក្បរេើច្ំណច្មួយច្ំនួន និងបានបញ្ជូ នជនជាប់រោទច្ំនួន ៤

ូបរៅ

7

ជំនំជក្មះ ។

3

សាេក្កមសំណំរ ឿង ០០១ ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១០ (“សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត

កាំង រហកកអាវ”)។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាសំណំរ ឿង០០១ (អ.ជ.ត.ក) ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២
(“សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ”)។
4
ដីកាសរក្មច្រេើកខេងកា រោទក្បកាន់ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា D420 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១០ ។
5
កំណត់រហតនាំខួ ៃនជនសងស័យ នួន ជា (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C7 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ។ ដីកាសរក្មច្
ឃំខួ ៃន នួន ជា ជាបរណា
ត ះអាសនន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C9 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ។ ដីកាបង្វគប់ឲ្យ
ឃំខួ ៃន រអៀង សា ី (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C23 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។ រសច្កីតសរក្មច្ោត់ខួ ៃន
(ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C14 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។ កំណត់រហតនាំខួ ៃនជនសងស័យ រខៀវ សំ្ន
(ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C24/I ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។ ដីកាសរក្មច្ឃំខួ ៃនបរណា
ត ះអាសនន (ក.ស.ច្.ស)
ឯកសា C26 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។ រសច្កីតសរក្មច្ោត់ខួ ៃន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C15 ច្ះនងៃទី
១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។ កំណត់រហតនាំខួ ៃនជនសងស័យ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C13/I ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៧ ។ ដីកាបង្វគប់ឲ្យនាំខួ ៃន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា C13 ច្ះនងៃទី០៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។
6
ដីកាដំរណាះក្សាយ (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា D427 ច្ះនងៃទី១៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១០ (“ដីកាដំរណាះក្សាយ”)
កថ្នខណឌ ១៦១៣ ។
7
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង ធី ិទធ និង នួន ជា ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) D427/2/12
ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា ទំព័ ៦ ។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆ្ំងនឹងដីកា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បនាទប់ពីរច្ញរសច្កតីសរក្មច្រេើ កយសំរដ្ឋះខេងឲ្យរៅរក្ៅឃំ និងរក្កាយពីបានទទួេ

សំរណើសំ បស់ភាគីនានាឲ្យសាតប់សកេីកមមសាកសីស បទាំងអស់ច្ំនួន ១.០៥៤ នាក់ និងរសនើសដ្ឋ
ំ ក់
ឯកសា កនុងសំណំរ ឿងច្ំនួនក្បខហេ ៧.៦០០ ឯកសា អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរបើកកិច្ចក្បជំ
រ ៀបច្ំសវនាកា រៅនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កនុងរោេបំណងរដើមបីោប់រ្តើមកិច្ចដំរណើ
កា សវនាកា ឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ សវនាកា បឋមក្តូវបានរធើរា ឡើងពីនងៃទី ២៧ ដេ់នងៃទី ៣០ ខខ
មិងនា ឆ្នំ២០១១ កនុងរោេបំណងរដើមបីជូនដំណឹងដេ់ភាគីជាមនអំពីអាទិភាពននសាកសី អនកជំនាញ
និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

8

សក្មាប់កា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងបំ្តកនុងសំណរំ ឿង០០២ ។

អងគជំនំជ ក្មះក៏បានសាត ប់នូវសំរណើសំ ក់ព័នធនឹងអញ្ាក្តកមមជារក្ច្ើនអំពី បញ្ញាយត្តតធិកា ។ កនុង
យៈរពេប៉ានាមនខខបនាទប់មក អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញាអញ្ាក្តកមមខដេ
អងគជំនំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន

9

អាច្បរងកើតជាឧបសគគោោំងដេ់កា ោប់រ្តើមកា ជំនំជក្មះ ។

ដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/4/14 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៤ ។ សាេដីការេើបណតឹង
ឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/26 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១១ ទំព័

៤-៥។ អងគបរ ជំនំជក្មះបានខកខក្បដីកាដំរណាះក្សាយរដើមបីតក្មូវឲ្យមានច្ំណង ក់ព័នធ វាងអំរពើជា

មូេដ្ឋានននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ និងជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធអនត ជាតិ និងបានបញ្ញជក់ថ្ន កា ំរលាភ្ៃូវរភទ
ក្តូវបានោត់កនុងក្បរភទជាអំរពើអមនសសធម៌ដនទរទៀត។

រក្កាយមក

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានបដិរសធរោេ

េកេខណឌតក្មូវសីព
ត ីទំនាក់ទំនងរនាះ (រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំដកេកេខណឌតក្មូវសីព
ត ី
ទំនាក់ទំនងននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ រច្ញពីនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឯកសា E95/8 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៣)។
8
រសច្កីតខណនាំដេ់ភាគី (មនរពេមានកា ពិភាការៅកនុងកិច្ចសវនាកា បឋមសតីពីបញ្ជ ប
ី រណា
ត ះអាសននរ្
ម ះសាកសី
អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E108 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ ។
9
រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ នួន ជា ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់ពីច្ ិតេកេណៈ្ទយ
ុ ោននន វិធានន្ទកនុង បស់
អ.វ.ត.ក រៅនឹងច្ាប់ ដាធមមនញ្ា ឯកសា E51/14 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ
បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរសើបសួ (ឯកសា E51/3, E82, E88 និង E92) ឯកសា

E116 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើភាពអាច្អនវតតបាននូវសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឯកសា
E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ រអៀង សា ី ត្តម វិធាន ៨៩ នន
វិធានន្ទកនុង

(រោេកា ណ៍ោមនកា កាត់រទាសពី ដងច្ំរ ះបទរេមើសខតមួយ

និងកា រេើកខេងរទាស

និងកា

អនរក្ោះរទាស) ឯកសា E51/15 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ។ រទាះបីជាភាគីបានរ ៀបោប់ថ្នជាអញ្ាក្តកមមកតី
អងគជំនំជក្មះខប ជាោត់ទកថ្នជាកា សមក្សបសក្មាប់កា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញារៅកនុងសាេក្កម ឬពនា រពេសក្មាប់
កា ជំនំជក្មះរពេខ្ងមខរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២ រដ្ឋយសា ខតសា ណាទាំងរនះ
រក្ៅ វិសាេភាពសំណំរ ឿង

០០២/០១

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាខដេសាិតរៅខ្ង

(កា រ្ៃើយតបរៅរេើបញ្ញាខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗមនរពេ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាពិរសស

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន

អងគជំនំជក្មះបានទទួេសំណំរ ឿងខដេពំមានសពេភាព

ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់រេើបទរេមើសនានា

ខដេមានខច្ងកនុងក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ១៩៥៦

ខដេមានរៅកនុងខ្នកននរសច្កតីសរក្មច្ននដីកាដំរណាះក្សាយរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២

និងថ្ន

អងគជំនំជក្មះពំមានមូេដ្ឋានជំនំជក្មះជនជាប់រោទ ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមត្តមច្ាប់ជាតិរឡើយ។ រហត
ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្យេ់ក្ពមត្តមសំរណើសំ បស់ រអៀង សា ី កនុងកា
េបរោេច្ំណច្ខដេមានកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ

ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ជំនំជក្មះរេើបទឧក្កិដត្ត
ា ម

10

ច្ាប់ជាតិរៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក ។

5>

រដើមបីធានាេទធភាព បស់ខួ ៃន

កនុងកា រច្ញសាេក្កមឲ្យទាន់រពេរវលារៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២ រដ្ឋយពិោ ណារេើ យៈរពេ និងភាពសមគ
ុ សាមញននដីកាដំរណាះក្សាយ ក្ពមទាំងកា ច្ះ
រខាយខ្នកោងកាយ និងវ័យច្ំណាស់ បស់ជនជាប់រោទទាំងអស់រនាះ រៅនងៃទី ២២ ខខកញ្ញា ឆ្នំ
២០១១ អងគជំនំជក្មះបានរច្ញដីកាបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អនរលាមត្តម វិធាន ៨៩ សទួនពី
ននវិធានន្ទកនុង។ ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីរនះបានកំណត់ វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះ
ដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ក្តឹមកា រោទក្បកាន់ខ្នកអងគរហត

ខដេមានរ ៀបោប់

រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេកក្មឹតក្តឹមកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១ និងទី
២) និងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

11

រនាះ ។ រក្កាយមក អងគជំនំជក្មះបានពក្ងីក វិសាេភាពសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េ
កា សមាៃប់អតីតម្នតីសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ្ងខដ

12

។

សវនាកា និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១១” (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១)។
10
រសច្កីតសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមមនានា បស់រមធាវីកា
កីត (អាជាាយកាេននបទឧក្កិដត្ត
ា មច្ាប់ជាតិ) ឯកសា
E122 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។
11
ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អនរលាមត្តម វិធាន៨៩សទួនពី នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា E124

ច្ះនងៃទី

២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១។ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង
០០២/០១ ខដេខកខក្បបខនាមរៅរេើរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុង
កា ច្ូេ ួមសវនាកា (ឯកសា E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំបញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា E163)
ឯកសា E124/7.3។
12
រសច្កីតជូនដំណឹងសីព
ត រី សច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាខដេរសនើសំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តង
ំ ឧក្កិដក
ា មម
បខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ (ឯកសា E163) និងរពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ បានរសនើសឲ្
ំ យខតងត្តំងអនកជំនាញរដើមបី

វាយតនមៃសមបទា បស់ពួកោត់កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា

13

។ អងគជំនំជក្មះបានខតងត្តំងអនកជំនាញ

14

ខ្នករវជជសា្សតសក្មាប់រធើកា
ា វាយតនមៃរេើសមបទារនាះរៅខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ។ រៅនងៃទី ១៧
ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១១ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន រអៀង ធី ិទធ មិនមានសមបទាកនុងកា ច្ូេ ួមកនុងសវនាកា
រដ្ឋយសា ខតឥទធិពេននជំងឺវរងាងវង្វាន់សាម តីខដេរច្ះខត វិវតតនរ៍ ៅមខ (ទំនងជាជំងឺ Alzheimer)
និងបានសរក្មច្រច្ញដីកាបង្វគប់ឲ្យបំខបកកា រោទក្បកាន់ក្បឆ្ំងរេើ ូបោត់

រច្ញពីសណ
ំ រំ ឿង

15

០០២ និងផ្ទអកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធក្ី បឆ្ំងរេើ ូបោត់ ក្ពមទាំងបានបង្វគប់ឲ្យរដ្ឋះខេងោត់ ។

រសច្កីតសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២។
13
សំរណើជាបនាទន់សំោត់ត្តង
ំ អនកជំនាញខ្នកសមបទា ឯកសា E30 ច្ះនងៃទី០២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ ។ សំរណើ បស់
រមធាវីកា

កីតរសនើសំោត់ត្តំងអនកជំនាញខ្នក វិកេច្ ិត (Neuropsychiatrist) រដើមបីវាយតនមៃសមបទា បស់អនកក្សី

រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E52 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ ។ សូមរមើេ្ងខដ ញតិត បស់
រអៀង សា ី សំដំរណើ កា សវនាកា ជំនំជក្មះកីត យៈរពេកនៃះនងៃ ឯកសា E20 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ។
14
ដីកាោត់ត្តំងអនកជំនាញ ឯកសា E62/3 ច្ះនងៃទី០៤ ខខរមសា ឆ្នំ២០១១ ។
15
រសច្កីតសរក្មច្រេើសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E138 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១១ ។ បនាទប់ពីមានបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់សហក្ពះោជអាជាា អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានសរក្មច្បង្វគប់ឲ្យ
ជនជាប់រោទទទួេកា ក្តួតពិនិតយខ្នករវជជសា្សតបខនាម (រសច្កីតសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំងនឹងរសច្កីត
សរក្មច្ បស់អងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះសាលាដំបូង ខដេបង្វគប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា
E138/1/7 ច្ះនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ។ រក្កាយពីកា ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយអនកជំនាញខ្នករវជជសា្សត អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងបានពិនិតយរមើេកា ក្តួតពិនិតយខ្នករវជជសា្សតបខនាមរេើជនជាប់រោទ កនុងអំឡុងរពេ្មាសទីមួយននឆ្នំ
២០១២ និងបានរកាះអរញ្ជ ើញអនកជំនាញខដេអងគជំនំជក្មះបានោត់ត្តំង ឲ្យរធាើកា វាយតនមៃសមបទា បស់ជនជាប់រោទ
កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា រៅខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២។ ខ្អកត្តមមូេដ្ឋានននរសច្កីតសននិដ្ឋាន បស់អនកជំនាញ កាេពីនងៃទី
១៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានតមកេកា
់
ករឃើញ បស់ខួ ៃនខដេសរក្មច្ថ្ន រអៀង ធី ិទធ មិន
មានសមបទាកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា និងជាងមីមង
ត រទៀត សរក្មច្បង្វគប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ (រសច្កីតសរក្មច្
រេើកា វាយតនមៃរឡើង វិញអំពស
ី មបទាខ្ងបញ្ញាសាម តី បស់ជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមកា ជំនំជក្មះ
បនាទប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E138/1/10 ច្ះ
នងៃទី ១៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២)។ បនាទប់ពីមានបណតឹងសាទកេ បស់សហក្ពះោជអាជាា អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ
សរក្មច្បង្វគប់ឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងអនវតតនូវេកេខណឌមួយច្ំនួនរក្កាយរពេរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ
(រសច្កីតសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

ខដេបង្វគប់ឲ្យ

រដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយឥតេកេខណឌ (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E138/1/10/1/5/7 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ
ឆ្នំ២០១២)។ រក្កាយពីមានកា បញ្ញជក់បំភឺ ៃ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេទាក់ទិននឹងេកេខណឌទាំងរនះ អងគជំនំជក្មះ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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16

រៅនងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន នួន ជា មានសមបទាកនុងកា ច្ូេ ួម

សវនាកា រហើយរៅនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់សាជាងមថ្ន
ី នួន ជា មាន
សមបទាកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា

17

។ រអៀង សា ី និង រខៀវ សំ្ន មិនបានតវា៉ាច្ំរ ះ បាយកា ណ៍

បឋម បស់អក
ន ជំនាញ ខដេបានសននិដ្ឋានថ្ន ពួកោត់មានសមបទាកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា រនាះ

18

រទ ។ រក្កាយពីសក្មាកពាបាេរៅកនុងមនទី រពទយជារក្ច្ើនដង និងរក្កាយពីបានច្ូេ ួមសវនាកា
ពីច្មាៃយ អងគជំនំជក្មះបានខតងត្តំងអនកជំនាញសាជាងមីឲ្យវាយតនមៃសមបទា បស់

រអៀង សា ី

19

កាេពីខខ សីហា និងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។ ខ្អករេើេទធ្េនន បាយកា ណ៍ បស់អក
ន ជំនាញ

20

រៅនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន

រអៀង សា ី មានសមបទាកនុងកា

ច្ូេ ួមសវនាកា ។ ម ណភាព បស់ រអៀង សា ី រៅនងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ បាន ំេត់

21

បណតឹងអាជាា និងបណតឹង ដាបបរវណីទាង
ំ អស់ក្បឆ្ំងរេើ ូបោត់ ។

សាលាដំបូងបានអនវតតេកេខណឌទាំងរនះរៅនងៃទី២៧ ខខមិងនា ឆ្នំ២០១៣ (សំរណើ បស់រមធាវីកា

កីត រអៀង ធី ិទធ

សំកា បញ្ញជក់បំភឺអ
ៃ ំពកា
ី អនវតតរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរេើបណតឹង សាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំងនឹង
រសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងខដេបង្វគប់ឲ្យរដ្ឋះខេងជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយឥតេកេខណឌ
(ឯកសា E138/1/10/1/5/8) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E138/1/10/1/5/8/3 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣)។
ដីកាបង្វគប់សីព
ត ី វិធានកា ខដេក្តូវអនវតតច្ំរ ះជនជាប់រោទ រអៀង ធី ិទធ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E138/1/10/1/5/8/4
ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣)។
16
រសច្កីតសរក្មច្រេើសមបទា បស់ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា

និងរេើសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កីតសំ

ោត់ត្តង
ំ អនកជំនាញរវជជសា្សតបខនាម ឯកសា E115/3 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ។
17
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២។ រសច្កីតសរក្មច្រេើកទីពី រេើកាយសមបទា និងបញ្ញាសាម តី
បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E256/5 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ។
18
ដីកាកំណត់កាេប ិរច្ិទសវនាកា សតីពីបញ្ញាកាយសមបទា បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E110 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១១ ។
19
កា ពិនិតយសខភាព បស់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី ឯកសា

E222 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ។

បាយកា ណ៍សខភាព បស់រលាក រអៀង សា ី ឯកសា E222/1 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ ។ កា ខតងត្តំង
សា្សាតោ យ A. John CAMPBELL សក្មាប់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E238 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ។
20
រសច្កីតសរក្មច្សីព
ត ីសមបទាជនជាប់រោទ រអៀង សា ី កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E238/9 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។
21
រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បញ្ច ប់កិច្ចនីតិ វិធីក្បឆ្ំងនឹងជនជាប់រោទ រអៀង សា ី ឯកសា E270/1 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០១៣ ។ រដើមបីជា្េក្បរោជន៍ននយតតិធម៌ អងគជំនំជក្មះរៅខតពិោ ណារៅរេើសា ណា ក់ព័នទា
ធ ង
ំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា របើករធើរា សច្កីស
ត ននិដ្ឋានរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានោប់រ្តើមរៅនងៃ

ទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១។ កាេពីនងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ បនាទប់ពីមានបណតឹងសាទកេ
បស់សហក្ពះោជអាជាាក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ខដេសរក្មច្
បដិរសធមិនពក្ងីក វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះ រដ្ឋយដ្ឋក់បញ្ចូ េមនទី សនតិសខ ស-២១ និងក្សុក
១២ រនាះ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានសរក្មច្បដិរសធរោេ ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ

22

កា នីតិ វិធី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង និងរសច្កីស
ត រក្មច្ ក់ព័នទា
ធ ង
ំ អស់ ។ រហតដូច្រនះ
ត ី វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានអនញ្ញាតឲ្យភាគីដ្ឋក់សា ណាបខនាម សីព

23

កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ។ រៅនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបាន
សរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីសំណរំ ឿង ០០២ សាជាងមី រដ្ឋយបានកំណត់ វិសាេភាពសំណំ
រ ឿង ០០២/០១ ក្តឹមឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃ ស់ទី
េំរៅក្បជាជន (ដំណា ក់ កាេទី ១ និ ងទី ២ និ ង កា សមាៃ ប់ ម្នតីសា ធា ណ ដាខខម រៅទួេ

24

រ ធិ៍នក្ជ ។ ជាងមីមង
ត រទៀត អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកំណត់បណា
ត កថ្នខណឌជាក់លាក់មួយ
អស់ ខដេដ្ឋក់រដ្ឋយរមធាវីកា

កីត រអៀង សា ី មនរពេម ណភាព បស់ោត់ ខដេរៅខតទាក់ទិននឹងបញ្ញានានារៅ

កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (សូមរមើេឧទា. រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង០០២ បនាទប់
ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E284 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥៣។ រសច្កីតសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំឲ្យ
ទទួេយករៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ២០១៣ រជើងទំព័ ២)។
22
រសច្កីតសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់សហក្ពះោជអាជាាក្បឆ្ំងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលា
ដំបូងសតីពី វិសាេភាពននសំណំរ ឿងរេខ០០២/០១ ឯកសា E163/5/1/13/1 ច្ះនងៃទី០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ ។
23
អនសស ណៈសីព
ត ីកា ខណនាំដេ់ភាគីនានា រដ្ឋយសា ខតមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរេើ
បណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់សហក្ពះោជអាជាាក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសីព
ត ី វិសាេភាព
ននសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5/1/13/1 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ ។
24
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២-៤។ សូមរមើេ្ងខដ រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ
កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ បនាទប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ នងៃទី០៨ ខខកមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ ឯកសា E284 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣។ កាេពីនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះ
តលាកា កំពូេបានបដិរសធរោេបណតឹងសាទកេ បស់សហក្ពះោជអាជាា និងបណតឹងសាទកេ បស់ នួន ជា ក្បឆ្ំងនឹង
រសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរដើមបីបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីសាជាងមី

និង

កំណត់ វិសាេភាព

សំណំរ ឿង០០២/០១ (រសច្កីតសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កីតសរក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងសតីពកា
ី បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង

០០២,

រសច្កីតសរងេបននសំអាងរហត

ឯកសា

E284/4/7 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ។ សូមរមើេ្ងខដ រសច្កតីសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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25

ច្ំនួនកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ។ ដំរណើ កា សវនាកា ជំន-ំ
ជក្មះននសំណំរ ឿង០០២/០១ បានោប់រ្តើមបនតរឡើង វិញរៅនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣។

8>

សវនាកា រេើភ័សត្ត
តុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានបញ្ច ប់រៅនងៃទី ២៣ ខខ កកកដ្ឋ

ឆ្នំ ២០១៣ បនាទប់ពីរបើកសវនាកា អស់ យៈរពេ ២១៤ នងៃមក។ ភាគីបានដ្ឋក់សា ណាបញ្ច ប់
កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរៅនងៃទី ២៦ និងទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣។ ភាគីបានរធាើរសច្កីត
សនិដ្ឋ
ន ា នបិទកិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេរៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។
១.២ រសច្កតស
ី រងេបអំពប
ី ទរោទក្បឆ្ំងនឹងជនជាប់រោទ

9>

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី

០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ នួន ជា រៅ “បងធំទីពី ” បានបំរពញមខនាទីជាអនរេខ្ននគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រហើយកនុង
ុ ក្បជាធិបរតយយ
រពេជាមួយោនរនះខដ នួន ជា មានតួនាទីរ្សងៗរទៀត រៅកនុង ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ដូច្ជា

ដាម្នតីក្កសួងរោសនាកា

និងព័ត៌មាន ជានាយក ដាម្នតីសីទ
ត ី ជាក្បធានសភាតំណាង

26

ក្បជាជន និងជាក្បធានគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន ។

10>

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ហូត

ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ រខៀវ សំ្ន រៅ “ខហម” “ខ្ង” និង “ណន” មានតួនាទី និង
មខង្វ រ្សងៗរៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

និង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ួមទាំងជាក្បធាន

នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង សតីពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីននសំណំរ ឿង ០០២
ឯកសា E284/4/8 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១៣) ។
25
ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅ
កនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធើកា
ា ខកខក្បបនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កីតសរក្មច្អំពី
បញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាកនុងកា បញ្ចូ េទីត្តង
ំ ឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង
រេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3 ។
26
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៨៦៩-៨៩៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

8

01006316
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

គណៈក្បធាន ដា

ជាក្បធានមនទី នរោបាយ៨៧០

និងជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម បស់

27

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
។

11>

ដីកា ដំ រណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា បំរពញមខង្វ ទាំងរនះ

ជនជាប់រោទបានក្បក្ពឹតត (ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម) នូវ៖ ឧក្កិដក្ា បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុង
រនាះមានកា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌
រ្សងរទៀតខដេ ួមមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់

មនសសរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) ។ កា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ
បងេំ

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀតខដេ ួមមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយ

និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសរៅកនុងអំឡុ ងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី េំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ កា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេម្នតីសាធា ណ ដាខខម
រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

28

។ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទបខនាមថ្ន បានរ ៀបច្ំ

ខ្នកា បានញុះញង់ បានបញ្ញជ បានជួយនិងជក្មុញ និងជាអនកទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើ
ច្ំរ ះបទឧក្កិដក្ា បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង

ខដេកនុងរនាះមាន៖ កា រធើម
ា នសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ

០០២/០១

កា រធើទ
ា កេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមានកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កីតនងៃងូ ន បស់

29

មនសស កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ ។

27

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១១៣១-១១៥០។

28

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

ទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២

ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និង រសច្កតី
សរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅ
កនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3 ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកសតព
ី ី
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨០-៧៨១, ៨១២-៨១៣។ រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំនំជក្មះសំរៅរៅរេើទាង
ំ ពី
“ទាហានសាធា ណ ដាខខម និងម្នតីសាធា ណ ដាខខម ” និងរៅរពេខៃះសំរៅរៅរេើ “ម្នតីសាធា ណ ដាខខម ” ។ ច្ំរ ះ
កា រក្បើ កយម្នតីសាធា ណ ដាខខម រនះគឺ ួមបញ្ចូ េទាំង “ទាហានសាធា ណ ដា្ងខដ ” ។
29
ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅ
កនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធើកា
ា ខកខក្បបនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កីតសរក្មច្អំពី
បញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កីតសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

9

01006317
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

២. បញ្ហ
ា អញ្ញក្តរមម
២.១ យត្តតធិកា

12>

បនាទប់ពីច្ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ

និងោជ ដ្ឋាភិបាេ

ននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ កាេពីនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៣ ដាសភាននក្ពះោជាណាច្ក្ក
កមពជា
ុ បានអនម័ត “ច្ាប់សព
ី ត ីកា បរងកើតឲ្យមានអងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
រដើមបី
កាត់រសច្កីតឧក្កិដក
ា មមខដេក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ” ខដេសំរៅ

30

ច្ងរក្កាយននច្ាប់រនះក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើកាេពីនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៤ ។ អនរលាម
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក
ត្តមមាក្ត្ត២(១)ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង និងមាក្ត្ត១ និងមាក្ត្ត២(ងមី) ននច្ាប់សីព
អ.វ.ត.ក មានយត្តតធិកា រេើ ូបបគគេខដេជា “រមដឹកនាំជាន់ខពស់” នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
និងជនទាំងឡាយ “ខដេទទួេខសក្តូវខពសប
់ ំ្ត” ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មម និងកា ំរលាភបំ នោ៉ាង
ធៃន់ធៃ រៅរេើច្ាប់ក្ពហមទណឌកមពជា
ុ

ច្ាប់មនសសធម៌អនត ជាតិ

និងអនសញ្ញាអនត ជាតិខដេ

ក្បរទសកមពជា
ុ បានទទួេសាគេ់ រហើយខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងច្រនាៃះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា

31

ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ។

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុងវិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង
រេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
30
កិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ

និងោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ទាក់ទងនឹងកា កាត់រសច្កីតរៅរក្កាមច្ាប់

កមពជា
ុ នូវឧក្កិដក
ា មមខដេក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៣
(“កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក”) មាក្ត្ត ១, ២។ ច្ាប់សីព
ត កា
ី បរងកើតឲ្យមានអងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
រដើមបីកាត់រសច្កីតឧក្កិដក
ា មមខដេក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុង យៈកាេននកមពជា
ុ ក្បជាធិរតយយ ច្ះនងៃទី ១០ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០១ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េកា រធើា វិរសាធនកមមខដេក្តូវបានក្បកាសឲ្យរក្បើរៅនងៃទី២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៤ (នស/
កម/ ១០០៤/០០៦) (“ច្ាប់ អ.វ.ត.ក”) មាក្ត្ត ២។
31
អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ បានសរក្មច្ថ្ន គណវឌឍិ បស់ជនជាប់រោទកនុងនាមជារមដឹកនាំជាន់ខពស់ ឬអនកទទួេ
ខសក្តូវខពស់បំ្ត គឺជាបញ្ញាោំបាច្់មួយននរោេកា ណ៍រសើបសួ និងកា រោទក្បកាន់ រៅកនុង្នាទនសិទធខិ តមួយគត់
បស់សហក្ពះោជអាជាា និងសហរៅក្កមរសើបអរងកត។ រហតដូច្រនះ បញ្ញារនះមិនអាច្រធើកា
ា វិនិច្័យ
ិ រៅច្ំរ ះមខ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរឡើយ េះក្ត្តខតមានកា រោទក្បកាន់អំពីកា ំរលាភរេើ្នាទនសិទធស
ិ ិន។ ថ្នរតើជនជាប់រោទ
ជាម្នតីខខម ក្កហម ឬមិនខមនជាម្នតីខខម ក្កហម គឺជាេកេខណឌតក្មូវយត្តតធិកា ខដេក្តូវរធើកា
ា វិនិច្័យ
ិ រៅច្ំរ ះមខ
អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូង (សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៧៩-៨០)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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13>

សហរៅក្កមរសើបអរងកតបានសរក្មច្ថ្ន ខៃួនមានយត្តតធិកា រេើ ូបបគគេច្ំរ ះ នួន ជា

និង រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន ពួកោត់គឺជារមដឹកនាំជាន់ខពស់នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
និង/ឬ ជាអនកទទួេខសក្តូវខពស់បំ្តច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុងពីនងៃទី ១៧ ខខ

32

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ។ ជនជាប់រោទមិនបានតវា៉ាច្ំរ ះរសច្កតី
សរក្មច្រនះរៅអងគបរ ជំនំជក្មះរទ។

14>

រទាះជាោ៉ាងណាកតី រខៀវ សំ្ន រៅខត កាជំហ ថ្ន អ.វ.ត.ក មិនមានយត្តតធិកា រេើ ូប

បគគេោត់រទ។ ោត់ជំទាស់ថ្ន រៅកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ោត់មិនធាៃប់រធើជា
ា អនក
សរក្មច្ច្ិតខត ្នកនរោបាយ រហើយោត់ក៏មិនមានអំណាច្ជាក់ខសតង ឬអំណាច្ក្បតិបតិកា
ត រទ សូមបី
ខតរពេខដេោត់បានកាៃយជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា

33

ខដេជាក្បមខ ដានិមិតត ូបក៏រដ្ឋយ ។

អំណាច្ និងកា ក្គប់ក្គង ខដេជនជាប់រោទមានកនុងនាមជាសមាជិក បស់គណៈកមាម ធិកា
ធ េ់កា
មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឬកនុងនាមជាក្បមខ ដា គឺជាបញ្ញាននអងគរហតខដេ ក់ព័នដ
កំណត់អំពីកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ោត់ រហតដូរច្នះ មិនអាច្ជាកា ោោំងដេ់យត្តតធិកា
រៅដំណាក់កាេជំនំជក្មះរទ។ រេើសពីរនះរទៀត រោងត្តមទមៃន់ននភ័សត្ត
តុ ងរេើសេប់ និងត្តម
យៈកា សា ភាព បស់ជនជាប់រោទ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

ជនជាប់រោទគឺជាម្នតីខខម

34

ក្កហមរៅច្រនាៃះពីឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ១៩៧៩ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន អងគជំនំជក្មះ
មានយត្តតធិកា រេើ ូបបគគេ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។

15>

រេើសពីរនះរទៀត ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេជនជាប់រោទរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១ បាន ងកា រោទក្បកាន់ គឺជាបទរេមើសខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ សាិតរៅកនុងយត្តតធិកា រេើរ ឿងកីត និងយត្តតធិកា
32

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ១៣២៧-១៣២៨។

33

អញ្ាក្តកមមទាក់ទងនឹងយត្តតធិកា ឯកសា E46 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១១-១៥។ សូមរមើេ

្ងខដ រសច្កីតខណនាំដេ់ភាគី ក់ព័នន
ធ ឹងអញ្ាក្តកមម និងបញ្ញា ក់ព័នធ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E51/7 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៤ (រដ្ឋយពិោ ណារឃើញថ្ន ដំរណាះក្សាយច្ំរ ះអញ្ាក្តកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេ
ទាក់ទិននឹងយត្តតធិកា បគគេ បង្វាញពីកា វាយតនមៃ ួមច្ូេោនមួយរៅរេើអងគរហត និងអងគច្ាប់ អងគជំនំជក្មះពនា
រពេកា ពិោ ណាសា ណាទាំងរនះ ហូតបនាទប់ពស
ី វនាកា សីព
ត ីភស
័ ត្ត
តុ ងសិន)។
34
សូមរមើេ ខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខ
ង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៨-៤០៩ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក ដូច្មានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ១ និងមាក្ត្ត ៩ ននកិច្ក្ច ពមរក្ពៀង និង
មាក្ត្ត ១ និងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សព
ី ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក។
២.២ រោេកា ណ៍នត
ី ានកូេភាព

16>

ទាំងរោេកា ណ៍នីតានកូេភាពកមពជា
ុ និងរោេកា ណ៍នីតានកូេភាពអនត ជាតិ ខដេ

ទាក់ទងនឹងរោេកា ណ៍ទូរៅគឺ ោមនកា ្តនាទរទាស របើោមនច្ាប់ខច្ង (nulla poena sine lege)
និងរោេកា ណ៍ោមនបទរេមើស របើោមនច្ាប់ខច្ង (nullum crimen sine lege) តក្មូវឲ្យច្ាប់
ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងឧក្កិដក
ា មម

និងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌមានភាពច្ាស់លាស់ពិត

35

ក្បាកដ និងមិនក្បតិសកមម ។ ដូរច្នះ រៅកនុងប ិបទជាក់លាក់នន អ.វ.ត.ក រោេកា ណ៍នីតានកូេភាពតក្មូវឲ្យបទរេមើស និងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ ក្តូវខតមាន
រៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ និងច្ាប់អនត ជាតិ រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦
ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ រហើយជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេរឃើញ និងដឹង្ងខដ

36

។ រោេកា ណ៍

រនះមិនបានហាមោត់អងគជំនំជក្មះកនុងកា រធើកា
ា បកក្សាយ និងបញ្ញជក់បំភឺអ
ៃ ំពីច្ាប់ ឬក៏ខ្អករេើ
រសច្កីស
ត រក្មច្នានារៅកនុងរ ឿងកីតរ្សងៗរទៀតរនាះរទ

របើរទាះបីជារ ឿងកីតទាង
ំ រនាះរកើតមានរៅ

រក្កាយអំឡុងរពេខដេសាិតរៅរក្កាមកា ពិនិតយក៏រដ្ឋយ។ រទាះជាោ៉ាងណាកតី រោេកា ណ៍រនះ

35

សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ៩១។ ក្កមក្ពហមទណឌននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ

មាក្ត្ត ១៖ (“ច្ាប់ក្ពហមទណឌកំណត់បទរេមើស ច្ងអេ
ុ បង្វាញបគគេខដេអាច្ក្តូវបានក្បកាសថ្ន ជាអនកទទួេខស
ក្តូវច្ំរ ះបទរេមើស និងកំណត់រទាស ក្ពមទាំងខបបបទននកា អនវតតរទាសរនះ”) មាក្ត្ត ៣ (“មានខតអំរពើខដេ
បរងកើតជាបទរេមើស រៅរពេខដេអំរពើរនាះមានខច្ងកនុងបទបបញ្ាតិតក្ពហមទណឌជាធ មានប៉ារណា
ណ ះ រទើប ក្តូវ្តនាទរទាស
ក្ពហមទណឌបាន។

មានខតរទាសខដេមានខច្ងកនុងបទបបញ្ាតិក្ត ពហមទណឌជាធ មាន

រៅរពេខដេបទរេមើសក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតប
ត ៉ារណា
ណ ះ រទើបអាច្ក្តូវក្បកាសបាន”)។ មាក្ត្ត ៥ (“កនុងរ ឿងក្ពហមទណឌ ច្ាប់ក្តូវបកក្សាយោ៉ាងតឹង ឹង។
រៅក្កមមិនអាច្ពក្ងីក វិសាេភាពអនវតត ឬបកក្សាយត្តមសទិសភាពបានរឡើយ”)។ មាក្ត្ត ៨ (“បទបបញ្ាតនិត នក្កម
រនះ ពំអាច្នាំឲ្យមានកា បរងកើតនូវសាានភាពយតតិនិរសធច្ំរ ះជន ងរក្ោះននបទរេមើសធៃន់ធៃ ខដេកំណត់រដ្ឋយច្ាប់
រដ្ឋយខឡកទាក់ទងដេ់កា ំរលាភនីតិមនសសធម៌អនត ជាតិ ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ ឬអនសញ្ញាអនត ជាតិខដេទទួេ
សាគេ់រដ្ឋយក្ពះោជាអាណាច្ក្កកមពជា
ុ រឡើយ”)។
36
សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៦-៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកីត

កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៨៩-៩៧។ ក្កមក្ពហមទណឌននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ មាក្ត្ត ៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិតជាហាមោត់អងគជំនំជក្មះមិនឲ្យ “បរងកើតច្ាប់ងី ម ឬបកក្សាយច្ាប់ខដេមានក្សាប់ឲ្យហួស

37

ពីខដនកំណត់សមរហត្េននកា បញ្ញជក់បំភឺខៃ ដេអាច្ទទួេយកបានរនាះរឡើយ” ។

17>

រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រេើករឡើងថ្ន អ.វ.ត.ក មិនមានយត្តតធិកា ជំនំជក្មះរេើឧក្កិដក
ា មម

អនត ជាតិរទ រដ្ឋយសា ខត អ.វ.ត.ក មិនខមនជាតលាកា អនត ជាតិ មិនអាច្អនវតតច្ាប់អនត ជាតិ
រដ្ឋយផ្ទទេ់ រហើយឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិមិនក្តូវបានោត់ទកថ្នជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ
រៅរក្កាមច្ាប់ជាតិរនាះរទ រៅកនុងអំឡុងរពេខដេបទរេមើសរនាះក្តូវបានរគរោទក្បកាន់ថ្ន បាន
ក្បក្ពឹតរត នាះ។ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា ក៏បានអះអាងថ្ន រៅក្គប់ក ណីទាង
ំ អស់ ច្ាប់ទំរនៀម
ទមាៃប់អនត ជាតិមិនបាន្តេ់និយមន័យេមអិតអំពីបទឧក្កិដា និងកា ្តនាទរទាសជាធ មាន ដូច្ខដេ

38

តក្មូវរដ្ឋយរោេកា ណ៍នីតានកូេភាពរនាះរទ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សា ណាទាំង
រនះមិនមានមូេដ្ឋានោំក្ទរទ។

18>

ជារោេកា ណ៍

ជនជាប់រោទមិនអាច្ ួច្្តពីកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌរៅរក្កាម

ច្ាប់អនត ជាតិ រដ្ឋយក្ោន់ខតរេើករឡើងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមអនត ជាតិមិនមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ជាតិរនាះ

39

រទ ។

កនុងក ណីខដេច្ាប់ជាតិមិនមានខច្ងអំពីច្ ិតេកេណៈជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មមអនត ជាតិ

តលាកា អាច្ខ្អករៅរេើ ច្ាប់ អនត ជាតិ
37

រហើយមិនក្តូវ បានរគោត់ទកថ្នជាកា ំរលាភរេើ

សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៥ រដ្ឋយដកក្សង់ សាេដីកាកនុង

រ ឿងកីត Aleksovski កថ្នខណឌ ១២៦-១២៧។
38
អញ្ាក្តកមម ួមបញ្ចូ េោន ឯកសា E51/3 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤៣-៤៨, ៥៣។ អញ្ាក្តកមម
បឋមរេើយត្តតធិកា ឯកសា E46 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤-៥, ១៩, ២៤។ សូមរមើេ្ងខដ
រសច្កីតសរងេបអញ្ាក្តកមមត្តមវិធាន ៨៩ បស់រលាក រអៀង សា ី និងកា ជូនដំណឹងននកា មិនរោ ពត្តមអនសស ណៈ
រក្ៅ្ៃូវកា នានា នារពេអនាគត ខដេក្តូវបានរច្ញជំនួសឲ្យរសច្កីតសរក្មច្មានសំអាងរហត បស់តលាកា ខដេ
ជាកមមវតាប
ុ ណតឹងឧទធ ណ៍ ឯកសា E51/4 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២៤(ង) រដ្ឋយរោងរេើ
បណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/1/6 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១០ កថ្នខណឌ ១០៦, ១០៨, ១២៥។
39
រោេកា ណ៍តលាកា Nuremberg រោេកា ណ៍ II (“កា ពិតខដេថ្ន ច្ាប់ន្ទកនុងមិនបានដ្ឋក់ទណឌកមមច្ំរ ះ
អំរពើមួយខដេជាបទរេមើសខ្អកត្តមច្ាប់អនត ជាតិ មិនអាច្ជួយឲ្យបគគេខដេក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើរនាះ

ួច្្តពីកា ទទួេ

ខសក្តូវរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិរនាះរទ”)។ រសច្កីតសក្មច្កនុងរ ឿងកីត Justice ទំព័ ៩៧៥ (“កា អនវតតរោេកា ណ៍

អានភាពមិនក្បតិសកមមរៅរេើរសច្កីតសរក្មច្តលាកា ច្ំរ ះច្ាប់អនត ជាតិទូរៅ គឺជាកា ោោំ ងច្ាប់រនាះត្តំងពីដំបូង
មក”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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40

រោេកា ណ៍នីតានកូេភាពរនាះរឡើយ ។ អនរលាមត្តមកិច្ចក្ពមរក្ពៀង អនកបរងកើតច្ាប់កមពជា
ុ
ច្ាស់ជាមានរោេបំណង្តេ់យត្តតធិកា រៅ អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្
មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ រហើយនិយមន័យរនះក្តូវបានោត់ទកថ្ន អាច្យកមកអនវតតរដ្ឋយ

41

ផ្ទទ េ់រៅច្ំរ ះមខអងគជំ នំជក្មះរនះ ។

ក្កុមក្បឹ កាធមមនញ្ាបានោត់ទ កច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត

អ.វ.ត.ក ថ្នមានសពេភាព ួមទាំងបទបបញ្ាតនិត នច្ាប់រនះអនញ្ញាតឲ្យយត្តតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក

42

មានរៅរេើច្ាប់អនត ជាតិ ។

19>

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន មាក្ត្ត ៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង កំណត់និយមន័យឧក្កិដក
ា មម

ត ៈទីក្កុង ៉ាូម ប៉ាខនតមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សីព
ត ីកា
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ រដ្ឋយរោងរៅរេើេកេនិក
បរងកើត អ.វ.ត.ក មិនបានរោងរៅរេើេកេនិក
ត ៈរនះ រនាះរទ ។ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបាន
សរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន យត្តតធិកា បស់ អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ក្តូវបាន
កំណត់រដ្ឋយនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្ខដេមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ

43

រៅកនុងអំឡុងរពេខដេអំរពើរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត ។ ដូរច្នះ ទាំងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ឬមាក្ត្ត
៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង មិន អាច្ក្តូវ បានបកក្សាយថ្ន ជាវិរសាធនកមមច្ាប់ ខដេមានអានភាព

40

សាេក្កមកនុងរ ឿងកីត Kononov តទេ់នឹង Latvia តលាកា ECtHR (បណតឹងរេខ ៣៦៣៧៦/០៤) ច្ះនងៃទី ១៧

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ២០៨។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត

កាំង រហកកអាវ រជើងទំព័ រេខ ១៨៨។
41
រៅរពេអនម័តក្កមក្ពហមទណឌងមី ខដេបញ្ចូ េនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បេ័យពូជសាសន៍ ឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំងនឹង
មនសសជាតិ

និងឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគមរៅកនុងច្ាប់ជាតិ

អនកបរងកើតច្ាប់កមពជា
ុ រេើករឡើងច្ាស់បខនាមរៅកនុងមាក្ត្ត៨

ខដេរេើករឡើងថ្ន “បទបបញ្ាតិតននក្កមរនះ ពំអាច្នាំឲ្យមានកា បរងកើតនូវសាានភាពយតតិនិរសធច្ំរ ះជន ងរក្ោះនន
បទរេមើសធៃន់ធៃ

ខដេកំណត់រដ្ឋយច្ាប់រដ្ឋយខឡកទាក់ទងដេ់កា ំរលាភនីតិមនសសធម៌អនត ជាតិ

ទំរនៀមទមាៃប់

អនត ជាតិ ឬអនសញ្ញាអនត ជាតិ ខដេទទួេសាគេ់រដ្ឋយក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ រឡើយ”។
42
រសច្កីតសរក្មច្ បស់ក្កុមក្បឹកាធមមនញ្ាសីព
ត ច្
ី ាប់អងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ
រសច្កីតសរក្មច្រេខ
០៤០/០០២/២០០១ សំណំរ ឿងរេខៈ ០៣៨/០០១/២០០១ ឯកសា E9/7.2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០១ ទំព័
១-៣។ ក្សរដៀងោនរនះខដ អងគបរ ជំនំជក្មះបានសរក្មច្ថ្ន ោជ ដ្ឋាភិបាេននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ
បានបញ្ចូ េ
អញ្ាក្តកមមរេើប ទរេមើ ស អនត ជាតិ

ឲ្យកំ ណ ត់រៅត្តមរោេកា ណ៍ នីតាន កូ េ ភាពរៅកនុ ង ច្ាប់ជា តិ បស់ ខួ ៃន

(សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធើរា ឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ D427/3/15
ច្ះនងៃទី១៥ ខខកមភៈ ឆ្នំ២០១១ ឯកសា កថ្នខណឌ ៩៦-៩៧)។
43
សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៩-១០០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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44

ក្បតិសកមមច្ំរ ះនិយមន័យរនះរនាះរទ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្ថ្ន អងគជំនំជក្មះ
មាន យត្តតធិកា រេើ ឧក្កិដាកមមអនត ជាតិនានា ខដេក្តូវបានកំណ ត់រៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខដេ
បានបំរពញត្តមរោេកា ណ៍នីតានកូេភាព។

20>

រទាះបីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង និងអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ មិនបានវាយតនមៃពីមន

មកថ្ន រតើឧក្កិដក
ា មម និងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ ខដេជាបញ្ញាក្តូវរដ្ឋះក្សាយកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១ ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ជាតិ ឬ ច្ាប់អនត ជាតិរៅក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ខដ ឬ

45

ោ៉ាងណារនាះ អងគជំនំជក្មះរធើកា
ា វាយតនមៃច្ំរ ះបញ្ញារនះរៅកនុងសាេក្កមរនះ ។ អងគជំនំជក្មះ
ក៏ពិោ ណា្ងខដ ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមខដេ ក់ព័នធ និងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទ
ក្បរមើេរមើេរឃើញ និងដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ងខដ រទ

46

។

២.៣ រោេកា ណ៍ននភ័សត្ត
តុ ង និងនីតិ វធ
ិ ី
២.៣.១ រសច្កីរត ្តម
ើ

21>

ក្កមនីតិ វិធីក្ពហមទណឌននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ

ក្គប់ក្គងរេើកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីរៅ

ច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក។ កា ខណនាំក៏អាច្ក្តូវបានខសាង កពីច្ាប់អនត ជាតិ រៅកនុងសាានភាពខដេ
44

សាេដីកាអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៩-១០០។

45

សូមរមើេ ខ្នកទី ៩ សតព
ី ីច្ាប់អនវតតនន ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤១១-៤១៥, ៤២៦, ៤៣៥-

៤៣៦ ។
46

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣ សតីពីកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៨៩, ៦៩១, ៦៩៧, ៦៩៩, ៧០១,

៧០៣, ៧១៤។ រដើមបីកំណត់ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មម ឬទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ អាច្ក្តូវបានជនជាប់រោទក្បរមើេរមើេ
រឃើញច្ាស់ថ្នជាបទឧក្កិដា និងដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ងឬោ៉ាងណារនាះ អងគបរ ជំនំជក្មះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
និងអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ

បានពិោ ណារៅរេើ៖

ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមសិត
ា រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមរនះមានខច្ងរៅកនុងអនសញ្ញា, ក្បរភទធៃន់ធៃ ននឧក្កិដក
ា មម, កំណត់រហតបទរោទ និងកា ្តនាទរទាស
ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅតលាកា អនត ជាតិ

និងតលាកា រ្សងរទៀតខដេកាត់រសច្កីតច្ំរ ះ

ឧក្កិដក
ា មមអនត ជាតិ ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមក្តូវបានោត់ទកជាបទរេមើសរៅកនុងច្ាប់ជាតិ និងតួនាទី បស់ជនជាប់រោទរៅ
កនុង (សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30
ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២៥៣, ២៥៧, ២៦៣, ៣៣១-៣៣២, ៣៥៥, ៤៦០។ សាេដីកា
បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងសំណំរ ឿងកាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៦, ១៦០-១៦២, ២១១-២១២, ២៨០។
សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងសំណំរ ឿងកាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣១-៣២)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នីតិ វិធីមានក្សាប់មិនបានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញាណាមួយ

ឬក្បសិនរបើមានភាពមិនច្ាស់លាស់កនុង

កា បកក្សាយ ឬអនវតតនីតិ វិ ធីរនាះ ឬ ក្បសិនរបើ នីតិ វិ ធីទាំងរនះមិនក្សបជាមួយនឹងបទដ្ឋាន

47

ុ ខដេអាច្យកមកអនវតតបាន
អនត ជាតិ ។ វិធានន្ទកនុងរធាើកា ក្ច្បាច្់បញ្ចូ េនូវច្ាប់នីតិ វិធីកមពជា
រៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក និងរក្បើក្បាស់នីតិ វិធីអនត ជាតិ កនុងរោេបំណងរដើមបីធានានូវយតតិធម៌

48

ភាពក្តឹមក្តូវ

និងដំរណើ កា សមក្សបននច្ាប់ ។ រៅកនុងក្កបខណឌរនះ អងគជំនំជក្មះក្តូវខត

“ធានាថ្ន កា ជំនំជក្មះមានភាពយតតិធម៌ និងឆ្ប់ ហ័ស [...] រដ្ឋយមានកា រោ ពោ៉ាងរពញ
រេញនូវសិទធិ បស់ជនជាប់រោទ

និងមានកា កា

ឲ្យបានក្តឹមក្តូវច្ំរ ះជន ងរក្ោះ

និង

49

សាកសី” ។
២.៣.២ បនទក
ុ និងបទដ្ឋានននភ័សត្ត
តុ ង

22>

ជនជាប់រោទ ក្តូវបានសនមតថ្នោមនរទាស ដោបណាពិ ទធភាព បស់ោត់មិនទាន់ក្តូវបាន

50

51

ករឃើញ ។

សហក្ពះោជអាជាាមានបនទក
ុ កនុងកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង ។

រដើមបីអាច្្តនាទរទាស

ជនជាប់រោទ អងគជំនំជក្មះក្តូវខតមានជំរនឿ “រដ្ឋយរេើសពី វិមតិសងស័យ” អំពីពិ ទធភាព បស់

52

ជនជាប់រោទ ។ រដើមបីរដ្ឋះក្សាយភាពមិនសីសង្វាក់ោន វាងកា ខច្ងខសោនរៅកនុងសំរៅភាសា
រ្សងៗនន វិធាន ៨៧ (១) ននវិធានន្ទកនុង ខដេបង្វាញពីបទដ្ឋាន “រដ្ឋយរេើសពី វិមតិសងស័យ”
ត្តមច្ាប់កំមិនឡ

(Common

Law)

និងទសសនាទាន

“ជំរនឿរដ្ឋយឥសស ច្ិតត

(intime

convinction)” ត្តមច្ាប់សី វិេ (Civil Law) អងគជំនំជក្មះបានរក្បើក្បាស់ វិធីសា្សត ួមមួយ

47

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

វិធាន ២ ននវិធានន្ទកនុង។
48
កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១២(២)។ បពាកថ្ន ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿង
កីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៥។
49
ច្ាប់ អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ៣៣ ងមី។ ជនជាប់រោទក្តូវបានធានានូវសិទធិជាសា វ័នច្
ត ាស់លាស់កនុងអំឡុងរពេដំណាក់
កាេជំនំជក្មះននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី (សូមរមើេ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១៣(១) (សំរៅច្ំរ ះ
កតិកាសញ្ញាសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១៤ និងមាក្ត្ត ១៥)។ ច្ាប់ អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ៣៤ ងមី មាក្ត្ត
៣៥ ងមី)។
50
វិធាន ២១(១)(ឃ) ននវិធានន្ទកនុង។
51
វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។
52
វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

វាយតនមៃរៅរេើភាពក្គប់ក្ោន់ននភ័សត្ត
តុ ង។
សំអាងរហត ួច្
ជនជាប់រោទ

53

បនាទប់ពីបានវាយតនមៃរៅរេើភ័សត្ត
តុ ងរដ្ឋយមាន

អងគជំ នំជ ក្មះនឹងរធាើកា បកក្សាយ វិ មតិស ងស័យរដ្ឋយ្តេ់ក្បរោជន៍ដេ់
។

២.៣.៣ សំណរំ ឿង

23>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានទទួេសំណំរ ឿង

បនាទប់ពីោេ់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាង
ំ អស់

54

ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវបានសរក្មច្រៅនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ។ សមាភ ៈ
ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង រហើយខដេមិនក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះរដ្ឋយអនរលាម
ត្តម វិធាន

៨៧

ននវិធានន្ទកនុងរនាះ

គឺមិនក្តូវបានអងគជំនំជក្មះយកមករធាើជាមូេដ្ឋានកនុងកា

55

ពិោ ណារៅរេើ ពិ ទធ ភាព បស់ជ នជាប់រោទរនាះរទ ។ រៅរពេទទួ េបានកា ជូនដំណឹង អំពី
បទរោទ ជនក្តូវរោទ បនាទប់មកកាៃយជាជនជាប់រោទ រក្កាយពីរច្ញដីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជក្មះ

56

ទទួេបានកា អនញ្ញាតឲ្យច្ូេរមើេសំណំរ ឿង កនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីទាង
ំ មូេ ។
ដូរច្នះ នួន ជា ទទួេបានកា អនញ្ញាតឲ្យច្ូេរមើេសំណំរ ឿងោប់ត្តំងពីនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

57

២០០៧ រហើយ រខៀវ សំ្ន អាច្ច្ូេរមើេសំណំរ ឿងោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។
53

សំរៅជាភាសាអង់រគៃ ស និងភាសាខខម នន វិធាន ៨៧(១) នន វិធានន្ទកនុងខច្ងអំពប
ី ទដ្ឋាន “រេើសពី វិមតិសងស័យ”

ខណៈរពេខដេ កយរពច្ន៍

“ជំរនឿរដ្ឋយឥសស ច្ិតត”

មានខច្ងរៅកនុងសំរៅជាភាសាបាោំង

(សាេក្កម បស់

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៥)។
54
ដីកាបង្វគប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E9 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១
ទំព័ ១។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង ធី ិទធ និង នួន ជា ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/2/12 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៨-៩។ សាេដីការេើបណតឹង
ឧទធ ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/4/14 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១១ ទំព័

៤-៥។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ)

D427/1/26 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា ទំព័ ៥-៦។
55
សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកីត កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៨។
56
វិធាន ៩(៥)-(៦), ១០(៤), ៥៥(៦), ៥៥(១១), ៨៦ ននវិធានន្ទកនុង។ សូមរមើេ្ងខដ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ
សំ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កីត

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពមិនក្បក្កតី

ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុង

រពេននកិច្ចរសើបសួ (ឯកសា E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/3, E241 និង E241/1) ឯកសា E251
ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៨។
57
កំណត់រហតច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា D20 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ។ កំណត់
រហតច្ូេខៃួនដំបូង បស់ រខៀវ សំ្ន (ក.ស.ច្.ស) ឯកសា D42 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006325
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

២.៣.៤ ភាពទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ង
២.៣.៤.១ ក្កបខណឌគតិយតតិ

24>

រេើកខេងខតមានខច្ងរ្សងពីរនះ ោេ់ភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់គឺអាច្ទទួេយកបាន

58

រហើយ

រដ្ឋយក្តូវរោ ពត្តមេកេណៈវិនិច្័យ
ិ ខដេមានខច្ងរៅកនុងវិធាន៨៧(៣)(៤)ននវិធានន្ទកនុង ភាគីអាច្

59

រសនើសឲ្
ំ យអងគជំនំជក្មះទទួេយកភ័សត្ត
តុ ងរៅក្គប់ដំណាក់កាេននកា ជំនំជក្មះ ។ អងគជំនំជក្មះ
មាន្នាទនសិទធិទូេំទូលាយកនុងកា កំណត់អំពីសាកសីខដេក្តូវសាតប់សកេីកមម និងភ័សត្ត
តុ ងខដេក្តូវ

60

ទទួេយក ។

25>

ភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់ ក្តូវខតបានសរងេបនូវខៃឹមសា

បានអាន ឬកំណត់អតតសញ្ញាណោ៉ាង

61

សមក្សប ។ មនរពេោប់រ្តើមកា ជំនំជក្មះ អងគជំនំជក្មះអាច្បង្វគប់ឲ្យភាគីទាង
ំ អស់ដ្ឋក់បញ្ជ ី
ភ័សត្ត
តុ ងបឋម ខដេកំណត់អតតសញ្ញាណ រ ៀបោប់រដ្ឋយសរងេប និងបង្វាញពីភាព ក់ព័ននធ ន

62

ភ័សត្ត
តុ ងខដេរសនើសទា
ំ ង
ំ រនាះ ។

ក្គប់ភ័សត្ត
តុ ងខដេបានរសនើសំទាង
ំ អស់ខដេមិនទាន់ កបានរៅ

រពេអងគជំនំជក្មះទទួេយកសំណំរ ឿង

ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាភ័សត្ត
តុ ង

“ងមី”

អនរលាមត្តម

58

វិធាន ៨៧(១) ននវិធានន្ទកនុង។

59

រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ

២០១២ កថ្នខណឌ ២១។ រសច្កីតជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា

កីតជនជាប់រោទ នួន ជា មកអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ក្សាវក្ជាវរៅឯមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
(ឯកសា

E211) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា

E211/2

ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៤។ សំណំរ ឿង០០១ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ភាគីនានាសំដ្ឋក់
សមាភ ៈមួយច្ំនួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ អនរលាមត្តម វិធានន្ទកនុង ៨៧(២) ឯកសា E176 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៩ កថ្នខណឌ ១៣។
60
រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ២០។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹង

កា ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ឯកសា

និងឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៨-២០។ រសច្កីតសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់ក្កុមរមធាវី
កា

កីត

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរសើបសួ

(ឯកសា E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, E241 និង E241/1) ឯកសា E251 ច្ះនងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ២៥។
61
វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង។
62
វិធាន ៨០(១)-(៣) ននវិធានន្ទកនុង។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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េកេខណឌតក្មូវនន វិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង។ ភាគីក្តូវខតបង្វាញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងងមីគឺមិនអាច្ ក
បានរនាះរទ មនរពេរបើកកា ជំនំជក្មះ និង/ឬ មិនអាច្ កបានពីមនមក រទាះបីជាបានខិតខំក្បឹង

63

ខក្បងោ៉ាងសមរហត្េកីត ។ មនរពេដ្ឋក់ភ័សត្ត
តុ ងងមរី ៅកនុងសំណំរ ឿង អងគជំនំជក្មះក្តូវខត

64

សរក្មច្ថ្ន រតើភ័សត្ត
តុ ងងមីរនះអាច្នាំរៅដេ់កា ខសាង កកា ពិតខដ ឬរទ ។

26>

អងគជំនំជក្មះអាច្បដិរសធរោេនូវោេ់សមាភ ៈខដេមិនជាប់ ក់ព័នធ ឬជាកា រសនើសជា
ំ ន់

ោន មិនអាច្ កបានកនុង យៈរពេសមក្សបណាមួយ មិនសមក្សបសក្មាប់បញ្ញជក់អងគរហតខដេ
ជារោេរៅននកា រសនើសំពិនិតយភ័សត្ត
តុ ង

ច្ាប់មិនអនញ្ញាត

ឬមានរច្តនាពនា កិច្ចដំរណើ កា

65

តុ ងខដេដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះក្តូវខត ក់ព័នធ និងអាច្រជឿទកច្ិតត
នីតិ វិធី ។ ដូរច្នះ ភ័សត្ត

ជាបឋម ។ ភាគីក្តូវ ខតមានឱកាសកនុងកា ជំទាស់រៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ងរៅ
66
កនុងអំឡុងរពេននកា ពិភាការដញរដ្ឋេ រទាះបីជាភាគីមិនបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះកីត ។
២.៣.៤.២ ក្បភពននភ័សត្ត
តុ ងដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះ
២.៣.៤.២.១ ភ័សត្ត
តុ ង បស់ជនជាប់រោទ

27>

បនាទប់ពីកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍របើក សវនាកា រេើអងគរសច្កីតបានោប់រ្តើមរដ្ឋយមាន

កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋាន និងកា សួ រដញរដ្ឋេរៅជនជាប់រោទត្តមេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយ ដូច្មានោយ

67

រ្
ម ះរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ។ អនរលាមត្តម វិធាន២១ (១)(ឃ) និង វិធាន៩០(១) ននវិធាន
63

រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ

២០១២ កថ្នខណឌ១៧, ២៣, ២៨, ៣៨។
64
រសច្កីតសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ២៧ រជើងទំព័ ៣៨។ បទដ្ឋានរនះខ្អករេើបទដ្ឋានខដេបានអនវតត រៅកនុងដំណាក់កាេរសើបសួ
ច្ំរ ះកិច្ចរសើបសួ ខដេនាំដេ់កា ដ្ឋក់បញ្ចូ េនូវសមាភ ៈរៅកនុងសំណំរ ឿង ( វិធាន ៥៥(៥) នន វិធានន្ទកនុង)។
65
វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង។
66
សូមរមើេឧទា. រសច្កីតសរក្មច្រេើរសច្កីតជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃយ
ើ បស់សាកសី
ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា
និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៤០-៤៣។
67
ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ក់ព័នន
ធ ឹងកា ្តេ់សកេីកមម បស់
ជនជាប់រោទ (ឯកសា E101 និង E101/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E101/5 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ន្ទកនុង ក្បធានអងគជំនំជក្មះជូនដំណឹងដេ់ជនជាប់រោទនីមួយៗអំពីសិទធរិ ៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតបមន

68

រពេជនជាប់រោទរធើរា សច្កីតខងៃងកា ណ៍របើក ។ បខនាមរេើរសច្កីខត ងៃងកា ណ៍របើកដូច្ខដេមាន
ខច្ងរៅកនុង វិធានន្ទកនុង

រៅរពេជនជាប់រោទសម័ក្គច្ិតរត ្ៃើយ

អងគជំនំជក្មះនឹងសួ សំណួ

ទាំងឡាយណាខដេខៃួនយេ់ រឃើញថ្ន ក់ព័នធ រទាះបីជា សំណួ ដ្ឋក់បនទក
ុ ឬ រដ្ឋះបនទក
ុ ច្ំរ ះ
ពិ ទធភាព បស់ជនជាប់រោទក៏រដ្ឋយ។ ភាគីក៏ក្តូវបាន្តេ់ឱកាសរដើមបីត្តំងសំណួ ដេ់ជនជាប់រោទ
្ងខដ

28>

69

70

។ ច្រមៃើយ បស់ជនជាប់រោទ គឺជាភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ ។

រខៀវ សំ្ន បានរធើរា សច្កីខត ងៃងកា ណ៍របើក និងបាន្តេ់ភ័សត្ត
តុ ងកាេពីនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០១១ និងនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ប៉ាខនតរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធមិន
រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ

រដ្ឋយបង្វាញថ្ន ោត់មានបំណងច្ង់សាតប់សកេីកមមក្បឆ្ំងរេើ ូបោត់ជា

71

មនសិន ។ រៅខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ បស់រដើមបណតឹង

72

ដាបបរវណីមួយច្ំនួន ។ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើសិទធិរៅរសៃៀម

១-២។ កា រ្ៃើយតបរៅរេើបញ្ញាខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗមនរពេសវនាកា

និងកា កំណត់រពេរវលា

ននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141
ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១១ ទំព័ ៥។
68
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៣២-៣៣ (នួន ជា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័
៣៩-៤០ (រអៀង សា ី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៤៥-៤៦ (រខៀវ សំ្ន)។ ជនជាប់រោទក្តូវ
បានរេើកខេងមិនឲ្យរធើស
ា ោចក្បណិធាន ( វិធាន៩០ ននវិធានន្ទកនុង)។
69
វិធាន ៩០(១) ននវិធានន្ទកនុង។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា
ក់ព័នន
ធ ឹងកា ្តេ់សកេីកមម បស់ជនជាប់រោទ (ឯកសា E101 និង E101/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E101/5 ច្ះនងៃ
ទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ១-២។ កា រ្ៃើយតបរៅរេើបញ្ញាខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗមនរពេ
សវនាកា និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីជាន់ខពស់ខ្នកច្ាប់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៥។
70
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៣២-៣៣។ សូមរមើេ្ងខដ វិធាន ៨៧(៥) ននវិធានន្ទកនុង។
71
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៤២-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៣៨-៦៤។

សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៥៥-៥៧។
72

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

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៤-១៦, ៦៨-៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២០-២១, ៥៣៥៥, ៨៧-៨៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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73

មិនរ្ៃើយតបមតងរទៀត ។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរធើរា សច្កីស
ត ននិដ្ឋាន

74

បិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ។

29>

រៅច្រនាៃះពីខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ដេ់ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ នួន ជា បានរធាើរសច្កតី

75

ខងៃងកា ណ៍មួ យច្ំនួន និងបានរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ បស់អងគជំ នំជ ក្មះ និ ងភាគី ។ រៅនងៃទី

76

១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ នួន ជា បានរក្បើសិទធរិ ៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប ។ នួន ជា បានរធាើរសច្កតី
ខងៃងកា ណ៍បខនាម និងបានរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ រៅកនុងឱកាសមួយច្ំនួនរៅច្រនាៃះពីខខ មិងនា

77

ឆ្នំ ២០១២ ដេ់ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ។ នួន ជា បានរក្បើសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតបជាងមីមង
ត

78

ត ននិដ្ឋានច្ងរក្កាយរៅនងៃទី
រទៀតរៅនងៃទី ១៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ។ នួន ជា បានរធើរា សច្កីស

79

៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ។
២.៣.៤.២.២ ភ័សត្ត
តុ ង បស់រដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី សាកសី និងអនកជំនាញ

73

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣១។

74

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៥២-៥៥។

75

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

ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២-៤០។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ ទំព័ ៣០-៨៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៧-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ៧-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៦-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ១-២២។ ក្បតិោ កនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ១-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ៦-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ២៩-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ៣-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៣-៤។
76
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៣-៦។
77
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៨-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័
១២-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៩-២០, ២០-២១, ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៥-១៧, ៧០-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២១-២២, ៥៤៥៥។
78
ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៣-១៤។
79
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១-២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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30>

រោងត្តមឋានៈពិរសស បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

80

សមបងរនាះរទ ។

តលាកា មិនតក្មូវឲ្យពួកោត់រធាើ

សាកសីក្តូវបានជូនដំណឹងអំពីសិទធិមិនរធាើសកេីកមមក្បឆ្ំងនឹងខៃួនឯង

និងមាន

81

ន ជំនាញរេើបញ្ញា
រមធាវីជួយ ក្បសិនរបើពួកោត់រសនើសំ ។ អងគជំនំជក្មះបានសាតប់មតិរោបេ់អក
បរច្ចករទសជាក់លាក់មួយច្ំនួន រដើមបីជួយឲ្យអងគជំនំជក្មះបានយេ់អំពីភ័សត្ត
តុ ង ខដេបានបង្វាញ
រៅកនុងរពេជំនជ
ំ ក្មះកតី្ងខដ

31>

82

។

អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី អនកជំនាញ

និងរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹកននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីមនៗ ខដេក្សបរៅនឹងសកេីកមម បស់ពួកោត់
ខដេបានរធាើរឡើងរដ្ឋយផ្ទទេ់មាត់
រនាះមិនបានមក្តេ់សកេីកមម។

ឬទទួេយកកំណត់រហតទាំងរនាះខតមតងកនុងក ណីខដេបគគេ
សកេីកមមពីរពេមនៗ បស់សាកសី

ដាបបរវណី ខដេក្តូវបាន្តេ់កនុងសវនាកា

អនកជំនាញ

និងរដើមបណតឹង

83

ក្តូវបានទទួេយករដ្ឋយអងគជំនំជក្មះ ួច្រហើយ ។

ោប់រ្តើមពីខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ រដើមបីជាក្បរោជន៍ននភាពឆ្ប់ ហ័ស ក្បធានអងគជំនំជក្មះបាន
ោប់រ្តើមសួ សាកសី និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេបានច្ូេមកបង្វាញខៃួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

រដើមបីឲ្យោត់បញ្ញជក់ អំពីភាពក្តឹមក្តូវននច្រមៃើយ

ខដេពួកោត់ធាៃប់បានរ្ៃើយឲ្យរៅ

កា ិោេ័យសហរៅក្កមរសើបអរងកត និងមានស រស រៅកនុងកំណត់រហតជាលាយេកេណ៍អកស
ននកា សាតប់ច្រមៃើយទាំងរនាះ។ បនាទប់ពីសួ បញ្ញជក់ ួច្រហើយ និងរដ្ឋយកត់សមាគេ់អំពីសិទធិ បស់
ភាគីកនុងកា ពិនិតយរៅរេើភាពគួ ឲ្យរជឿទកច្ិតបា
ត ន

នូវអាីខដេបគគេទាំងរនាះធាៃប់បានរ្ៃើយកនៃង

មក ឬ បញ្ញាទាក់ទងនឹងច្រមៃើយទាំងរនាះ អងគជំនំជក្មះបានអនញ្ញាតឲ្យភាគីសួ សំណួ បខនាមដេ់
បគគេទាំងរនាះ
80

ប៉ាខនតកក្មិតក្តឹមសំណួ ខដេោំបាច្់រដើមបីបញ្ញជក់ពីភាព ក់ព័នរធ ៅរេើបញ្ញាខដេ

វិធាន ២៣(៤) ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ១០០។ កា រ្ៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ
E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រៅបនាទប់ពីកិច្ចក្បជរំ ៀបច្ំសវនាកា រៅនងៃទី ០៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E74 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ១។
81
រទាះជាោ៉ាងរនះកតី សាកសីទាង
ំ អស់បានរធាស
ើ កេីកមមរដ្ឋយក្តូវរធាើសោចក្បណិធាន រេើកខេងខតកនុងក ណីអាយ ឬ
ទំនាក់ទំនងពិរសសជាមួយជនជាប់រោទ ឬ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី។
82
វិធាន ៣១ នន វិធានន្ទកនុង វិធាន ៨០សទួន(២)។
83
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២ និង ២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មិនទាន់បានរ ៀបោប់ ក្គប់ក្ោន់ រៅរឡើយ រៅកនុង ច្រមៃើយ ទាំងរនះ ឬ មិនក្តូវ បានសួ កាេពី រៅ

84

ច្ំរ ះមខសហរៅក្កមរសើបអរងកតខតប៉ារណា
ណ ះ ។ កនុងក ណីមិនមានឱកាសសក្មាប់សួ រដញរដ្ឋេ
តុ ងបញ្ញជក់ពី
រៅរេើសាកសី អងគជំនំជក្មះនឹងមិនពិោ ណារៅរេើសកេីកមម បស់សាកសី ខដេជាភ័សត្ត
អំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ជនជាប់រោទ ដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយរនាះ
រឡើយ រេើ កខេងខតសកេីក មម បស់សា កសីខដេបានទទួ េម ណភាព។ អងគជំ នំ ជ ក្មះបានទទួ េ
យកសកេីកមម បស់បគគេទាំងរនាះ រដើមបីបញ្ញជក់ពីអំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតិត បស់ជនជាប់រោទដូច្ខដេ
បានរោទក្បកាន់

រដ្ឋយរហតថ្ន

កា សាៃប់ បស់សាកសីរនាះោោំងមិនឲ្យមានឱកាសកនុងកា សួ

រដញរដ្ឋេោនបាន ។ ឧទាហ ណ៍ សាកសី TCW-699 បានសាៃប់រៅមនរពេសវនាកា ច្ប់ ខដេ
បានោោំងអងគជំនំជក្មះមិនឲ្យសាតប់សកេីកមម បស់ោត់បាន ។ ជំនួសឲ្យកា មិនបានសាតប់សកេីកមម
បស់ោត់

អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកច្រមៃើយរេើកមន បស់ោត់

អងគជំនំជក្មះនឹងមិនសរក្មច្រសច្កតីរេើកា ដ្ឋក់រទាសណាមួយ

រដ្ឋយខ្អកខតរេើច្រមៃើយខបបរនះ

85

ទាំងក្សុងរនាះរទ ។ កា រធាើដូរច្នះ គឺរដើមបីកា

32>

រដ្ឋយរធាើកា កត់សមាគេ់ថ្ន

សិទធិ បស់ជនជាប់រោទ ។

កនុងអំឡុងរពេននកា ជំនំជក្មះកតីកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បគគេច្ំនួន ៩២ នាក់ បានច្ូេ

ខៃួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រដើមបី្េ
ត ់សកេីកមមរេើអងគរហតនានាខដេបានរោទក្បកាន់។ បគគេ
84

រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៣១។ រសច្កតីជូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នន
ធ ឹងនីតិ វិធីននកា ខកសក្មួេកា សួ សំណួ និង
ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំកា បំភឺទា
ៃ ក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា

កនុងរពេ្តេ់សកេីកមម

បស់សាកសី (ឯកសា E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E201/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១។ កា
កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា
ខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១

រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំនំជក្មះ
និង

វិធានកា បខនាម

រដើមបីរេើកកមពសក្់ បសិទធភាពននសវនាកា

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E218 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៧ (កនុងក ណីខដេ្េក្បរោជន៍
ព័ត៌មានសាធា ណៈតក្មូវ អងគជំនំជក្មះអាច្សរងេបក្តួសៗអំពីខៃឹមសា ននច្រមៃើយទាំងរនះរៅកនុងសវនាកា )។
85
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២
ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់
រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២១-២២ និង ៣២-៣៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយក
កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និង រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១
ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៩-៣០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ទាំងរនះ ួមមាន សាកសី ៥៨ នាក់ (កនុងច្ំរណាមសាកសីទាំងរនះ សាកសី ៥ នាក់ គឺជាសាកសីអតតច្ ិត
ខដេក្តូវបានរកាះរៅត្តមសំរណើ បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) អនកជំនាញ ៣ នាក់ និង
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ៣១ នាក់។ បគគេ ៥ នាក់

បាន្តេ់សកេីកមមពីច្មាៃយត្តម យៈក្បព័នធ

86

រសាតទសសន៍ ។ អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និងក្បតិោ ឹក បស់
សាកសី និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេមិនបានច្ូេខៃួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ ច្ំនួន ១.១២៤

87

ជំនួសឲ្យសកេីកមមផ្ទទេ់មាត់ ។
២.៣.៤.២.៣ ភ័សត្ត
តុ ងជាឯកសា

33>

បនាទប់ពីរបើកឱកាសឲ្យមានសវនាកា ពិភាការដញរដ្ឋេតទេ់ោនជាសាធា ណៈ ួច្មក

អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកភ័សត្ត
តុ ងជាឯកសា ច្ំនួន ៥.៨២៤ ឯកសា រហើយខដេឯកសា ទាំង
រនាះ ួមមាន ឯកសា កនុងសម័យខខម ក្កហម និងឯកសា វិភាគ កំណត់រហតជាសរមៃង និង ូបភាព

88

និងភ័សត្ត
តុ ងខដេជាកំណត់រហត បស់សាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ។

86

ឡុង ន ិន,ទ Denise AFFONÇO, Sydney SCHANBERG, Phillipe JULLIAN-GAUFRES និង រៅ សខន។

វិធាន ២៦(១) អនញ្ញាតឲ្យសាកសីរធាើសកេីកមមត្តម យៈបរច្ចក វិទារសាតទសសន៍ ឬ ទូ ទសសន៍ កនុងក ណីខដេ្តេ់
សកេីកមមខបបរនះ “មិនបាន ំរលាភធៃន់ធៃ រៅរេើសិទធិ បស់ជនជាប់រោទ ឬ មិនក្សបរៅនឹងសិទធិកា
ខៃួន”។
87
រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និង
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និង សហរមធាវី
នាំមខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ ។
88
រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1A5 បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ
ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូងននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២។
រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា

ខដេបានដ្ឋក់រសនើរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុ ង

ឧបសមព័នធ A6-A11 បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ឯកសា ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងរទៀតរៅកនុងឧបសមព័នធ
A6-A11 ឯកសា E185/1 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា
ខដេបានរសនើសំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១៣ ។ រសច្កតស
ី រក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ
និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

និង

ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង

០០១

ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា

និង

សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ ។ បខនាមរេើ
ភ័សត្ត
តុ ងខដេក្តូវបានទទួេយករៅកនុងរសច្កតីសរក្មច្ជាលាយេកេណ៍អកស ទាំងរនះ

ភាគីក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យដ្ឋក់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

24
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

២.៣.៥ កា វាយតនមៃជាច្ងរក្កាយរេើភស
័ ត្ត
តុ ង
២.៣.៥.១ តនមៃននភ័សត្ត
តុ ង

34>

រៅកនុងកា សរក្មច្រសច្កតី អងគជំនំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភ័សត្ត
តុ ង ខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះ

89

មខអងគជំនំជក្មះ និងបានដ្ឋក់ឲ្យពិភាការដញរដ្ឋេតទេ់ោន ។ អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណាទាំង
រៅរេើ រសច្កតីស ននិដ្ឋា នច្ ងរក្កាយ និង រសច្កតី ជំ ទា ស់រេើ តនមៃននភ័ស ត្ត
តុ ង ខដេរធាើរឡើង រៅរពេ
ជំនំជំក្មះកតី ជាពិរសសភ័សត្ត
តុ ងទាំងឡាយណាមានរសច្កតីបញ្ញជក់ដំបូងអំពីភាព ក់ព័នធ

90

អាច្រជឿជាក់បានននភ័សត្ត
តុ ងខដេបានរសនើសំ ។

និងភាព

កត្តតមួយច្ំនួនគឺមានភាព ក់ព័នរធ ៅនឹងតនមៃនន

91

ភ័សត្ត
តុ ង ខដេកត្តតទាំងរនាះ ួមមានេកេណៈវិនិច្័យ
ិ ខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ៨៧ (៣)

ភ័សត្ត
តុ ងត្តម យៈបគគេខដេបង្វាញខៃួនផ្ទទេ់

នន

(រសច្កតីជូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នន
ធ ឹងនីតិ វិធីននកា ខកសក្មួេកា សួ

សំណួ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំកា បំភឺទា
ៃ ក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា

កនុងរពេ

្តេ់សកេីកមម បស់សាកសី (ឯកសា E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E201/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២
កថ្នខណឌ ២។
89
វិធាន ៨៧(២) ននវិធានន្ទកនុង។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ភាសាខខម កនុង វិធានរនះតក្មូវឲ្យ “ភ័សត្ត
តុ ងរនាះ
ក្តូវ្ៃងកាត់កា រដញរដ្ឋេ” ភាសាអង់រគៃ សខច្ងថ្នភ័សត្ត
តុ ងរនាះ “subjected to examination” ច្ំខណកឯភាសា
បាោំ ងខច្ងថ្នភ័សត្ត
តុ ងរនាះ “débattues contradictoirement”។
90
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1A5 បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ
ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូងពី ននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
កថ្នខណឌ ២១ និង ៣០។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានដ្ឋក់រសនើរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូង រៅកនុងឧបសមព័នធ A6-A11 បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ឯកសា ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សង
រទៀត ឯកសា E185/1 រៅកនុងឧបសមព័នធ A6-A11 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៣ និង ១៩។ រសច្កតី
សរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា

ខដេបានរសនើសំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២០ ២៤ និង ២៦។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់
រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

និង

ក្បតិោ ឹក រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតង
ឹ
ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២១, ២៣, ២៦, ៣០ និង ៣២។
91
អងគជំនំជក្មះពិោ ណាថ្នរតើភ័សត្ត
តុ ងរនាះមិនជាប់ ក់ព័នធ ជាកា រសនើសំជាន់ោន មិនអាច្ កបានកនុងរពេសមក្សប
ណាមួយ មិនសមក្សបសក្មាប់បញ្ញជក់អងគរហតខដេជារោេរៅននកា រសនើសំពិនិតយភ័សត្ត
តុ ង ច្ាប់មន
ិ អនញ្ញាត ឬ
មានរច្តនាពនា កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី ( វិធាន ៨៧(៣) ននវិធានន្ទកនុង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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វិធានន្ទកនុង កាេៈរទសៈជំ វិញកា បរងកើត ឬកត់ក្ត្តភ័សត្ត
តុ ង រតើឯកសា ខដេក្តូវបានទទួេយក
រនាះជាឯកសា រដើម ឬ ឯកសា ងតច្មៃង េទធភាពអានបាន ភាពមិនសីសង្វាក់ខៃះៗរៅនឹងសំរៅ
តុ ង
ដនទរទៀត ភាពខាះច្រនាៃះ ខដេអាច្រោទក្បកាន់បានថ្នរតើភាគីមានឱកាសសួ រដញរដ្ឋេភ័សត្ត
និងសញ្ញាណរ្សងៗរទៀតននភាពអាច្ទកច្ិតបា
ត ន ួមទាំងដំរណើ កា ននកា កាភ័សត្ត
តុ ង និងក្បភព

92

ភ័សត្ត
តុ ង ។

អងគជំនំជក្មះក៏ពិោ ណា្ងខដ រៅរេើកា កំណត់អតតសញ្ញាណ

កា ពិនិតយរេើ

ភ័សត្ត
តុ ង ភាពេំរអៀង ក្បភព និងបពារហត បស់បគគេខដេជាមាចស់ភ័សត្ត
តុ ងរនាះ (ឬ មិនមាន

93

ច្ំណច្ទាំងពី រនះ) ឬ ក្បភពរ្សងៗរទៀតននភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនាះ ។ កនុងក ណីពំមានឱកាសរដើមបី
ពិនត
ិ យរៅរេើក្បភពននភ័សត្ត
តុ ង ឬ បគគេខដេជាមាចស់ភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនាះ ដូរច្នះ ទមៃន់ននភ័សត្ត
តុ ង

94

ខបបរនះក្តូវមានតិច្តួច្ ។

92

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5 បស់សហក្ពះោជអាជាា និងច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌនានាននដីកា
ដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ពី ដំណាក់កាេដំបូង ននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី ០៩
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៣០ និង ៣៤ និង រេខច្ងទំព័ ៤៩។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់ក្កុមរមធាវី
កា

កតី

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពមិនក្បក្កតី

ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរសើបសួ

(ឯកសា E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2, E241 និង E241/1) ឯកសា E251 ច្ះនងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ២៦, ២៨ និង ៣៦។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន
៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលា

ដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៧, ២៥-២៩។
93
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់

រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២៤។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ោត់ត្តំងអនកជំនាញ ឯកសា E215 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៥។រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ
រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5

បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌនានានន

ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ពីដំណាក់កាេដំបូង ននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៤។
94
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៧ និង
៥៥៧។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយក

កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី
២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២១-២២ និង ៣២-៣៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាពអាច្
ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

និងក្បតិោ ឹករៅកនុង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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35>

រដើមបីដ្ឋក់រទាសជនជាប់រោទបាន

ោេ់រសច្កតីសននិដ្ឋានខដេអាច្ទាញរច្ញពីភ័សត្ត
តុ ង

95

ក្តូវខតសីសង្វាក់ោនជាមួយនឹងពិ ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ភ័សត្ត
តុ ងមួយ
ច្ំនួនខដេក្តូវ បានទទួេយកសក្មាប់រោេបំណ ងជាក់លាក់ណា មួយ
ច្រមៃើយខដេបានមកពីកា រធាើទា ណឌកមមរនាះ

ដូច្ ជាភ័សត្ត
តុ ងខដេជា

អងគជំនំជក្មះអាច្ពឹងខ្អករេើភ័សត្ត
តុ ងខបបរនះខត

សក្មាប់រោេបំណងខដេមានខដនកំណត់ប៉ារណា
ណ ះ

និងមិនោត់ទកវាជាសច្ចភាពននច្រមៃើយរនាះ

96

រឡើយ ។

36>

អងគជំនំជក្មះបានបង្វគប់ឲ្យភាគី ក្តូវរធាើោ៉ាងណាក្តូវធានាថ្ន ោេ់ភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់ខដេ

បានទទួេយក ួច្រហើយរនាះ គឺក្តូវមានជាបីភាសា្ៃូវកា បស់ អ.វ.ត.ក រៅក្តឹមរពេខដេភាគី
តុ ងណា
ដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ។ ក ណីរេើកខេងគឺអនវតតច្ំរ ះខតភ័សត្ត
ខដេបានបង្វាញជាក់ច្ាស់ថ្ន ឯកសា ទាំងរនាះពំតក្មូវឲ្យមានកា បកខក្ប។

ប៉ាខនត រៅរពេខដេ

ភាគីដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខួ ន
ៃ រៅនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣
រនាះ ឯកសា មួយច្ំនួនខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រៅខតមានមួយ ឬពី ភាសា្ៃូវកា
បស់ អ.វ.ត.ក ដខដេ ។ រដើមបី្េក្បរោជន៍ននយតតិធម៌ អងគជំនំជក្មះរៅខតពិោ ណារេើភ័សត្ត
តុ ង
ទាំងរនះរៅកនុងសាេក្កម បស់ខួ ន
ៃ ។ ប៉ាខនត អងគជំនំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះ រៅរពេ
ខដេភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះមានេកេណៈសីសង្វាក់ោនជាមួយនឹងក្បភពរ្សងៗរទៀត ខដេអងគជំនំជក្មះ
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អាច្រជឿទកច្ិតបា
ត ន ខតប៉ារណា
ណ ះ ។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះពិោ ណា្ងខដ ថ្ន រតើ

សំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និង សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា
E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១៩, ២៣, ២៩-៣០។
95
រសច្កតីសរក្មច្រេើភាពអាច្អនវតតបាននូវសហឧក្កិដា ួម ឯកសា E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១
កថ្នខណឌ ១៦។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Mugenzi និង Mugiraneza កថ្នខណឌ ៨៨។ សាេដីកា
កនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៤៥៨។
96
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៧៨-៨០។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹង
សំរណើសំរេខ E67, E57, E56, E58, E23, E59, E20, E33, E71 និង E73 រក្កាយកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា នងៃទី
០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E74 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ០៣។ សំណំរ ឿង
០០១ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់ភាគីនានា សំដ្ឋក់សមាភ ៈមួយច្ំនួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ អនរលាមត្តម
វិធាន ៨៧(២) នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា E176 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ កថ្នខណឌ ៨។
97
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេបានរសនើសំបរងកើតនីតិ វិធី ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកឯកសា
ខដេមិនបានបកខក្បក្គប់ភាសាទាំងអស់ បស់ អ.វ.ត.ក (ឯកសា E223/2/6) និងច្រមៃើយតប បស់សហរមធាវីនា ំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជនជាប់រោទបានបង្វាញពីកា យេ់ដឹងរេើភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះខដ ឬអត់ ឬមួយថ្ន រតើជនជាប់រោទ
បានពឹងខ្អករេើភ័ស ត្ត
តុ ងទាំងរនះរៅកនុងរសច្កតីស ននិដ្ឋាន បស់ោត់ ខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខ
អងគជំនំជក្មះខដ ឬរទ

98

។

មខរៅនឹងរសច្កតីខណនាំ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសតីពីកា ដ្ឋក់ច្រមៃើយ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងឯកសា
រ្សងៗ (ឯកសា E223/2/7 និង E223/2/7/1) (អ.វ.ត.ក) ឯកសា E223/2/6/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ ទំព័ ២ (អងគជំនំជក្មះបានពនា កាេប ិរច្ិទកំណត់សក្មាប់ដ្ឋក់ភស
័ ត្ត
តុ ងជាបីភាសាខដេ្តរៅនងៃទី ០៤
ខខមីនា ឆ្នំ២០១៣

ហូតដេ់នងៃដ្ឋក់សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១។ អងគជំនំ-

ជក្មះក៏បានសរក្មច្្ងខដ ថ្ន បញ្ជ ីអនករទាសរៅ ស-២១ សាិតរៅកនុងច្ំរណាមក្បរភទភ័សត្ត
តុ ងខដេពត
ំ ក្មូវឲ្យបកខក្ប
ជាបីភាសារឡើយ។ វាជាក្បរភទភ័សត្ត
តុ ង ូបងត ដាក្កាម គំនូ និងខ្នទី)។
98
សូមរមើេ ឧទា. រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ v-vi, ERN (ភាសាខខម ) 00103805-00103806 (រខៀវ សំ្ន បានកត់សមាគេ់ថ្ន ជា
រ ឿយៗ ោត់រោងរេើរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន សកមមភាព បស់ Nixon និង Kissinger និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញ

ក្បរទសកមពជា
ុ (ឯកសា E3/88) និពនធរដ្ឋយ William SHAWCROSS រហើយ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើង្ងខដ
ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីរហតកា ណ៍ “ោ៉ាងរក្ច្ើនសនធឹករនះ” រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៧០ និងឆ្នំ ១៩៨០ ពីរសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ David CHANDLER, Ben KIERNAN និង Michael VICKERY) ទំព័ ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម )
00103814 (រោងរេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីឯកសា E3/88) ទំព័ ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00103815 (រោង
រេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៨២ (ឯកសា
E3/1757) និពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY) ទំព័ ២២-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103819-00103820 (រោង
រេើអតាបទដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន បងធំទី១ ជីវក្បវតតិនរោបាយ បស់ ប៉ាេ ពត (ឯកសា
E3/2816) និពនធរដ្ឋយ David CHANDLER) ទំព័ ៨៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103849 (ដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅ
មានច្ំណងរជើងថ្ន សក្តូវបងបអូនឯង (ឯកសា E3/2376) និពនធរដ្ឋយ Nayan CHANDA)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ
ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/3855

ទំព័ ៥៤-៥៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00498275-7 (រោងរេើ និងដកក្សង់រច្ញពីរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន

ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ (ឯកសា E3/9) និពនធរដ្ឋយ Philip SHORT និងរសៀវរៅមានច្ំណងរជើងថ្ន
បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ (ឯកសា

E3/1593) និពនធរដ្ឋយ Ben

KIERNAN)។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ រេខរជើងទំព័ ៥៨១ (រោងរេើរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ William SHAWCROSS មានច្ំណងរជើង
ថ្ន សកមមភាព បស់ Nixon និង Kissinger និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/88 ឆ្នំ ១៩៧៩)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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២.៣.៥.២ កា ក្បកបរ្
ម ះ និង ទីកខនៃង

37>

រ្
ម ះ

និងទីកខនៃងជាក់លាក់មួយច្ំនួនរៅកនុងសំណំរ ឿងអាច្ក្បកបខសោន

រដ្ឋយសា

កត្តតជារក្ច្ើន ជាអាទិ៍ ក្បភពរដើមននភ័សត្ត
តុ ង កា បរញ្ច ញសរមៃងកនុងកា អានរ្
ម ះ ឬ កា បកខក្ប
ផ្ទទេ់មាត់។ អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន រ្
ម ះ និងទីកខនៃងខដេមានសំរនៀងក្សរដៀងោន ប៉ាខនតមិន
ក្បកបដូច្ោន អាច្ជារ្
ម ះ បស់បគគេ ឬទីកខនៃងខតមួយ។ មិនខតប៉ារណា
ណ ះ រដ្ឋយសា ខតក្បជាជន
កមពជា
ុ មានទមាៃប់មានរ្
ម ះរក្ច្ើនរ្សងៗោន

និងរ្
ម ះបដិវតតន៍កនុង

និងមានរ្
ម ះរៅរក្ៅ

99

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន បគគេមួយច្ំនួនមានរ្
ម ះពី បីខសៗោន ។
២.៣.៥.៣ ភាពមិនសស
ី ង្វាក់ោនននកា បកខក្បផ្ទទេ់មាត់ កា បកខក្បឯកសា និង
ក្បតិោ ក
ឹ

38>

រទាះបីជា អ.វ.ត.ក មានកា ធានានិងក្តួតពិនិតយរក្ច្ើនកក្មិតោ៉ាងណាកតី ក៏កំហស្គងខ្នក

បកខក្បផ្ទទេ់មាត់ បកខក្បឯកសា

និងក្បតិោ ឹក អាច្រកើតមានរឡើង្ងខដ ។ អងគភាពបកខក្ប

ភាសា រៅក្កម និងអងគជំនំជក្មះបានោត់ វិធានកា ជាហូ ខហ រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា

100

នីតិ វិធី កនុងបំណងជួយកាត់បនាយកំហស្គង និងជួយខកកំហសខដេ ករឃើញ
និងជំនំជក្មះកតី

រមធាវីកា

។ កនុងរពេរសើបសួ

កតីមានេទធភាពអាច្រក្បើក្បាស់រសវាបកខក្ប បស់អក
ន បកខក្បផ្ទទេ់

មាត់ និងអនកបកខក្បឯកសា ។ ជាងរនះរៅរទៀត ភាគីទាង
ំ អស់សទធខតមានសមតាភាពរក្បើក្បាស់

101

ភាសា្ៃូវកា ទាំងបី បស់ អ.វ.ត.ក

រហតដូច្រនះ រទើបពួករគមានសមតាភាពក្គប់ក្ោន់កនុងកា

ករឃើញកំហស្គងកនុងកា បកខក្បភាសា និងក្បតិោ ឹក និងបានរសនើសឲ្
ំ យខកកំហសទាំងរនាះ

102

។

99

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៨។
100
អនសស ណៈពីក្បធានខ្នកក្គប់ក្គងតលាកា រ្ាើជូនក្បធានអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E195/2 ច្ះនងៃទី
១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២-៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា

កតីអំពក
ី ំហស

កនុងកា បកខក្បឯកសា (អ.ប.ជ) រេខ ២ ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ១០។
101
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតី រខៀវ សំ្ន សំឲ្យអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេជូនដំណឹងជាបី
ភាសា្ៃូវកា (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E163/5/1/15 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤។
102
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យពិនិតយរឡើង វិញនូវកា បកខក្បឯកសា
ក់ព័នធ “៨៧០” ខដេបានដ្ឋក់កនុងសំណំរ ឿង (E296) ឯកសា E296/1 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ ។
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាសរក្មច្សតីពស
ី ិទធិ និងកាតពាកិច្ច បស់ភាគី
ទាក់ទងនឹងកា បកខក្ប (អ.ប.ជ) ឯកសា A190/I/20 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ កថ្នខណឌ ៤៦-៤៩។ សំរណើ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កនុងក ណីខដេមានភាព ក់ព័នធ អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណារេើកំហស្គងទាំងរនះ

រៅរពេខៃួន

វាយតនមៃរៅរេើតនមៃននភ័សត្ត
តុ ង។
២.៣.៥.៤ ព័តមា
៌ នខដេក្តូវបានរធាច្
ើ ណា
ំ
ត់ថ្ននក់

39>

គិតក្តឹមរពេបញ្ច ប់ននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា

ច្ំនួន ៥.១០២ ឯកសា និងសមាភ ៈមួយច្ំនួនរទៀតខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រដ្ឋយ
អនរលាមត្តម វិធាន ៨៧(៣) នន វិធានន្ទកនុងរនាះ គឺរៅខតជាឯកសា “សមាៃត់” ដខដេ។ ភាគ
រក្ច្ើនរេើសេប់ននសមាភ ៈទាំងរនាះរៅខត កាច្ំណាត់ថ្ននក់ដខដេ

ជាច្ំណាត់ថ្ននក់ខដេក្តូវបាន

ោត់ថ្ននក់រដ្ឋយសា័យក្បវតតិកាេកនុងអំឡុងរពេននកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា ។ កា រធាើច្ំណាត់
ថ្ននក់រឡើង វិញនូវឯកសា ខដេបានក្បមូេ
តលាកា

និងបានរធាើរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវ

ខេងជាហានិភ័យននកា ំរលាភរៅរេើសិទធិ បស់ភាគី ឬសច្ ិតភាពននកា រសើបអរងកត

103

រទៀតរហើយ

។

រទាះជាោ៉ាងរនះកតី

យតតិកមមជាក់លាក់មួយច្ំនួនននកា មិនបង្វាញឯកសា ជា

104

សាធា ណៈ គឺរៅខតមានសពេភាពដខដេ

។ ដូរច្នះ រដើមបី្នដេ់កា រច្ញសាេក្កម និង

កា ពឹងខ្អក និង/ឬ កា រោងរៅរេើព័ត៌មានខដេក្តូវបានោត់ច្ំណាត់ថ្ននក់ជាសាធា ណៈរនាះ
អងគជំនំជក្មះក្តូវពិោ ណាថ្ន រតើមានយតតិកមមណាមួយច្ំរ ះកា កាឯកសា ខដេបានរធាើរឡើងរៅ
កនុងអំឡុងរពេននកា រសើបសួ រៅខតជាឯកសា សមាៃត់ មានខដ ឬរទ

E195 បស់រមធាវីកា

105

។ ត្តមគំនិត្តួច្រ្តើម បស់

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន និងនីតិ វិធីរៅនងៃមខ ខដេនឹងអនវតតច្ំរ ះកា ខកតក្មូវក្បតិោ ឹក

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E195/1 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ។ អនសស ណៈពីក្បធានខ្នកក្គប់ក្គងតលាកា
រ្ាើជូនក្បធានអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E195/2 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៤។ កា
ពិនិតយរឡើង វិញរេើកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ (ITU) រេខ ៣ នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១១

ទំព័

០៣។

រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជូនដំណឹង បស់រមធាវីកា

កតីអំពក
ី ំហសកនុងកា បកខក្បឯកសា

(អ.ប.ជ) រេខ ២ នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ១១។
103
សំណំរ ឿង ០០១ សាេដីកាសតីពីរោេកាណ៍ខណនាំសក្មាប់កា ោត់ច្ំណាត់ថ្ននក់ឯកសា កនុងសំណំរ ឿងរឡើង វិញ
(អ.ជ.ត.ក) នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៦។
104
កា ោត់ច្ំណាត់ថ្ននក់ និង ោត់ខច្ងព័ត៌មាន ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង រសច្កតីខណនាំអនវតត អ.វ.ត.ក/០០៤/២០០៩/
Rev.1 នងៃទី ៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ មាក្ត្ត ៥-៧។
105
ក់ព័នប
ធ ញ្ញារនះ អងគជំនំជក្មះច្ងោំនូវកាតពាកិច្ច បស់ខួ ៃន កនុងកា រច្ញសាេក្កម បស់ខួ ៃនជាសាធា ណៈ ួមទាំង
ខ្នកសរក្មច្រសច្កតស
ី ំខ្ន់ៗ និង ភ័សត្ត
តុ ង និង សមាអងរហតត្តម្ៃូវច្ាប់ ( វិធាន ១០២(១) និង វិធាន ៧៩(៦)(ឃ) នន
វិធានន្ទកនុង, អនសញ្ញា

ICCPR មាក្ត្ត ១៤(១)។ មតិទូរៅរេខ ៣២៖ សិទធិទទួេបានភាពរសមើោនរៅច្ំរ ះមខ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខៃួន អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្ថ្ន កា សមាៃត់គឺខេងមានភាពោំបាច្់រទៀតរហើយ សក្មាប់ឯកសា
ខដេបានបង្វាញជាសាធា ណៈរៅកនុងសាេក្កមរនះ

106

។

២.៤ សិទធទ
ិ ទួេបានកា ជំនជ
ំ ក្មះកតរី ដ្ឋយយតតធ
ិ ម៌
២.៤.១ រសច្កតរី ្តម
ើ

40>

រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធក
ី នុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន

បានរោទក្បកាន់ថ្ន សិទធព
ិ ួកោត់កនុងកា ទទួេបានកា រសើបសួ រដ្ឋយឥតេរមអៀង និងកា ជំនំជក្មះ
កតីរដ្ឋយយតតិធម៌ ក្តូវបាន ងកា ំរលាភបំ ន។ អងគជំនំជក្មះបានពិនិតយរេើកា រោទក្បកាន់ទាង
ំ
រនះ

រៅត្តមក ណីជាក់ខសតងនីមួយៗ

និង្តេ់ជាដំរណាះក្សាយ

កនុងក ណីខដេក្បរោជន៍

យតតិធម៌តក្មូវដូរច្នះ។ របើរទាះបីជាដំបូងរឡើយ ជនជាប់រោទទាំងពី បានបង្វាញពីរច្តនា បស់ខួ ន
ៃ កនុង
កា រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ បស់ភាគី
សវនាកា រេើភ័សត្ត
តុ ង

និងសំណួ បស់អងគជំនំជក្មះក៏រដ្ឋយ

ពួកោត់បានក្បខកកមិនក្ពមរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ

ក៏រៅច្ងបញ្ច ប់នន
រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន

កា មិនរ្ៃើយតបរនះគឺរដ្ឋយសា ខតអងគជំនំជក្មះបាន ំរលាភរៅរេើសិទធិ បស់ពួកោត់ កនុងកា ទទួេ
បានកា ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយយតតិធម៌ ត្តំងពីរដើម ហូតដេ់ច្ប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី

107

។ ជនជាប់រោទ

បានបនតរេើករឡើងអំពីបញ្ញាទាំងរនះរៅកនុងសា ណាបិទបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ និងរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខូ ៃន រហើយបានរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះបដិរសធោេ់

តលាកា និងសាលាជក្មះកតី និងសិទធិទទួេបានកា ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយយតតិធម៌, គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសស CCPR/C/
GC/32 នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៧ កថ្នខណឌ ២៩)។
106
កនៃងមក រៅរពេអងគជំនំជក្មះបានោត់ច្ំណាត់ថ្ននក់រឡើងវិញ

រេើខ្នកជាក់លាកមួយច្ំនួនននឯកសា រៅកនុង

សាេក្កមរនះ អងគជំនំជក្មះបញ្ញជក់ថ្នកា បង្វាញខ្នករនះមិនប៉ាះ េដេ់កា ោត់ច្ំណាត់ថ្ននក់រឡើងវិញ

ក់ព័នន
ធ ឹង

ខ្នកខដេមិនក្តូវបង្វាញ និង ព័ត៌មានកនុងឯកសា ឬ សមាភ ៈដនទរទៀតទាំងមូេរនាះរឡើយ។
107
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣០, ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ ទំព័ ៥៣-៥៤។ កា ដករសច្កតជ
ី ូនដំណឹងពីបំណងអនរលាមត្តម វិធាន ៩០ ឯកសា E287/2 ច្ះនងៃទី ៣០
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣-៤ និង ១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បទរោទទាំងអស់ ឬខ្នកខៃះ ផ្ទអកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី និង/ឬ ពិោ ណារេើកា រោទក្បកាន់អំពី

108

កា ំរលាភបំ នរេើសិទធិ បស់ពួកោត់ រៅកនុងកា វាយតនមៃជាច្ងរក្កាយរេើភ័សត្ត
តុ ង

41>

អងគជំ នំជ ក្មះនឹងសរក្មច្រេើសំ រណើទាំងរនះរៅកនុងខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ

។

រហើយរសច្កតី

សរក្មច្រនះគឺរធាើរឡើងរដើមបីបំរពញបខនាមរៅរេើោេ់រសច្កតីសរក្មច្ ខដេបានរច្ញ រៅកនុងអំឡុង
រពេននកា ជំនំជ ក្មះ។

អងគជំ នំ ជ ក្មះក៏នឹងពិនិតយរមើេ្ងខដ ថ្ន

រតើកំហស្គង ខ្នកនីតិ វិ ធី

(ក្បសិនរបើមានរនាះ) មាន្េប៉ាះ េ់ជា ួមអាីខៃះរៅរេើកា ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយយតតិធម៌រនាះ

108

109

។

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 កថ្នខណឌ ១៦-១១៥។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា

កតី

នួន ជា) ទំព័ ២, ៤-៦, ១៦-២០, ២១-៣២, ៣៧-៣៨, ៤០-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣
(នួន ជា) ទំព័ ២-៣, ២២-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានរ្ៃើយតប បស់ក្កុម
រមធាវី នួន ជា) ទំព័

២៦-២៩, ៣១-៣៤។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]

ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤-៨, ៩៤-១០១, ១០៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២-១៧,

១៨-២០, ២៣-២៩, ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានរ្ៃើយតប បស់រមធាវី
កា

កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៧-៥០។ កា រោទក្បកាន់ ក់ព័នន
ធ ង
ឹ ភាពយតតិធម៌ននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី បរងកើតបាន

ជាមូេដ្ឋានសក្មាប់បណតឹងសាទកេភាៃមៗ រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន (សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

កតី

រលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី ឯកសា E275/2/1/1, នងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣)។
អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេពិោ ណារឃើញថ្ន

រខៀវ

សំ្ន

មិនបានបង្វាញឲ្យរឃើញ

នូវភាពោំបាច្់ឲ្យមាន

អនតោគមន៍ខ្នកបណតឹងសាទកេរនាះរឡើយ រពេខៃួនដ្ឋក់បណតឹងសាទកេរនាះ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្កុមរមធាវី
កា

កតីរៅខតអាច្រេើកបញ្ញារនាះរឡើងបាន រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឬអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពេ
ូ
ក់ព័នធនឹង បណតឹង សាទកេ រច្ញពីសា េក្កម បស់ អ ងគជំនំជ ក្មះសាលាដំ បូ ង

រហើយ អងគជំ នំជ ក្មះបានក្បកាសថ្ន

បណតឹងសាទកេរនាះមិនអាច្ទទួេយកបាន (រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើ បស់រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន សំបញ្ឈប់កិច្ច

ដំរណើ កា នីតិ វិធី ឯកសា E275/2/1/4 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៧-៨។
109
សូមបីខតោមនកំហសណាមួយ នាំឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ជនជាប់រោទោ៉ាងណាកតី ក៏អងគជំនំជក្មះរៅខតក្តូវវាយតនមៃរេើ
្េប៉ាះ េ់ទូរៅននកំហសខដេមិនបងករក្ោះថ្ននក់

រដើមបីកំណត់ថ្នរតើជនជាប់រោទបានទទួេកា ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយ

យតតិធម៌ឬោ៉ាងណា (Ntagerura និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ ១១៤)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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២.៤.២ វិកា ៈកនង
ុ កា រសប
ើ សួ ត្តម្ៃូវតលាកា ខដេ ងកា រោទក្បកាន់

42>

រដ្ឋយបញ្ញជក់សាជាងមីពីទឡហីក ណ៍ដខដេៗ និងសា ណាមួយច្ំនួនខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុង

អំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១

កនៃងមករនាះ

ជនជាប់រោទបាន

រេើករឡើងរៅកនុងកា រធាើរសច្កីស
ត និដ្ឋ
ន ា នបិទកិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេថ្ន កា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា
គឺមានភាពទន់រខាយោ៉ាងខ្ៃង
ំ

រដ្ឋយសា ខត វិកា ៈខ្នកនីតិ វិធី

រក្ជៀតខក្ជកខ្ងនរោបាយ

ខដេបញ្ញារនះរហើយរធាើឲ្យអងគជំនំជក្មះមិនអាច្ពឹងខ្អករេើកា

រសើបសួ

និងកា ជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា

ខដេរជៀសមិន្តពីកា ំរលាភរេើសទ
ិ ធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានកា

110

ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយយតតិធម៌រនាះរឡើយ

។

អងគជំនំជក្មះធាៃប់បានសរក្មច្ថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេ

មនអងគរសច្កតី ជនជាប់រោទបានរក្បើក្បាស់ោ៉ាងទូេំទូលាយនូវកា ធានាខ្នកនីតិ វិធី ខដេមានកនុង
ក្កបខ័ណឌច្ាប់នន អ.វ.ត.ក រដើមបីរដ្ឋះក្សាយ វិកា ៈរៅកនុងកា រសើបសួ រៅច្ំរ ះមខសហរៅក្កម
រសើបអរងកត ឬរៅកនុងបណតង
ឹ ឧទធ ណ៍រៅច្ំរ ះមខអងគបរ ជំនំជក្មះ។ ជនជាប់រោទមិនបានរធាើឲ្យ
អងគជំនំជក្មះរជឿថ្ន វិកា ៈខ្នកនីតិ វិធីដូច្បានរោទក្បកាន់ ឬកា រោទក្បកាន់អំពីកា រក្ជៀតខក្ជក
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បស់ ដ្ឋាភិបាេមាន្េប៉ាះ េ់ជាក់ខសតងរៅរេើសំណរំ ឿង ០០២/០១ រឡើយ
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។

បណតឹង

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា

E295/6/3

កថ្នខណឌ ១៦-២៦ (រោទក្បកាន់រេើភាពមិនយតតិធម៌ ខដេរកើតរច្ញពីកា រោទក្បកាន់ជាេកេណៈរោះៗ និង កា
រោទក្បកាន់ខដេថ្ន អ.វ.ត.ក អនវតត“ទក្មង់មិនសម មយននយតតិធម៌សក្មាប់ខត“អនកឈ្ន ះ”) កថ្នខណឌ ២៧-៣៧
(បញ្ញាខដេរកើតមានជាក្បព័នរធ ៅកនុងកា បំរពញកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា ) កថ្នខណឌ ៤៥-៤៦ (សហរៅក្កម
រសើបអរងកតមិនបានរកាះរៅសាកសីសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន) កថ្នខណឌ ៥១ (សហរៅក្កមរសើបអរងកតមិនបានពិនិតយពិច្័យ
រេើប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដក
ា មម) កថ្នខណឌ ៧១ (សហរៅក្កមរសើបអរងកតមិនបានពិនិតយពិច្យ
័ រេើដំរណើ កា
កាភ័សត្ត
តុ ង និងក្បភពរដើមននភ័សត្ត
តុ ង) កថ្នខណឌ ៧៣-៧៧ ( របៀបរសើបសួ កនុងអំឡុងរពេននកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវ
តលាកា មានបញ្ញា) កថ្នខណឌ ៨០-៨១ (សហរៅក្កមរសើបអរងកតេរមអៀង និង ងកា រក្ជៀតខក្ជកពី ដ្ឋាភិបាេ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា

កតី

នួន ជា) ទំព័ ៦-៨, ២៨-៣៧, ៤៥-៤៧, ៤៩-៥១, ៥៥-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតី
សននិដ្ឋានរ្ៃើយតប បស់រមធាវីកា

កតី នួន ជា) ទំព័ ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣១ ខខតលា ឆ្នំ២០១៣ (រសច្កតី

សននិដ្ឋានរ្ៃើយតប បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៣-៦៤។
111
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតស
ី រក្មច្រេើញតតិ បស់ រអៀង សា ី សំឲ្យមានសវនាកា រដញរដ្ឋេរៅរេើកា
បំរពញកិច្ចរសើបសួ ឯកសា E71/1 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ (អងគជំនំជក្មះបានបដិរសធញតតិ បស់ក្កុម
រមធាវីកា

កតី រដ្ឋយបាន ករឃើញថ្ន ពំមានបញ្ញាជាក់លាក់ ឬ ពំមានរេើករឡើងអំពីកំហសនីតិ វិធីណាមួយដូច្ខដេ

បានរោទក្បកាន់ និង ពំមានរឃើញរសនើសំដំរណាះក្សាយជាក់លាក់ណាមួយរនាះរឡើយ។ អងគជំនំជក្មះរោងរៅ វិធាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាទកេក្បឆ្ំងនឹង រសច្កតីសរក្មច្ទាំងអស់រនះ ក្តូវបានអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបដិរសធ

។

ជនជាប់រោទមិនបានរេើកអងគរហត ឬកាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តង
ំ ពីរពេរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ទាំង
រនះ រហតដូច្រនះ សំរណើត្តមកា ជាក់ខសតង បស់ោត់ ខដេបានរសនើសំឲ្យរធាើកា ពិោ ណារឡើង
វិញរេើរសច្កតីសរក្មច្មនៗទាំងអស់រនាះ សទធ ខតមិនអាច្ទទួេយកបាន។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី កនុង
ក ណី វិកា ៈកនុងកា រសើបសួ ខដេ ងកា រោទក្បកាន់ទាង
ំ រនាះ មានភាពជាក់លាក់ក្គប់ក្ោន់ និង

៧៦(៧)

នន វិធានន្ទកនុង

ខដេខច្ងថ្ន“រេើកខេងខតជាកមមវតានុ នបណតឹងឧទធ ណ៍

ដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវខកតក្មូវ

កំហសននកា មិនរោ ព វិធានបញ្ាតិក
ត នុងកា រសើបសួ ។ ោមនបញ្ញាណាមួយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកំហសនីតិ វិធីខបបរនះ អាច្
ក្តូវបានរេើករឡើងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឬ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ")។ រសច្កតីសរក្មច្រេើ
សំរណើ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរសើបសួ (ឯកសា E51/3, E82, E88 និង E92)

ឯកសា E116 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើ បស់ នួន ជា សំបរំ ពញកិច្ចរសើបសួ
រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពពំក្តឹមក្តូវរៅកនុងកំណត់រហតជាលាយេកេណ៍អកស

និងជាសរមៃងននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បស់ ក.ស.ច្.ស ឯកសា E142/3 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ភាព
មិនក្សបោន វាងកំណត់រហតសរមៃង និង លាយេកេណ៍អកស គឺជាបញ្ញាមួយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា វាយតនមៃច្ងរក្កាយ
រេើភ័សត្ត
តុ ង)។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី

ក់ព័នន
ធ ឹងភាពមិនក្បក្កតី ខដេត្តមកា

រោទក្បកាន់ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចរសើបសួ (E221, E223, E224, E224/2, E234, E234/2,
E241 និង E241/1) ឯកសា E251 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំឲ្យោត់កា ជា
បនាទន់ ត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា E176/2 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើ
សំរណើសំឲ្យមាន វិធានកា ជាបនាទន់ រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា E189/3 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។ នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះ ក់ព័នន
ធ ឹងកា រក្ជៀតខក្ជកខ្ង
នរោបាយ មានេកេណៈ "រខាយជាក្បព័នធ និងរគច្យក ួច្ខៃួន" (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨៩)។ រេើសពីកា អះអាង
ខបបទូរៅរនះ ោត់មិនបានបញ្ញជក់ឲ្យច្ាស់អំពរី សច្កតស
ី រក្មច្ខដេោត់រជឿថ្នមានភាពខាះច្រនាៃះទាំងរនាះ ឬមិនបាន
កភ័សត្ត
តុ ងមកោំក្ទទឡហីក ណ៍រនះ។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះមិនអាច្វាយតនមៃរេើរសច្កតីសននិដ្ឋានរនះបាន និងបដិរសធ
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានរនះភាៃមៗ។
112
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់ នួន ជា ក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
ក់ព័នន
ធ ឹងភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចរសប
ើ សួ (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E116/1/7 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ។
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើ “បណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់ នួន ជា ក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
សតីពស
ី ំរណើសំឲ្យមានច្ំណាត់កា ជាបនាទន់ត្តម វិធាន ៣៥” (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E189/3/1/8 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៣ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់ នួន ជា ក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូង រេើសំរណើសំឲ្យោត់កា ជាបនាទន់ ត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E176/2/1/4
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក់ព័នច្
ធ ាស់លាស់រៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណារេើបញ្ញាទាំងរនះរៅ
កនុងកា វាយតនមៃរេើភ័សត្ត
តុ ងជាច្ងរក្កាយ បស់ខួ ន
ៃ

113

។

២.៤.៣ ភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ

43>

នួន ជា ជំទាស់រៅនឹងភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង និង វិធានកា មួយ

ច្ំនួន បស់អងគជំនំជក្មះកនុងកា ទប់ទេ់នឹងសមាពធមិនក្តឹមក្តូវ
រោទក្បកាន់រនាះ

114

។

និងកា រក្ជៀតខក្ជកដូច្ខដេបាន

កា ជំ ទា ស់ទាំងរនះមានេកេណៈក្ច្ំខដេរៅនឹងសា ណាខដេបានដ្ឋក់

កនៃងមកកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រហើយកា ជំទាស់រនះមិនមានេកេណៈជាសា ធាត រហតដូរច្នះ

115

រហើយ គឺក្តូវបានសរក្មច្បដិរសធ

។ រៅខខកមភៈ និង សីហា ឆ្នំ ២០១២ ជនជាប់រោទបានក្បាប់

អងគជំនំជក្មះឲ្យបានដឹងអំពកា
ី ខងៃងជាសាធា ណៈ បស់ម្នតីជាន់ខពស់ បស់ ដ្ឋាភិបាេ
ពិ ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ និងសិទធិ បស់រមធាវីកា

ក់ព័នន
ធ ឹង

116

កតី

។ ទាំងអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ

និងអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង បានរច្ញរសច្កតី ំេឹកដេ់កា ខងៃងកា ណ៍មិនសម មយ បស់ម្នតីជាន់
ខពស់ បស់ ដ្ឋាភិបាេ

និងបានអះអាងបញ្ញជក់អំពីភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

រហើយបានគូសបញ្ញជក់អំពីក ណីកិច្ច និងេទធភាព បស់អងគជំនំជក្មះកនុងកា មិនរធាើកា ពិោ ណារៅ

113

រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំឲ្យបំរពញកិច្ចរសើបសួ រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង

ក់ព័នន
ធ ឹង

ភាពពំក្តឹមក្តូវរៅកនុងកំណត់រហត ជាលាយេកេណ៍អកស និង ជាសរមៃងននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បស់ ក.ស.ច្.ស
ឯកសា E142/3 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៦-១៥។
114
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៣-២៦, ៥៨, ៨០-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋាន
បញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័ ៥-៧, ២២-២៤, ៣៦-៣៩។
115
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើបណតឹង បស់រលាក រអៀង សា ី ខដេបតឹងដិតច្ិតច្
ត ំរ ះរលាករៅក្កម និេ ណន និង សំរណើ
ក់ព័នរធ ្សងៗ ឯកសា E5/3 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើបណតឹង បស់ រអៀង ធី ិទធ
នួន ជា និង រអៀង សា ី ខដេបតឹងដិតច្ិតច្
ត ំរ ះរលាករៅក្កម និេ ណន រៅក្កម Silvia CARTWRIGHT រៅក្កម
ោ៉ា សខន រៅក្កម Jean-Marc LAVERGNE និងរៅក្កម ធូ មណី ឯកសា E55/4 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១១។
116
សំរណើសំឲ្យមានច្ំណាត់កា បនាទន់ក្បឆ្ំងនឹង ហន ខសន អនរលាមត្តម វិធាន ៣៥ ឯកសា E176 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៧-២៣។ សំរណើសំត្តម វិធាន ៣៥ សំឲ្យមានច្ំណាត់កា ជាបនាទន់ក្បឆ្ំងនឹង ដាម្នតី
កា ប រទស រហា ណាំហង ឯកសា E219 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១២-២២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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117

រេើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាង
ំ រនះ រៅរពេខៃួនពិោ ណាអំពីពិ ទធភាព បស់ជនជាប់រោទ

។ នួន ជា

មិនបានរេើកអងគរហត ឬ កាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តង
ំ ពីរពេរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ទាំងរនះរនាះរទ
ំ យរធាើកា ពិោ ណារឡើង វិញរេើ
រហតដូច្រនះ សំរណើត្តមកា ជាក់ខសតង បស់ោត់ ខដេបានរសនើសឲ្
រសច្កតីសរក្មច្មនៗទាំងអស់រនាះ សទធ ខតមិនអាច្ទទួេយកបាន។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ជាងមីមង
ត រទៀតអំពីភាពមិនេរមអៀង បស់ខួ ៃន រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះនឹងមិនរធាើ
កា ពិោ ណារេើព័ត៌មាន ខដេមិន ក់ព័នធ និងខដេមិនបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រដ្ឋយ
អនរលាមត្តម វិធាន ៨៧ នន វិធានន្ទកនុង រនាះរឡើយ។
២.៤.៤ រពេរវលា និងមរធាបាយខដេមានសក្មាប់រក្តៀមរ ៀបច្ំកា កា

44>

កតី

ជនជាប់រោទរេើករឡើងនូវបញ្ញាជារក្ច្ើន ក់ព័នន
ធ ឹងរពេរវលា និងមរធាបាយខដេមាន

សក្មាប់រក្តៀមរ ៀបច្ំកា កា

កតី ួមទាំងកា យឺតោ៉ាវកនុងកា បកខក្បឯកសា រៅជាភាសា្ៃូវកា

បស់ពួករគ សមភាពននកមាៃំង វាងសហក្ពះោជអាជាា និងក្កុមរមធាវីកា
កា ជូនដំណឹងអំពីបទរោទ និងកាេប ិរច្ិទកំណត់សក្មាប់កា ដ្ឋក់ភ័សត្ត
តុ ង
កនុងច្ំរណាមបញ្ញាទាំងអស់រនះ

គឺក្តូវបានអងគជំនំជក្មះពិោ ណា

កតី និងងិ រវលា វាង

118

។ បញ្ញានីមួយៗ

និង្តេ់ជាដំរណាះក្សាយ ួច្

រហើយ រៅរពេក្បរោជន៍យតតិធម៌តក្មូវ (ឧទាហ ណ៍ កា ្តេ់អក
ន បកខក្បផ្ទទេ់មាត់ និងកា ខក
សក្មួេនីតិ វិធខី ដេ ក់ព័ន)ធ ។

រដ្ឋយពិោ ណាជាពិរសសរេើកា រសើបអរងកតត្តម្ៃូវតលាកា

ខដេរក្បើរពេយូ រនាះ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់សាជាងមីថ្ន ជនជាប់រោទទទួេបានរពេរវលា

117

រសច្កតីសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេ បស់ នួន ជា ក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រេើ

សំរណើសំឲ្យោត់កា ជាបនាទន់ ត្តម វិធាន ៣៥ នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ត.ក) ឯកសា E176/2/1/4 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសោ
ំ ត់កា ជាបនាទន់ ត្តម វិធាន ៣៥ ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា E176/2
ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ។
118
បញ្ញាខៃះកនុងច្ំរណាមបញ្ញាទាំងរនះក្តូវបានរេើករឡើងជាងមីមង
ត រទៀត រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា

កតីរៅរពេបិទបញ្ច ប់

សវនាកា (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3
ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦៣-៦៧ និង ៨៧-៨៨ ( ក់ព័នន
ធ ឹងនីតិ វិធហ
ី ួសពីសមតាកិច្ចខដេ ងកា
រោទក្បកាន់ កនុងកា ដ្ឋក់បញ្ជ ីភ័សត្ត
តុ ងដំបូង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ២-៣,
២២-២៣ (សមភាពននគូកតី)។ សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា

នីតិ វិធីភាៃម ឯកសា E275/2/1/1 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៧៦ និង ៩៣-៩៤ ( ក់ព័នន
ធ ឹងកា
បកខក្បឯកសា ភ័សត្ត
តុ ង និងកា ដ្ឋក់ឯកសា )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងមរធាបាយជាសមាមាក្ត រដើមបីរក្តៀមរ ៀបច្ំកា កា

119

នីតិ វិធីទាង
ំ មូេ
បស់ខួ ៃន

។

ភាគីក៏ទទួេបាននូវសមភាពខ្ងខ្នកនីតិ វិធី្ងខដ កនុងកា បង្វាញពីរ ឿងកតី

រហើយជនជាប់រោទមិនបានបង្វាញភ័ស ត្ត
តុ ងក្គប់ក្ោន់សីព
ត ី កា ំរលាភបំ នរេើ

រោេកា ណ៍សមភាពននកមាៃំងរនាះរទ
រ ៀបច្ំកា កា

កតី រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា

120

។

ក់ព័នន
ធ ឹងរពេរវលានិងមរធាបាយសក្មាប់រក្តៀម

កតី ជនជាប់រោទមិនបានរេើកពីអងគរហត ឬកាេៈរទសៈងមី ោប់ត្តំងពីរពេរច្ញ

ំ យ
រសច្កតីសរក្មច្មនៗរនាះរទ រហតដូច្រនះសំរណើ ត្តមកា ជាក់ខសតង បស់ោត់ ខដេបានរសនើសឲ្
រធាើកា ពិោ ណារឡើង វិញរេើរសច្កតីសរក្មច្មនៗទាំងអស់រនាះមិនអាច្ទទួេយកបានរនាះរទ។

119

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ដីកាបង្វគប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ ៈ រដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E9 ច្ះនងៃទី

១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ។ កា ជូនដំណឹងអំពរី សច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើសំពនា
រពេដ្ឋក់ឯកសា ភ័សត្ត
តុ ង (ឯកសា E9/6) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E9/6/1 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ ។
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើនានាខដេបានរសនើសំពនា រពេ រដើមបីដ្ឋក់បញ្ជ ីឯកសា និង វតាត្ត
ុ ង ឯកសា E9/16/4 ច្ះ
នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១១។ ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងសំរណើ បស់រមធាវីកា

កតីជន-

ជាប់រោទ រអៀង សា ី ខដេរសនស
ើ ំពិនិតយរមើេឯកសា សមាៃត់បំ្តរៅកនុងសំណំរ ឿង (ឯកសា E118) (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E118/4 ច្ះនងៃទី២៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ។ កា រធាច្
ើ ំណាត់ថ្ននក់ឯកសា រឡើង វិញ ច្ំរ ះឯកសា បខនាមរៅ
កនុងសំណំរ ឿង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E118/5 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២។ រសច្កតីជូនដំណឹងអំពឯ
ី កសា
សមាៃត់បំ្ត

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងសខភាព បស់ជនជាប់រោទ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E118/6 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១២។ កា រធាើច្ំណាត់ថ្ននក់រឡើង វិញនូវឯកសា បខនាមកនុងសំណំរ ឿង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E118/7 ច្ះនងៃទី ៣០
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើអញ្ាក្តកមម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់ពច្
ី ិតេកេណៈ្ទយ
ុ

ោននន វិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក រៅនឹងច្ាប់ ដាធមមនញ្ា ឯកសា E51/14 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១១។
រសច្កតីសរក្មច្ទាក់ទិននឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី៣០ ខខរមសា ឆ្នំ២០១២ ។
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យក្បកាសមិនទទួេយកសា ណាបញ្ច ប់ បស់សហក្ពះោជអាជាា
(ឯកសា E295/7) ឯកសា E295/7/2 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦។
120
រសច្កតស
ី រក្មច្រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីនិងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវី
នាំមខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២១ (“តួនាទី
បស់សហក្ពះោជអាជាា រៅកនុងកា រសើបសួ បឋម និងរៅកនុងសំណំរ ឿងរ្សងរទៀត ពំមាន្េប៉ាះ េ់រេើសមភាព
ននកមាៃំងរឡើយ ដោបណាភាគីទាង
ំ អស់មានសមភាពខ្នកនីតិ វិធីកនុងកា បង្វាញរ ឿងកតី បស់ខួ ៃន”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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២.៤.៥ កា ជូនដំណង
ឹ អំពប
ី ទរោទ និងដំរណើ កា ននកា ជំនជ
ំ ក្មះកតក
ី នង
ុ សំណរំ ឿង ០០២/
០១

45>

កា បំខបកដីកាដំរណាះក្សាយគឺមិនអាច្ក្គប់ក្គងបានរនាះ

ជនជាប់រោទរេើករឡើងថ្ន៖

រទ

ដូរច្នះរហើយរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់អំពីទំហនំ នសំណំរ ឿង០០២/០១

កា បំខបកកា

តុ ង
ជំនំជក្មះរៅត្តមក្បធានបទ គឺរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ទទួេយកភ័សត្ត
ខដេសាិតរៅរក្ៅវិសាេភាពននសំណំរ ឿង០០២/០១ និងរធាើឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់្ងខដ អំពី
កា ជំនំជក្មះកតីរៅនងៃអនាគត ដូរច្នះរហើយ បញ្ញារនះរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់េទធភាពននកា កា
ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ោត់

46>

កតី

121

។

រៅនងៃទី០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជក្មះបានជូនដំណឹងរៅភាគីថ្ន ខៃួននឹងោប់រ្តើម

កា ជំនំជ ក្មះកតី

រដ្ឋយរធាើសវនាកា ពិនិតយរេើ ភ័សត្ត
តុ ង ក់ព័នធនឹង ច្នាសមព័ននធ ន បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ តួនាទី បស់ជនជាប់រោទមានក់ៗកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និង
121

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃ

ទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៩៣-១០១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានតប
បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា) ទំព័ ២៦-២៩។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន

ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤-៨, ៩៤-១០១, ១០៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋយ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២-

១៧, ១៨-២០, ២១-២៣, ២៤-២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានតប បស់ រខៀវ សំ្ន)
ទំព័ ៤៧-៥០។ រសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ

ឯកសា E288/4 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨ , ៣០។ សំរណើបនាទន់រសនើសំរសច្កតប
ី ំភឺរៃ េើរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
យកបានននច្រមៃើយជាលាយេកេណ៍អកស

និង

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេ

កា ពនា យៈរពេកំណត់សក្មាប់ដ្ឋក់សា ណាបញ្ច ប់

E299/1 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៣-៣៦។ សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

ឯកសា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន

សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីភាៃម ឯកសា E275/2/1/1 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២០៦៨។

បណតឹងសាទកេភាៃមៗជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

សតីពកា
ី បំខបកកិច្ច

ដំរណើ កា នីតិ វិធី និង សា ណាតបច្ំរ ះបណតឹងសាទកេ បស់ សហក្ពះោជអាជាាជំទាស់នឹងរសច្កតស
ី រក្មច្រេើកទីពី
រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី ឯកសា E284/4/1 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១២, ៣៣។
កា ច្ងអេ
ុ បង្វាញ ក់ព័នន
ធ ឹងសាកសី ក្ពមទាំងឯកសា នានាសក្មាប់ដំណាក់កាេទីមួយននកា ជំនំជក្មះដំបូង ឯកសា
E131/1/6 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១៦។ សំរណើសំបខនាមសាកសី និង បនតសវនាកា បឋម
ឯកសា E93/9 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២-១១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

38

01006346
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

122

រោេនរោបាយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
អងគជំនជ
ំ ក្មះបានគូសបញ្ញជក់ថ្ន

។ រក្កាយមករៅនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១

ភ័សត្ត
តុ ងននអងគរហតណាខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណំ

123

រ ឿង ០០២/០១ អាច្ទទួេយកបាន ក្បសិនរបើមានកា បង្វាញថ្នវាមានភាព ក់ព័នធ

។ រៅកនុង

អំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកភ័សត្ត
តុ ងននអងគរហតខដេសាិតរៅ
រក្ៅ វិសាេភាពននសំណំរ ឿង០០២/០១

រៅរពេមានកា បង្វាញថ្នវាមានភាព ក់ព័នធ ជាអាទិ៍

រៅនឹងរោេនរោបាយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកា-

ដំរណាះក្សាយ ប ិបទធាត្សំននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឬ្េប៉ាះ េ់ននឧក្កិដក
ា មមមក

124

រេើជន ងរក្ោះ

47>

។

រៅនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជក្មះបានបំខបកកា រោទក្បកាន់កនុងសំណំរ ឿង

០០២ រហើយបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពី វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងបានជូនដំណឹង្ង
ខដ ថ្ន បទរោទបខនាមអាច្នឹងក្តូវដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ រៅ

122

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ (កិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា ) ទំព័ ៤៨-៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ

រសច្កតខី ណនាំមនសវនាកា បឋម

ក់ព័នន
ធ ឹងសាកសីខដេភាគីរសនស
ើ ំរកាះរៅ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា

E93 ច្ះនងៃទី

០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ (សវនាកា បឋម) ទំព័ ៦-៨។
123
រសច្កតខី ណនាំមនសវនាកា បឋម
ក់ព័នន
ធ ឹងសាកសីខដេភាគីរសនើសំរកាះរៅ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា
E93
ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២។
124
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះរៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5 បស់សហក្ពះោជអាជាា និង ច្ំរ ះឯកសា ខដេបានដកក្សង់ រៅកនុងកថ្នខណឌនានា
ននដីកាដំរណាះក្សាយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ពីដំណាក់កាេដំបូង ននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២៩។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំឲ្យ
ទទួេយករៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២៣-២៤។ រសច្កតស
ី រក្មច្រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ
និង រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និង ក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២០។ រសច្កតី
សរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នី វិតិធីកនុងសំណំរ ឿង

០០២

បនាទប់ពីមានរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះ

តលាកា កំពូេរៅនងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E284 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

125

រពេរក្កាយ

។ រៅនងៃទី ១៨ ខខតលា ឆ្នំ២០១១ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ថ្ន រទាះបីជាកា

បរងកើតរោេនរោបាយទាំងក្បាំ គឺជាបញ្ញាទូរៅមួយ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាព រហើយអាច្ក្តូវ
ពិនិតយរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក៏អងគជំនំជក្មះនឹងមិនពិនិតយរេើកា អនវតតរោេនរោបាយ
ណា រក្ៅពីរោេនរោបាយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់រេើអងគរហតជាក់លាក់ ខដេសាិតកនុង

126

វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ

។ រៅនងៃដខដេ អងគជំនំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់

ភាគីអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននក្បធានបទ និងេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី រហើយខដេរៅ
តុ ងខដេមានកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
កនុងរនាះអងគជំនំជក្មះនឹងពិនិតយរេើភ័សត្ត
ជំនំជក្មះពី វគគដំបូង ក់ព័នន
ធ ឹងប ិបទក្បវតតិសា្សត

127

។ បនាទប់ពីកា

រោេនរោបាយកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និង

ច្នាសមព័នធ ដាបាេ និងទំនាក់ទំនង ួច្មក រៅនងៃទី ០២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ អងគជំនំជក្មះបាន
ោប់រ្តើមពិនិតយរេើភ័សត្ត
តុ ង ក់ព័នរធ ៅនឹងអងគរហត ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់កនុង វិសាេភាពនន
សំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ។

48>

រៅនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ អងគជំនំជក្មះបានពក្ងីក វិសាេភាពននសំណំរ ឿង

128

០០២/០១ រដ្ឋយបញ្ចូ េកា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

125

។ បនាទប់

ដីកាបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នី វិតិធី អនរលាមត្តមត្តម វិធាន ៨៩សទួនពី ននវិធានន្ទកនុង ឯកសា E124 ច្ះនងៃទី ២២

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៥-៦។
126
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំឲ្យពិោ ណារឡើង វិញ

អំពេ
ី កេខណឌនានាននដីកាសរក្មច្

បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង (ឯកសា E124/2) និង សំរណើសំ ក់ពន
័ នា
ធ នា ក្ពមទាំង
ឧបសមព័នធ ឯកសា E124/7 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១១។ សូមរមើេ្ងខដ កា រ្ៃើយតបរៅរេើ
បញ្ញាខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីរ្សងៗមនរពេសវនាកា

និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយ

នឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១១ ទំព័ ២។
127
រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំឲ្យពិោ ណារឡើងវិញអំពីេកេខណឌននដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ច
ដំរណើ កា នីតិ វិធី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង (ឯកសា E124/2) និង សំរណើសំ ក់ព័ននា
ធ នា ក្ពមទាំងឧបសមព័នធ
ឯកសា E124/7 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ ។ សូមរមើេ្ងខដ កា រ្ៃើយតបរៅរេើបញ្ញាខដេបានរេើករឡើង
រដ្ឋយភាគីរ្សងៗមនរពេសវនាកា និងកា កំណត់រពេរវលាននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅ
នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២។
128
រសច្កតីជូនដំណឹងសតីពរី សច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេរសនើសំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
បខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា E163) និង រពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ដី កា បំខបកកិច្ច ដំរណើ កា នីតិ វិ ធី ជំ នំជ ក្មះ

ពីអងគជំនំជ ក្មះតលាកា កំពូ េសរក្មច្េបរោេ

129

បស់ អងគជំ នំ ជ ក្មះសាលាដំបូង និងរសច្កតីសរក្មច្ខដេ ក់ព័នរធ ្សងៗរទៀត

អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបានពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយភាគី រៅត្តមកា បង្វគប់ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ
និងបានសរក្មច្ជាងមីមង
ត រទៀតរដ្ឋយបំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីជំនំជក្មះ
សរក្មច្កាេពី រេើកមន

130

។

ដូច្រៅនឹងអាីខដេបាន

សវនាកា ពិនិតយរេើ ភ័ស ត្ត
តុ ង ក់ព័នធនឹងកា សមាៃប់ មនសសរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ បានោប់រ្តើមរៅនងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣។

49>

ស បរសច្កតីមក អងគជំនំជក្មះបាន្តេ់ជូនភាគីោ៉ាងក្គប់ក្ោន់នូវរពេរវលា និងកា ជូន

ដំណឹងោ៉ាងជាក់ច្ាស់អំពីបទរោទខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង

០០២/០១

និង

ដំរណើ កា ននកា ជំនំជក្មះកតី។ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ជាងមីថ្ន ោេ់កា តវា៉ាខដេបានរេើករឡើងពី
មនៗទាក់ទងនឹង វិសាេភាព និងដំរណើ កា ននកា ជំនំជក្មះកតីរៅនងៃអនាគតកនុងសំណំរ ឿង ០០២
រនាះ

មិនបានបង្វាញពី្េប៉ាះ េ់ជាក់លាក់ណាមួយ

131

យតតិធម៌រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ

រៅរេើកា ជំនំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយភាព

។

២.៤.៦ សិទធរិ សនស
ើ ឲ្
ំ យរកាះរៅសាកសី

50>

នួន ជា អះអាងថ្ន អងគជំនំជក្មះមានបំណងរកាះរៅខតសាកសីដ្ឋក់បនទក
ុ និងមិនបាន

132

រកាះរៅសាកសីសំខ្ន់ៗ បស់រមធាវីោត់រឡើយ

។ ជនជាប់រោទទាំងពី រេើករឡើងថ្ន អងគជំនំ-

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ។
129
រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ

រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់សហក្ពះោជអាជាាក្បឆ្ំងនឹង

រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសតីពី វិសាេភាពននសំណំរ ឿងរេខ០០២/០១ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ ឯកសា E163/5/1/13 ។
130
ឯកសា រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ បនាទប់ពីមានរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះ
តលាកា កំពូេរៅនងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E284 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨៨។
131
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៣៣-៣៤, ៣៩។
132
រសច្កតីស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិ ច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួ ន ជា កនុ ង សំ ណំ រ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3
ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤១-៥៩, ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័ ២៧-៣០, ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជក្មះមិនបាន្តេ់សំអាងរហតរៅកនុងរសច្កតីសរក្មច្ ខដេសរក្មច្មិនរកាះរៅសាកសីជាក់លាក់
មួយច្ំនួន ដូរច្នះរហើយ រធាើឲ្យជនជាប់រោទក្តូវខតរក្បើ វិធីសា្សតកា

133

សីសង្វាក់

51>

កតីរដ្ឋយក្ វៗ និងមិន

។

ភាគីបានរសនើសំឲ្យរកាះរៅសាកសីស បទាំងអស់ច្ំនួន ១.០៥៤ នាក់ រដើមបីជាកា រ្ៃើយតប

រៅនឹងដីកា បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១១ ខដេបានបង្វគប់ឲ្យ
ភាគីដ្ឋក់សមាភ ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា

134

។

រៅកនុងកា ពិោ ណារដើមបីសរក្មច្ថ្ន

រតើក្តូវរកាះ

រៅបគគេណាខៃះកនុងច្ំរណាមបគគេទាំងអស់រនាះ អងគជំនំជក្មះបានងៃឹងខងៃងរៅរេើសិទធិទាង
ំ ឡាយ
បស់ភាគីទាង
ំ អស់ខដេបានរសនើសំឲ្យពិនិតយភ័សត្ត
តុ ង ភាពោំបាច្់កនុងកា រធាើសវនាកា ជាសាធា ណៈ
បនាទប់ពីកា រសើបសួ ខដេបានរធាើរឡើងជាសមាៃត់

សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា សួ តទេ់ោនជា

មួយសាកសី និងសិទធិ បស់ជនជាប់រោទមានក់ៗកនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌

135

និងឆ្ប់ ហ័ស

។ រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា បឋមរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ និងរៅកនុងកិច្ច

ក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ និង ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ និង ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានតប បស់រមធាវី
កា
133

កតី នួន ជា) ទំព័ ២៩-៣០។
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី

២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៥៥-៥៧។ សំរណើសឲ្
ំ យ
មានសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់ជាសាធា ណៈ

ទាក់ទិននឹងកា រកាះរៅសាកសី

ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយរមធាវីកា

កតី

ឯកសា E212 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៣, ១៨-២៤។ កា ច្ងអេ
ុ បង្វាញ ក់ព័នន
ធ ឹងសាកសី
ក្ពមទាំងឯកសា នានាសក្មាប់ដំណាក់កាេទីមួយននកា ជំនំជក្មះ ឯកសា E131/1/6 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១១ កថ្នខណឌ ៤-៨, ១១-១៤។
134
ដីកាបង្វគប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា

E9 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១១។
135

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង មាក្ត្ត ១៣(១)។ រសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និង

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបានសាតប់សកេីកមមរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ។ កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំ
រ ៀបច្ំសវនាកា

រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំនំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១ និង កា អនវតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពននសវនាកា

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E218 ច្ះ

នងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១២។ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាម
ត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និងឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូង ឯកសា E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006350
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

២០១៣

អងគជំនំជក្មះបានច្ងអេ
ុ បង្វាញរៅភាគីឲ្យបានដឹងអំពីសាកសីទាង
ំ ឡាយ

ជក្មះមានបំណងរកាះរៅ

ខដេអងគជំនំ-

ឬមិនរកាះរៅ ក់ព័នន
ធ ឹងវគគននកា ជំនំជក្មះកតីនារពេឆ្ប់ៗខ្ងមខ

រហើយអងគជំនំជក្មះបានរសនើភាគីឲ្យដ្ឋក់សា ណាជាលាយេកេណ៍អកស និងបានរសនឲ្
ើ យភាគីបញ្ញជក់
នូវអតតសញ្ញាណសាកសី ខដេខៃួនយេ់ថ្នមានសា ៈសំខ្ន់បំ្តច្ំរ ះរ ឿងកតី បស់ខួ ន
ៃ

136

។ ោេ់

បគគេខដេភាគីបានរសនើសំឲ្យរកាះរៅ ក្តូវបានអងគជំនំជក្មះ កាទកសក្មាប់ពិនិតយរឡើង វិញ រៅ
កនុងអំឡុងរពេននកា ជំនំជក្មះកតីទាង
ំ មូេ។

52>

ជាច្ងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះបានសាតប់សកេីកមមបគគេច្ំនួន ៩២ នាក់ ខដេកនុងរនាះ

២០

នាក់ ក្តូវបានរសនើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង ២៣ នាក់ ក្តូវបានរសនើរឡើងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន (កនុង
ច្ំរណាមបគគេ ២៣ នាក់រក្កាយរនះ មាន ៣ នាក់ ជាសាកសីអតតច្ ិត)។ ភាគរក្ច្ើនននបគគេខដេ
បានរសនើសរំ ដ្ឋយ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ួមទាំងអនកខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជាបគគេសំខ្ន់រនាះ
ក្តូវបានអងគជំនំជក្មះបដិរសធរោេ រដ្ឋយរហតថ្ន បគគេទាំងរនាះមិន ក់ព័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង
០០២/០១ (ដូរច្នះរហើយបគគេទាំងរនាះក្តូវបានទកសក្មាប់កា ជំនំជក្មះរៅនងៃអនាគត) ឬមិនមាន
ភាព ក់ព័នរធ ៅនឹងសំណំរ ឿង ០០២ ទាំងមូេ ( ួមមានបគគេជារក្ច្ើនខដេក្តូវបានរសនើសំ ក់ព័នធ
នឹងដំរណើ កា ននកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា

ឬរដើមបីោំក្ទកា រោទក្បកាន់ជាទូ រៅច្ំរ ះ

ឯកោជយភាព បស់តលាកា និងកា រក្ជៀតខក្ជកខ្ងខ្នកនរោបាយ) និងជាបគគេខដេបានរសនើសំ
ក្ច្ំខដេ ឬ មិនបានកំណត់អតតសញ្ញាណក្គប់ក្ោន់

137

។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន សាកសី

មួយច្ំនួនខដេជនជាប់រោទបានរសនើរឡើង បានសាៃប់រៅមនរពេបញ្ច ប់សវនាកា ពិនិតយរេើភ័សត្ត
តុ ង
កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ TCW-482 និង TCW-699) ឬ កមិនរឃើញ

138

បនាទប់ពីបានអនវតតកា ង្វ ោ៉ាងយកច្ិតដ្ឋ
ត ក់សមក្សប ួច្មក

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី

យនតកា

ដនទរទៀតក្តូវបាន្តេ់ជូនដេ់ភាគី រដើមបីមានេទធភាពបង្វាញជាលាយេកេណ៍អកស នូវរសច្កតីខងៃង

136

រសច្កតស
ី រក្មច្ច្ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបានសាតប់សកេីកមមរៅកនុង

សំណំរ ឿង ០០២/០១ ។
137
ឧបសមព័នធ II និង III ននរសច្កតស
ី រក្មច្ច្ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវបាន
សាតប់សកេីកមមរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១។
138
អនសស ណៈ បស់អងគភាពោំ សាកសី និងអនកជំនាញ ដ្ឋក់ជូនក្បធានអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រក្កាមច្ំណង
រជើងថ្ន “សាកសីសកាតនពេ-មិនអាច្ ករឃើញ” ឯកសា E292/1/2 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

និងព័ត៌មានរ្សងៗរទៀតខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងសាកសីខដេមិនបានរកាះរៅ ឬក្បធានបទខដេច្ង់ឲ្យ

139

សាកសីទាង
ំ រនាះរធាើសកេីកមម

53>

រដើមបីបង្វាញថ្ន

។

សិទធទ
ិ ទួេបានកា ជំនំជក្មះកតីក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌ក្តូវបាន ំរលាភបំ ន

រដ្ឋយសា ខតអវតតមាន បស់សាកសីរនាះ ជនជាប់រោទក្តូវខតបង្វាញថ្ន ខៃួនបានរក្បើក្បាស់ វិធានកា
ទាំងអស់ខដេមាន រដើមបីទទួេបានសកេក
ី មម បស់សាកសី ូបរនាះ ឬរសនើសឲ្
ំ យ្តេ់ភ័សត្ត
តុ ងត្តមទក្មង់
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មួយរ្សង ដូច្ជា កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជារដើម

54>

អងគជំនំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន

។

ភាគីទាង
ំ អស់អាច្រសនើសំឲ្យរកាះរៅសាកសីខដេខៃួន

យេ់ថ្នមានសា ៈសំខ្ន់បំ្តច្ំរ ះរ ឿងកតី បស់ខួ ន
ៃ

និងសំឲ្យដ្ឋក់ភ័សត្ត
តុ ងដនទរទៀតខដេខៃួន

យេ់រឃើញថ្នជាភ័សត្ត
តុ ងរដ្ឋះបនទក
ុ
ឬខដេអាច្ជួយបង្វាញកា ពិត

ួមទាំងកំណត់រហតសាតប់

ច្រមៃើយសាកសីរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបាន កនុងក ណីខដេសាកសីទាង
ំ រនាះមិនក្តូវបានរកាះរៅ ។
អនរលាមត្តម វិធាន ៨៤ (៤) នន វិធានន្ទកនុង ភាគីអាច្បតឹងសាទកេក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតីសរក្មច្នានា
ទាក់ទងនឹងកា រកាះរៅសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រៅកនុងរពេជាមួយោននឹង
កា បតឹងសាទកេក្បឆ្ំងនឹងសាេក្កម
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141

។

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នធ

នឹងកា ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និង ឯកសា នានារៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា
E96/7 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២០-២៦។ កាេកំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា
រដើមបីជួយដេ់កា រធាខើ ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា ជំនំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និង
កា អនវតត វិធានកា បខនាម រដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពននសវនាកា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E218 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះ
មខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤។
140
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Renzaho កថ្នខណឌ ១៦៩ (“កា ខកខ្ន បស់ជនជាប់រោទមិនបានសំឲ្យមានដំរណាះក្សាយ
រៅកនុងសវនាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់សិទធិទាមទា ពយសនកមម បស់ខួ ៃន”) កថ្នខណឌ ១៩១, ១៩៦, ២១៦, ២១៧ (“ជាកា
ពិតរហើយ ភាគីណាក៏រដ្ឋយមានសិទធិដកខៃួនរច្ញពីកា សំឲ្យមានវិធានកា ខបបរនះបាន។ ប៉ាខនត ភាគីមិនអាច្រគច្រវស
ពីកា តពា កិច្ច បស់ខួ ៃ ន រដើ មបីរក្បើ ក្បាស់ ឲ្យអស់ពីម រធាបាយខដេអាច្មានរដើ មបីប ង្វា ញពីរ ឿងកតី បស់ខួ ៃ ន រដ្ឋយកា
សរក្មច្ជាឯករត្តភាគីថ្ន

វិធានកា ជាក់លាក់មួយច្ំនួនគឺមិនសមរហត្េ

ឬ

ោមនក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ”)

កថ្នខណឌ ២១៦។ Lukić និង Lukić សាេដីកា កថ្នខណឌ ៤៤-៤៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ៥៥។
141
សូមរមើេរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាតប់សកេីកមមរៅ
កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ ក្តង់ខ្នកទី ៣.២.៨ សតីអំពីមតិរោបេ់ បស់រៅក្កម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006352
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

២.៤.៧

ុ រមធាវីកា
េទធភាព បស់ក្កម

កតក
ី នង
ុ កា បង្វាញឧក្កិដក
ា មមរៅកនង
ុ ប ប
ិ ទ បស់

ខៃួន

55>

នួន ជា រេើករឡើងថ្ន កា កក្មិតរៅរេើសវនាកា រេើភ័សត្ត
តុ ង ក់ព័នន
ធ ឹងប ិបទក្បវតតិ-

សា្សតននឧក្កិដក
ា មមមួយច្ំនួនរនាះ បានោោំងដេ់េទធភាព បស់ោត់កនុងកា រ ៀបច្ំកា កា

ខៃួន

ឲ្យបានរពញរេញ និងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព។ ជាពិរសស ោត់រេើករឡើងថ្ន ក្បធានបទខ្នក
ក្បវតតិសា្សតមួយច្ំនួន ដូច្ជា កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករដ្ឋយសហ ដាអារម ិកមករេើក្បរទសកមពជា
ុ
រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៣ សាានភាព ស់រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ មនឆ្នំ ១៩៧៥ និង
ប ិបទនរោបាយរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៩ (រដ្ឋយសា ខតក្បធានបទទាំងរនះ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ក្បមូេ
ភ័សត្ត
តុ ង

និង

តួនាទី បស់ក្បរទសរវៀតណាមរៅកនុងកា កត់ក្ត្តក្បវតតិសា្សតននបកសកមមយ
ុ នីស ត

ៃ ”) គួ ខតក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េ រដើមបី
កមពជា
ុ
“រដើមបីឲ្យក្សបរៅនឹង របៀបវា ៈនរោបាយ បស់ខួ ន
អនញ្ញាតឲ្យអងគជំ នំជ ក្មះអាច្វាយតនមៃរៅរេើ ប ិបទននសកមមភាព បស់ោត់ បាន។ នួន ជា ក៏
រេើករឡើង្ងខដ ថ្ន

សហក្ពះោជអាជាា ក្តូវ បានអនញ្ញាតឲ្យរេើករឡើង អំពីភ័សត្ត
តុ ងខដេជា

ប ិបទក្បវតតិសា្សត ច្ំខណក ូបោត់មិនក្តូវបានអនញ្ញាតរនាះរឡើយ រហតដូរច្នះ វាជាកា ំរលាភ

142

រៅរេើរោេកា ណ៍សមភាពននកមាៃំង

។

និេ ណន រៅក្កម ោ៉ា សខន និងរៅក្កម យូ ឧតតោ និងរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយសតីពីសាកសី អនកជំនាញ និង
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាតប់សកេីកមមរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ ក្តង់
ច្ំណច្ ៣.២.៨ សតីពីមតិរោបេ់ បស់រៅក្កម Silvia CARTWRIGHT និងរៅក្កម Jean-Marc LAVERGNE។
142

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥១-៥៥, ៥៧-៥៩, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបិទ
បញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញ បស់ក្កុមរមធាវី នួន ជា) ទំព័ ១៦-២០, ២៩-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ បណតឹងសាទកេភាៃមៗ
ក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតស
ី រក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង សតីពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី និងសា ណា
តបច្ំរ ះបណតឹងសាទកេ បស់សហក្ពះោជអាជាាជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី
ឯកសា E284/4/1 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១៣-១៩។ សា ណាោំក្ទដេ់សា ណា បស់
រអៀង សា ី សំដ្ឋក់បខនាមក្បធានបទងមីៗសក្មាប់សវនាកា រៅកនុងកមម វិធីសវនាកា និងសំរណើសំដ្ឋក់បខនាមក្បធាន
បទងមីៗរទៀត ឯកសា E89/1 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២, ៨-៩។ សំរណើសំសាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ខដេក្តូវបានរសនរើ ដ្ឋយរមធាវីកា

កតី និងោត់ឲ្យមាន វិធានកា ខ្ងនីតិ វិធីដនទរទៀត រដើមបីវាយតនមៃឲ្យបានក្តឹមក្តូវ

រៅរេើប ិបទក្បវតតិសា្សត ឯកសា E182 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១១ ពីកថ្នខណឌ ១៤-២៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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56>

កនុងក ណីខដេជនជាប់រោទជំ ទាស់ថ្ន

ំរលាភបំ ន

សិទធិ ទ ទួេបានកា ជំ នំជ ក្មះ បស់ខួ ៃនក្តូវ បាន

រដ្ឋយកា កំហិតេទធ ភាព បស់ខួ ៃនកនុងកា បង្វាញពីភ័ស ត្ត
តុ ង ក់ព័នធនឹងប ិបទ

ក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយរនាះ ជនជាប់រោទក្តូវបង្វាញពយសនកមមជាក់ខសតង មានន័យ
ថ្ន រតើវាអាច្ប៉ាះ េ់ដេ់ពិ ទធភាព ឬភាពោមនពិ ទធ បស់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយ របៀបណាខដ

57>
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។

សវនាកា វគគទីមួយកនុងសំណរំ ឿង០០២/០១ រផ្ទតតរៅរេើប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដក
ា មម

នានា។ កនុងវគគរនះ និងរៅកនុងកា ជំនំជក្មះទាំងមូេ អងគជំនំជក្មះបានសាតប់សកេីកមម ក់ព័នន
ធ ឹង
យទធនាកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករដ្ឋយសហ ដាអារម ិកកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់
ឆ្នំ ១៩៧៣ សាានភាព ស់រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងប ិបទរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៩ ពី
សាកសី និងអនកជំ នាញមួយច្ំនួ ន ួមទាំងបគគេ ច្ំនួន ៧ ូបខដេ
ភ័សត្ត
តុ ងឯកសា ជារក្ច្ើន

ខដេភាគីបានរសនើសំ

នួន ជា

បានរសនើ្ ងខដ ។

រហើយខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សត

ុ ច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៦៩ ដេ់
( ួមទាំងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិកមករេើក្បរទសកមពជា
ឆ្នំ ១៩៧៣ សាានភាព ស់រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងប ិបទរក្កាយឆ្នំ១៩៧៩)
ក៏ក្តូវបានទទួេយក្ងខដ

58>
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។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន អនរលាមត្តម វិធាន ៩៨(២) នន វិធានន្ទកនុង អងគជំនំ-

ជក្មះក្តូវ វិ និច្័យ
ិ ក្តឹមខតអងគរហតទាំងឡាយខដេមានរៅកនុងដីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជ ក្មះ

ដូច្

ខដេក្តូវបានបំខបករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ប៉ារណា
ណ ះ និងកាតពាកិច្ច បស់ខួ ៃនកនុងកា ធានាថ្ន
កា ជំនជ
ំ ក្មះមានភាពយតតិធម៌ និងឆ្ប់ ហ័ស។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះបានក្ោនរោេភ័សត្ត
តុ ង
ខៃះខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឬដីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជក្មះ ួមទាំង

143

Nahimana និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ ២៤៩-២៥០។

144

David CHANDLER, SAO Sarun, Al ROCKOFF, Sydney SCHANBERG, កាំង រហកកអាវ, Stephen

HEDER និង Philip SHORT។

នួន ជា បានរសនើសំឲ្យរកាះរៅសាកសីច្ំនួន ១៣២ នាក់

ក់ព័នរធ ៅនឹងប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត (រសច្កតីសរងេបអំពប
ី ញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបានរសនើសំ ឯកសា
E9/10 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ ។ ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា
ខដេបានរសនើសំដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រៅកនុងឧបសមព័នធ A1-A5 បស់សហក្ពះោជអាជាា និងច្ំរ ះឯកសា
ខដេបានដកក្សង់រៅកនុងកថ្នខណឌនានាននដីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនជ
ំ ក្មះ

ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសវនាកា ពី ដំណាក់កាេ

ដំបូងននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E185 ច្ះនងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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145

អងគរហតខៃះទាក់ទងនឹងប ិបទក្បវតតិសា្សតរនះ
បង្វាញថ្ន

។ រទាះជាោ៉ាងណាកតី នួន ជា ខកខ្នកនុងកា

ភ័សត្ត
តុ ងខដេបានទទួេយក ក់ព័នន
ធ ឹងប ិបទក្បវតតិសា្សតននឧក្កិដក
ា មមនានាមិនមាន

តុ ងដនទរទៀតអាច្មាន្េប៉ាះ េ់ជាក់ខសតងរៅរេើពិ ទធភាព ឬ
េកេណៈក្គប់ក្ោន់ ឬថ្ន រតើភ័សត្ត
ភាពោមនពិ ទធ បស់ខួ ៃន ឬោ៉ា ងណា។ ត្តមពិតរៅ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានសរក្មច្មិន
ពិនិតយរេើប ិបទក្បវតតិសា្សតឲ្យបានរពញរេញ ឬបញ្ញារ្សងរទៀតខដេសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាព
ននសំណរំ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយសា ខតមួយខ្នកននបញ្ញារនះគឺជាយទធសា្សតននកា កា
ខមនរដ្ឋយសា ខតកា ោមនេទធភាពរនាះរទ
បស់ជនជាប់រោទកនុងកា កា

146

កតី មិន

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ

ខៃួនមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរនាះរឡើយ។

២.៤.៨ សិទធក
ិ នង
ុ កា សួ រដញរដ្ឋេរៅកាន់សាកសី រដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី និងអនកជំនាញ

59>

ជនជាប់រោទរេើករឡើងថ្ន សិទធិ បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា សួ រដញរដ្ឋេក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព

រៅរេើសាកសី រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងអនកជំនាញ និងរោេកា ណ៍សីព
ត ីសមភាពននកមាៃំងក្តូវ
បាន ំរលាភរដ្ឋយកា កក្មិតត្តមទំរនើងច្ិតត និងមិនយតតិធម៌រៅរេើ វិសាេភាពននកា រោទសួ និង
ឯកសា ខដេអាច្ក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់ រដើមបីតវា៉ារៅរេើភាពអាច្ឲ្យរជឿជាក់បាន បស់បគគេ
ទាំងឡាយខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខតលាកា

145
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។ រេើស ពីរនះរទៀត នួន ជា និង

ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេបានរសនើសំឲ្យទទួេយករៅ

ច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី១២ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៧។ រសច្កតីសរក្មច្
រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងកា អាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃយ
ើ បស់សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និងរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាង
រដើមបណតឹ ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៤។
146
បណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតស
ី រក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង សតព
ី កា
ី បំខបកកិច្ចដំរណើ កា
នីតិ វិធី

និងសា ណាតបច្ំរ ះបណតឹងសាទកេ បស់សហក្ពះោជអាជាាជំទាស់នឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី រេើកា

បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី ឯកសា E284/4/1 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១៨-១៩។
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សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥៨, ៦០-៧៩, ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋាន
បិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា

កតី នួន ជា) ទំព័ ៣០-៣៥។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៤។ សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ

កា នីតិ វិធភា
ី ៃ ម ឯកសា E275/2/1/1 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៩៥-៩៦។ កា ដករសច្កតីជូន
ដំណឹងពីរោេបំណងអនវតតត្តម វិធាន ៩០ ឯកសា E287/2 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២, ១០សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន អងគជំនំជក្មះបាន ំរលាភសិទធិ បស់ពួករគ រដ្ឋយទទួេយកកំណត់រហត
និងសកេីកមមមនៗ បស់សាកសី រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងអនកជំនាញ រដ្ឋយមិនបាន្តេ់ឱកាស

148

សក្មាប់កា សួ រដញរដ្ឋេរឡើយ

60>

។

អនរលាមត្តម វិ ធាន ៨៥ និ ង ៨៧ នន វិ ធានន្ទកនុ ង ក្បធានសវនាកា និ ង អងគជំ នំ ជ ក្មះ

អាច្បដិរសធនូវោេ់នីតិ វិធី និងកា ត្តំងសំណួ ខដេនាំឲ្យរក្បើក្បាស់រពេរវលាជំនំជក្មះរដ្ឋយមិន
ោំបាច្់

ឬខដេមិនអាច្នាំរៅដេ់កា បង្វាញកា ពិតបាន។

អស់កក្មិតកា សួ សំណួ បស់ពួករគរៅរេើបគគេទាំងឡាយ
មកកនុងសវនាកា

149

ប៉ារណា
ណ ះ

។

អងគជំនំជក្មះបានជំ ញឲ្យភាគីទាង
ំ
ខដេក្តូវបានរកាះរៅឲ្យច្ូេខៃួន

ក្តឹមខតច្ំរ ះបញ្ញានានាខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១
រេើសពីរនះរទៀត

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសមតាភាព បស់បគគេខដេក្តូវបាន

១១, ១៣-១៤។ បណតឹងសាទកេភាៃមៗក្បឆ្ំងនឹងច្កតីសរក្មច្រេើកទីពី បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសតីពកា
ី បំខបក
កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី និងសា ណា តបច្ំរ ះបណតឹងសាទកេ បស់សហក្ពះោជអាជាាក្បឆ្ំ ងនឹងរសច្កតីសរក្មច្រេើក
ទីពី រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី ឯកសា E284/4/1ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៧៧។
នួន ជា ជំទាស់តវា៉ា ថ្ន រសច្កតស
ី រក្មច្នានា បស់អងគជំនំជក្មះទាក់ទងនឹង វិសាេភាព និងនីតិ វិធស
ី ក្មាប់កា សួ
រដញរដ្ឋេបគគេទាំងឡាយខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងតលាកា

“មិនមាន

ឬពិតជាមិនមានសមាអងរហតខមន)។

រហតដូរច្នះ ជាកា ំរលាភសិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានរសច្កតីសរក្មច្មួយខដេមានសមាអងរហត (សា ណា
បញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៨៩)។ រក្ៅពីកា អះអាងជាទូរៅរនះ ោត់ខកខ្នមិនបានបង្វាញពីរសច្កតីសរក្មច្ខដេោត់
រជឿជាក់ថ្ន មានភាពខាះច្រនាៃះ ឬអះអាងរៅរេើកា ជំទាស់តវា៉ា រនះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះមិនមានេទធ ភាព
វាយតនមៃរៅរេើសា ណារនះបានរឡើយ និងបដិរសធសា ណារនះរោេ។
148
សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រលាក នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១០២-១១៥ (ខដេរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះយកអងគរហតរនះរៅពិោ ណារៅ
កនុងកា វាយតនមៃជាច្ងរក្កាយ បស់ខួ ៃនរៅរេើភស
័ ត្ត
តុ ង និង សំឲ្យក្ោនរោេរសច្កតីសននិដ្ឋាននានាខដេអះអាងរៅ
រេើបញ្ញាជាក់ខសតងកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេមិនមានឱកាសរដើមបីសួ តទេ់ោន។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា
ទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (កា ជំទាស់តវា៉ា បស់រមធាវីកា

កតី នួន ជា) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

កតី នួន ជា) ទំព័ ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៥ ខខ

តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា
កតី រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩។
149
កា រ្ៃើយតបរៅរេើបញ្ញា ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគីនានាមនរពេរពេសវនាកា និងកា កំណត់រពេរវលា
ននកិច្ចក្បជំមិន្ៃូវកា ជាមួយនឹងម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E141 ច្ះ
នងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២។ កា កំណត់កាេប ិរច្ិទសាតប់សកេីកមមសាកសី និងអនកជំនាញ សក្មាប់រដើមឆ្នំ
២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E236/4ច្ះនងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រកាះរៅឲ្យមក្តេ់សកេីកមម អងគជំនំជក្មះបានកក្មិត វិសាេភាពននកា សួ សំណួ រដើមបីធានាថ្ន
កា សួ សំណួ មិនបានង្វកច្ូេរៅកនុងក្បធានបទខដេមិន ក់ព័នរធ នាះរឡើយ

61>

ភាគីទាង
ំ អស់ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរក្បើក្បាស់ោេ់ឯកសា

150

។

ខដេមានរៅកនុងបញ្ជ ី បស់ខួ ន
ៃ

អនរលាមត្តម វិធាន ៨០(៣) នន វិធានន្ទកនុង រៅកនុងកា សួ សំណួ រៅកាន់បគគេនានាខដេក្តូវ
បានរកាះរៅឲ្យមក្តេ់សកេីកមម រដើមបី ំេឹកដេ់កា ច្ងោំ បស់ពួករគ រដើមបីោក្ំ ទ ឬរដើមបីទាញ
រដ្ឋយរោងរៅរេើកា ដឹងផ្ទទេ់ បស់

កា សននិដ្ឋានខដេ ក់ព័នរធ ច្ញពីខៃឹមសា ននឯកសា មួយ
ពួករគ ឬរដើមបីពិរសាធរៅរេើភាពអាច្ឲ្យរជឿជាក់បាន

151

។ រេើសពីរនះរទៀត ភាគីទាង
ំ អស់អាច្

រសនើសំដ្ឋក់ភ័សត្ត
តុ ងងមីសក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា សួ សំណួ

ឲ្យខតពួករគបាន

បំរពញត្តមេកេខណឌ វិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង ឬបានបង្វាញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងខដេបានរសនើសំ
រនាះគឺរសនើរឡើងរដើមបីក្បរោជន៍ននយតតិធម៌ ឧទាហ ណ៍ រដ្ឋយសា ខតភ័សត្ត
តុ ងរនាះជាភ័សត្ត
តុ ង
រដ្ឋះបនទក
ុ ឬ ជាប់ ក់ព័នោ
ធ ៉ា ងខ្ៃង
ំ រៅនឹងសកេីកមម បស់សាកសីណាមានក់

150

152

។ ជាច្ងរក្កាយ រដើមបី

ជាឧទាហ ណ៍ រលាក Stephen HEDER បានបដិរសធកា ខតងត្តំងជាអនកជំនាញ រហើយរហតដូរច្នះ ក្តូវបាន

រកាះរៅកនុងឋានៈជាសាកសី ខតកនុងបញ្ញាទាក់ទងនឹងឯកសា មួយច្ំនួនខដេោត់បាននិពនធ ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង
(កា ជូនដំណឹងអំពស
ី វនាកា ខដេរៅរសសសេ់

មនរពេបញ្ច បក
់ ិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធស
ី វនាកា រេើភស
័ ត្ត
តុ ងរៅកនុង

សំណំរ ឿង០០២/០១ និងកា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ងរក្កាយសក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤)។ រហតដូរច្នះកា
សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើក្បធានបទ រក្ៅពីឯកសា ទាំងឡាយខដេោត់បាននិពនធ ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង មិនក្តូវ
បានអនញ្ញាតរនាះរឡើយ។
151
រសច្កតជ
ី ូនដំណឹងរៅភាគី ក់ព័នន
ធ ឹងនីតិ វិធខី ដេបានខកសក្មួេសក្មាប់កា សួ សំណួ
សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំកា បំភទា
ឺ ៃ ក់ទងនឹងកា រក្បើក្បាស់ឯកសា នានា

និងច្រមៃើយតបរៅនឹង

កនុងរពេសាតប់សកេីកមម បស់សាកសី

(E201) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E201/2 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ។
152
រសច្កតស
ី រក្មច្ទាក់ទងនឹងឯកសា ងមីៗ និងបញ្ញា ក់ព័នដ
ធ នទរទៀត ឯកសា E190 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ កថ្នខណឌ ៣៦។ ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើនានាត្តមវិធាន ៨៧(៤) សំដ្ឋក់ឯកសា ងមីៗរៅកនុងសំណំរ ឿង
ក់ព័នន
ធ ឹងសកេីកមម បស់សាកសីរលាក François PONCHAUD និងរលាក Sydney SCHANBERG (E243)
ក្ពមទាំងអនកជំនាញរលាក Experts Philip SHORT (E226, E226/1 និង E230) និងរលាកក្សី Elizabeth Becker
(E232 និង E232/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E260 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥។ ច្រមៃើយតបរៅ
នឹងេិខិតរលាក នងៃទី ២១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២

ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រេើ

សំរណើ បស់ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៨៧(៤) (E172/24/4/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា
E172/24/4/4 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជា្េក្បរោជន៍ននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិ ធីក្តឹមក្តូវ និងឆ្ប់ ហ័ស អងគជំនំជ ក្មះបានទទួ េយក
កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ បស់បគគេជាក់លាក់មួយច្ំនួន

ខដេមិនក្តូវបានរកាះរៅឲ្យមក្តេ់

សកេីកមម រដ្ឋយកត់សំោេ់ថ្ន កា ្តនាទរទាសមិនអាច្ខ្អកទាំងក្សុង ឬដ្ឋច្់ខ្តខតរៅរេើកំណត់
រហតននកា សាត ប់ច្រមៃើយ ឬភ័សត្ត
តុ ងរដ្ឋយផ្ទទ េ់មា ត់បានរឡើយ
អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ភ័សត្ត
តុ ងផ្ទទេ់មាត់ រដ្ឋយរហតថ្ន

153

។ ឧទាហ ណ៍ កនៃងមក

និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីជំនួសឲ្យ

កំណត់រហតទាំងរនាះ ក់ព័នខធ តរៅនឹងកា បញ្ញជក់ភ័សត្ត
តុ ង

រេើបញ្ញានានារេើសពីអំរពើ និងកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ជនជាប់រោទ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុង
ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេកនុងរនាះមាន ប ិបទក្បវតតិសា្សត ច្នាសមព័នធ ដាបាេ និងក្បព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង
ទី ត្តំងឧក្កិដាកមម

រោេនរោបាយបកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ

ជន ងរក្ោះ និង/ឬ ធាត្សំននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

62>

រទាះបីជាជនជាប់រោទ

្េប៉ាះ េ់ ពីឧក្កិដាកមមមករេើ

154

។

រេើករឡើងពីកា កក្មិតខដេមិនមានភាពរសមើោនច្ំរ ះេទធភាព

បស់ពួករគកនុងកា ជំទាស់រៅនឹងភ័សត្ត
តុ ង និងកា សួ រដញរដ្ឋេសាកសីក៏រដ្ឋយ ក៏ជនជាប់រោទ
មិនបានបង្វាញពី្េប៉ាះ េ់ ឬ មិនបានបង្វាញថ្នពួករគបានរក្បើក្បាស់មរធាបាយដនទរទៀតខដេ
មានរនាះរទ ឧទាហ ណ៍ ត្តម យៈកា រសនើសកា
ំ ជំទាស់តវា៉ា ឬកា រសនើស្
ំ េ
ត ់ភ័សត្ត
តុ ងជាឯកសា ។
អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា ជំទាស់រៅរេើភ័សត្ត
តុ ង និងកនុងកា សួ
សំណួ ដេ់សាកសីមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរនាះរឡើយ។

153

រសច្កតីស រក្មច្រេើរសច្កតីជំ ទា ស់រៅនឹ ងកា ទទួ េ យកកំ ណ ត់រហត សាត ប់ ច្ រមៃើយ សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និ ង

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវី
នាំមខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៨ (ខដេរេើក
រឡើងថ្ន

អងគជំនំជក្មះនឹងមិនរ្ៃយ
ើ តបរៅនឹងរសច្កតស
ី ននិដ្ឋាននានាខដេបានទទួេយក

ជំនួសឲ្យសកេីកមមផ្ទទេ់មាត់

រៅរពេពិោ ណារៅរេើអំរពើ និងអាកបបកិ ិោ បស់ជនជាប់រោទ ដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់) កថ្នខណឌ ២៩។

សូមរមើេ្ងខដ

រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើសំ បស់សហក្ពះោជអាជាា អនរលាមត្តម វិធាន ៩២

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃយ
ើ សាកសី និងឯកសា នានា រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E96/7
ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២១។
154
រសច្កតីស រក្មច្រេើរសច្កតីជំ ទា ស់រៅនឹ ងកា ទទួ េ យកកំ ណ ត់រហត សាត ប់ ច្ រមៃើយ សាកសី

ជន ងរក្ោះ

និ ង

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវី
នាំមខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៨ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

២.៤.៩ សិទធក
ិ នង
ុ កា សួ តទេ់

63>

រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន សវនាកា សតីពីកា បង្វាញឯកសា គនៃឹះរនាះគឺក្តូវបានកក្មិតខត

កា បង្វាញឯកសា

មិនមានកា ពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរទ ពីរក្ ះឱកាសរដើមបីជំទាស់រៅរេើ

ភ័សត្ត
តុ ងទាំងមូេខដេបានដ្ឋក់កនុងរពេសវនាកា គឺអាច្រធាើបានខតរៅច្ងបញ្ច ប់ននសវនាកា រេើ
អងគរសច្កតីខតប៉ារណា
ណ ះ
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។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រពេរវលា

និងមរធាបាយខដេបាន្តេ់ឲ្យ សក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេគឺមិនមាន
ភាពក្គប់ក្ោន់រនាះរទ របើពិោ ណារៅរេើឯកសា ខដេបានទទួេយករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
មានច្ំនួនោប់ ន់ទំព័ រនាះ

(ជាពិរសសឯកសា ខដេបានទទួេយករដ្ឋយកា យឺតោ៉ាវកនុងរពេ

សវនាកា ) កា ច្ូេខៃួន បស់បគគេច្ំនួន ៩២ នាក់ ភាពសមគ
ុ សាមញននរ ឿងកតី និងកា បកខក្បភាសា
មិនបានក្តឹមក្តូវ
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។

សំរណើជាបនាទន់សំកា បំភរឺ ៃ ៅរេើរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីជំទាស់រៅ

នឹងកា ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី និងសំកា ពនា រពេរវលារដើមបីដ្ឋក់សា ណាច្ងរក្កាយ ឯកសា
E299/1 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៧-៤៣។ សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក

រខៀវ សំ្ន សំឲ្យផ្ទអកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធភា
ី ៃ ម ឯកសា E275/2/1/1ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៦៧, ៧៨-៩១, ៩៧-៩៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៣២-៣៤, ៥០-៦០ (ខដេបានជំទាស់
តវា៉ា រៅកនុងច្ំរណាមបញ្ញាដនទរទៀត ថ្នមិនមានភាពច្ាស់លាស់ទាក់ទងនឹងច្ំនួនស បននភ័សត្ត
តុ ងខដេក្តូវទទួេយក
រហើយរហតដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា

កតីមិនរធារើ សច្កតីសននិដ្ឋាននានារៅរេើតនមៃននភ័សត្ត
តុ ងបានរទ េះណាខតភាពមិន

ច្ាស់លាស់ទាង
ំ រនះក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់សិន។ រសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ ច្ះនងៃទី ៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា រេខ E288/4 កថ្នខណឌ ៣១៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៨-១៥។ សំរណើ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន

ខដេអះអាងសាជាងមីអំពីសិទធិ បស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជក្មះកតីរដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍ច្ំរ ះមខនិងរដ្ឋយ
យតតិធម៌ នងៃទី ១១ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤, ៣៥-៣៦, ៣៩-៤០, ៤៦, ៥៥។ ក្បតិ ិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៦-៧, ៤៤-៤៥, ៤៩-៥០។ សំរណើរ្ៃើយតបរៅនឹងកា េំបាកមួយច្ំនួន ខដេបានរេើករឡើង
រៅកនុងអីខមេ បស់រលាកក្សី LAMB ច្ះនងៃទី ៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១០, ១៣, ១៤, ២២។
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រសច្កតស
ី ននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតីរលាក រខៀវ សំ្ន
ក់ព័នន
ធ ង
ឹ កា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ
ឯកសា រេខ E288/4 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៣-៣៤។ សំរណើ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក

រខៀវ សំ្ន ខដេអះអាងសាជាងមីអំពីសិទធិ បស់ោត់កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជក្មះកតរី ដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍ច្ំរ ះ
មខ និងក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌ ឯកសា រេខ E263 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤១, ៤៨, ៥១-៥៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៧-៨, ២៨-៣១ (រខៀវ សំ្ន បានរសនើសដ្ឋ
ំ ក់សា ណាខដេមាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

51

01006359
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

64>

តលាកា អាច្្តេ់ឱកាសសក្មាប់កា សួ តទេ់ោនត្តមមរធាបាយរ្សងៗ ប៉ាខនត “រទាះបី

ជារក្ជើសរ ីស វិធីសា្សតអីក
ា ៏រដ្ឋយ តលាកា ក្តូវធានាថ្ន ភាគីរ្សងរទៀតនឹងដឹងអំពីកា កត់សមាគេ់
រ្សងៗខដេបានដ្ឋក់កនុងសំណំរ ឿង
កត់សមាគ េ់ទាំងអស់ រនាះ”
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។

រហើយខៃួនមានឱកាសពិតក្បាកដកនុងកា រ្ៃើយតបរៅនឹងកា

ត្តមមូេរហតខដេនឹងបញ្ញជក់ ខ្ងរក្កាមរនះ

អងគជំ នំ ជ ក្មះ

សរក្មច្ថ្ន ភាគីបានទទួេនូវឱកាសសក្មាប់កា សួ តទេ់ោន។
២.៤.៩.១ បញ្ជ ភ
ី ស
័ ត្ត
តុ ងបឋម ( វិធាន ៨០(៣) នន វិធានន្ទកនង
ុ )

65>

រក្កាយពីកា រសើបសួ ត្តម្ៃូវតលាកា អស់ យៈរពេជាង ៣ ឆ្នំ ខដេរៅកនុងអំឡុងរពេ

រនាះជនជាប់រោទមានសិទធព
ិ ិនិតយរមើេសំណរំ ឿង ួមទាំងព័ត៌មានដ្ឋក់បនទក
ុ និងព័ត៌មានរដ្ឋះបនទក
ុ
អងគជំនំជក្មះបានបង្វគប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់បញ្ជ ីភ័សត្ត
តុ ងខដេបានរសនើសក្ំ តឹមនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ

158

២០១១ រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៨០(៣) នន វិធានន្ទកនុង

។ បនាទប់ពីកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា

នីតិ វិធីជំនំជក្មះកនុងសំណរំ ឿង០០២ និងរក្កាយពីបានពក្ងីក វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះរដ្ឋយដ្ឋក់
បញ្ចូ េកា សមាៃប់អតីតម្នតីសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក

អងគជំនំជក្មះបានខណនាំ

ដេ់ភាគីឲ្យដ្ឋក់បញ្ជ ីភ័សត្ត
តុ ង ខដេបានខកខក្បទាក់ទងនឹងកា រោទក្បកាន់រេើអងគរហតខដេសាត
ិ

កក្មាស់ ៣០០ ទំព័ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៣៤ និង ៥៣។ កា សរងកត ក់ព័នន
ធ ឹង
សំរណើសំ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កនុងកា ទទួេយករសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេខ្នកអងគច្ាប់
ក្តឹមនងៃទី ២១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ ឯកសា E163/5/5 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៣-៩, ១៣, ២៦
(នួ ន ជា បានរសនើសំ ដ្ឋ ក់ សា ណាខដេមានកក្មាស់ ១៨០ ទំ ព័ )។ សំ រណើ ប នាទ ន់ បស់រមធាវី កា

កតីរលាក

រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីភាៃម ឯកសា E275/2/1/1ច្ះនងៃទី០១ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៧៣-៧៤, ៧៧។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិ ិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាកា
រដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា
កតីរលាក រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៣-២៤។
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រ ឿងកតី វាង Öcalan តទេ់នឹង ក្បរទសទួគី តលាកា សិទធិមនសសអឺ ៉ាប (សំណំរ ឿងរេខ ៤៦២២១/៩៩) សាេក្កម
នងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៥ កថ្នខណឌ ១៤៦ ខដេសមាអងរៅរេើរ ឿងកតី វាង Brandstetter តទេ់នឹងអូក្ទីស
តលាកា សិទធិមនសសអឺ ៉ាប (សំណំរ ឿងរេខ ១១១៧០/៨៤, ១២៨៧៦/៨៧ និង ១៣៤៦៨/៨៧) សាេក្កម នងៃទី
២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩១ កថ្នខណឌ ៦៧។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការេើសំណំរ ឿង Kayishema និង Ruzindana
កថ្នខណឌ ៨០។
158
ដីកាបង្វគប់ឲ្យភាគីដ្ឋក់សមាភ ៈរដើមបីរ ៀបច្ំសវនាកា ឯកសា E9 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ២០១១ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១

159

។ បនាទប់មក អងគជំនំជក្មះបានទទួេយកភ័សត្ត
តុ ង

ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងក្បធានបទរ្សងៗ និងសាកសីមួយច្ំនួនរ្សងរទៀត្ងខដ ។ កនុងក ណីសហក្ពះោជអាជាា

ឬសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីមិនបានអនវតតកា ខិតខំក្បឹងខក្បង

សមេមមរៅកនុងកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង ខដេរធាើឲ្យោោំងដេ់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ អងគជំនំជក្មះ
ក្ោនរោេភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនាះ

160

។

កនុងក ណីខដេមិនមានកា បង្វាញពីកា ំរលាភរេើសិទធិ បស់

ជនជាប់រោទ ជនជាប់រោទក្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងពឹងខ្អករៅរេើបញ្ជ ីភ័សត្ត
តុ ងបឋម ខដេភាគីដនទ
ៃ
រទៀតបានដ្ឋក់រៅកនុងកា រក្តៀមរ ៀបច្ំ និងកា បង្វាញពីរ ឿងកតី បស់ខួ ន

161

។

២.៤.៩.២ សវនាកា សតព
ី ភា
ី ពអាច្ទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ង

66>

រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីទាង
ំ មូេ អងគជំនំជក្មះបាន្តេ់ឱកាសដេ់ភាគី

រដើមបីរធាើកា ជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ង

159

ត្តម យៈកា ដ្ឋក់សា ណារដ្ឋយ

ដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អនរលាមត្តម វិធាន ៨៩សទួនពី នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា E124 ច្ះនងៃទី

២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។ រសច្តីជូនដំណឹងសតីពីរសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាខដេរសនើសំដ្ឋក់
បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E163) និងរពេរវលា
កំណត់ននកា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន

(អ.ជ.ស.ដ)

ឯកសា

E163/5 ច្ះនងៃទី ៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ។
160
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតីជំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននកំណត់រហតសាតប់
ច្រមៃើយ បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយ
សហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៤០-៤២។ សំរណើតបរៅនឹងសំរណើត្តមវិធាន ៨៧(៤) ននវិធានន្ទកនុង បស់សហក្ពះោជអាជាា
ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន (E236/4/1, E265, E271, E276, E276/1) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E276/2
ច្ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤។ រសច្កតស
ី រក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំដ្ឋក់ឯកសា
D366/7.1.366 រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រដ្ឋយអនរលាមត្តមវិធាន ៨៧(៤) នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា
E298 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ ។
161
សាេដីការេើសំណំរ ឿង Kanyarukiga កថ្នខណឌ ៥២-៥៣ (កា អះអាងជាទូរៅ បស់ជនជាប់រោទថ្ន ខៃួន
ក្តូវខតរេើករឡើងនូវព័ត៌មានខដេមិនសំខ្ន់ [រដ្ឋយសា ខតរសច្កតីសរក្មច្អំពភា
ី ពអាច្ទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ងខដេ
បានរច្ញរៅច្ងបញ្ច ប់ននសវនាកា ] មិនមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់រដើមបីបង្វាញថ្ន ខៃួនបានទទួេ ងពយសនកមម រហើយ
ភាពក្តឹមក្តូវននកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីក្តូវបានរធាឲ្
ើ យប៉ាះអនតោយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

162

ផ្ទទេ់មាត់និងជាលាយេកេណអ
៍ កស

។

អងគជំនំជក្មះបានរសនើភាគីឲ្យដ្ឋក់

និងបានទទួេយក

សា ណាមួយច្ំនួនពីភាគី រដ្ឋយបាន្តេ់រពេរវលា និងមរធាបាយសមក្សបរដើមបីឲ្យពួករគដ្ឋក់

163

កា ជំទាស់ បស់ខូន
ៃ ឲ្យបានក្គប់ក្ោន់

។ រទាះបីជាកា ជំទាស់ទាង
ំ រនាះរធាើរឡើងហួសពីភាព ក់ព័នធ

និងភាពអាច្រជឿជាក់បានជាបឋមននភ័សត្ត
តុ ងខដេបានរសនើសំក៏រដ្ឋយ ក៏មិនរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ភាព
អាច្ទទួេយកបានននភ័ សត្ត
តុ ងទាំងរនាះរទ។

ភាគីមា នឱកាសកនុងកា ដ្ឋក់សា ណាេំអិត រេើ

បញ្ញានានាខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងតនមៃ និងទមៃន់ននភ័សត្ត
តុ ង ខដេនឹងក្តូវពិោ ណារៅច្ងបញ្ច ប់ននកិច្ច
ដំរណើ កា នីតិ វិធី។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរធាើកា ពិោ ណារេើសា ណា និងកា ជំទាស់ទាង
ំ រនះកនុង
អំឡុងរពេននកា វាយតនមៃរេើភ័សត្ត
តុ ងច្ងរក្កាយ បស់ខួ ន
ៃ
162

164

បខនាម រៅរេើ ឱ កាសរដើ មបីដ្ឋ ក់រសច្កតីជំ ទា ស់ ជា លាយេ័ កេអ កស

។

ភាគីទាំងអស់ក្តូ វ បាន្តេ់ឱ កាសឲ្យរធាើ

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានផ្ទទេ់មាត់ ក់ព័នន
ធ ឹងភាពអាច្ទទួេយកបានននភ័សត្ត
តុ ង រៅកនុងអំឡុងសវនាកា ស បច្ំនួន ១៤ នងៃ
(ពីនងៃទី ១៦-១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២, នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២, ពីនងៃទី ១២-១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២, និងពីនងៃទី
២១-២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣)។
163
កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់រេើឯកសា នានា (ខដេនឹងក្បក្ពឹតរត ៅោប់ពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី
១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E159 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ។ កា កំណត់
កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់រេើឯកសា នានា (ខដេនឹងក្បក្ពឹតរត ៅោប់ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E170 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៦-៧។ សវនាកា ផ្ទទេ់មាត់បខនាម
រេើឯកសា (ខដេនឹងក្បក្ពឹតរត ៅរៅនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E172/1 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០១២។ បច្ចប
ុ បននភាពរៅរេើអនសស ណៈសតីពីសវនាកា រេើឯកសា រៅដំណាក់កាេបនាទប់ (ខដេនឹង
ក្បក្ពឹតរត ៅោប់ពីនងៃទី ១២ ដេ់នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E172/5 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា
ឆ្នំ២០១២ កថ្នខណឌ ២។ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេខ្ងមខ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអនសស ណៈ បស់
សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

ក់ព័នន
ធ ឹងសំរណើ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរសនើសំកំណត់

អតតសញ្ញានន កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី សក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងសវនាកា (ឯកសា E208/4) និង
សំរណើ បស់រមធាវីកា

ជនជាប់រោទ

រខៀវ

សំ្ន

រសនើសំខកតក្មូវបញ្ជ ភ
ី ័សត្ត
តុ ងោំក្ទ

(ឯកសា

E223)

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E223/2 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២។ កាេប ិរច្ិទខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់
សវនាកា រេើឯកសា នារពេខ្ងមខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E223/3 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកទីបីរេើកា ជំទាស់រៅនឹងឯកសា ខដេ
បានរសនើសំឲ្យទទួេយករៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ឯកសា E185/2 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ

៤-១២

(ខដេកំណត់ពសា
ី វត្ត នីតិ វិធីននសវនាកា រៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបានរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំ-

ជក្មះ)។
164

សូមរមើេ ខ្នកទី ២ សតីពីបញ្ញាអញ្ាក្តកមម ក្តង់ច្ំណច្ ២.៣.៣ និង ២.៣.៤ (ភាពមិនេរមអៀង បស់អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូង និងរពេរវលា និងមរធាបាយខដេមានសក្មាប់រក្តៀមរ ៀបច្ំកា កា

កតី) ។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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២.៤.៩.៣ សវនាកា សតព
ី កា
ី បង្វាញឯកសា គនៃះឹ

67>

រក្កាយពីបានរសនើឲ្យភាគីដ្ឋក់សា ណា

និងឲ្យបញ្ញជក់ពីរពេរវលាោំបាច្់សក្មាប់បង្វាញ

នូវឯកសា គនៃឹះទាំងរនាះ និងរក្កាយពីបានពិោ ណារេើសា ណាទាំងរនាះ អងគជំនំជក្មះបាន្តេ់
ឱកាសដេ់ភាគីរៅត្តមសមាមាក្តរៅកនុងសវនាកា ច្ំនួនបួនរ្សងៗោន ខដេស បមានច្ំនន
ួ ១៦
នងៃ រដើមបីរេើករឡើងអំពីឯកសា ទាំងឡាយខដេពួករគយេ់ថ្នមានកា

ក់ព័នខ្
ធ ៃង
ំ បំ្តរៅនឹងវគគ

165

ននសវនាកា ជាក់លាក់ណាមួយ

។ រដ្ឋយសា ខតភ័សត្ត
តុ ងជាឯកសា រៅ អ.វ.ត.ក មិនោំបាច្់

ក្តូវយកមកបង្វាញរៅកនុងអំឡុងរពេននកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើបគគេ ខដេច្ូេខៃួនមកច្ំរ ះ
មខអងគជំនំជក្មះ សវនាកា ទាំងរនះរធាើរឡើងកនុងរោេបំណងរដើមបីជួយដេ់អងគជំនំជក្មះ និងភាគី
កនុងកា កំណត់អំពីអតតសញ្ញាណឯកសា ខដេ ក់ព័នោ
ធ ៉ា ងខ្ៃង
ំ រៅនឹងសវនាកា វគគខដេបានកំណត់
និងរដើមបី្េ
ត ់េទធភាពដេ់សាធា ណជនកនុងកា ច្ូេ ួមត្តមដ្ឋនសវនាកា សតីពីឯកសា រនះ

165
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។

កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ)

ឯកសា E170 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតខី ណនាំរៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E233 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ ។ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេ
ខ្ងមខ

និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអនសស ណៈ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ក់ព័នន
ធ ឹងសំរណើ

បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងរសនើសំកំណត់អតតសញ្ញាណនន កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីសក្មាប់រក្បើក្បាស់
រៅកនុងសវនាកា (ឯកសា E208/4) និងសំរណើសំ បស់រមធាវីកា

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន រសនើសំខកតក្មូវបញ្ជ ី

ភ័សត្ត
តុ ងោំក្ទ (ឯកសា E223) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E223/2 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ។ កាេប ិរច្ិទ
ខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់សវនាកា រេើឯកសា នារពេខ្ងមខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃ ច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E223/3 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ។ កា ជូនដំណឹងអំពស
ី វនាកា ខដេ
រៅរសសសេ់ មនរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា រេើភស
័ ត្ត
តុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់
កាេប ិ រច្ិទននកិ ច្ច្ក្បជំរ ៀបច្ំស វនាកា រេើក ច្ងរក្កាយសក្មាប់ នងៃទី ១៣ ខខ មិ ង នា ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E288 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣។ កាេប ិរច្ិទសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើក
ច្ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និង
ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ។
166
កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E170 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័
៥-៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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68>

រៅកនុងពី សវនាកា ដំបូងទាក់ទងនឹងកា បង្វាញឯកសា គនៃឹះរនះ

រមធាវីកា

កតីទាង
ំ

អស់បានក្ោនរោេជាមន មិនក្ពមរ្ៃើយតបរៅនឹងឯកសា ទាំងឡាយ ខដេភាគីដនទរទៀតបាន
បង្វាញ

167

។

រទាះជាោ៉ាងណាកតី

ជនជាប់រោទក្តូវ បាន្តេ់ឱកាសឲ្យ្តេ់រោបេ់ រៅរេើ

168

ឯកសា គនៃឹះខដេបានបង្វាញរនាះ

។ រៅកនុងសវនាកា បង្វាញឯកសា គនៃឹះច្ំនួនពី បនាទប់មករទៀត

អងគជំនំជក្មះបានអនញ្ញាតឲ្យភាគីទាង
ំ អស់
ខដេបានដ្ឋក់បង្វាញទាំងរនាះ

កតី្េ
ត ់រោបេ់រៅរេើឯកសា

រមធាវីកា

169

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងសវនាកា បង្វាញឯកសា គនៃឹះជាច្ង

រក្កាយ ជនជាប់រោទ និងរមធាវីកា
រៅរេើ ឯកសា ទាំងអស់ រនាះ

និង

កតី បស់ពួករគ ក៏ក្តូវ បាន្តេ់ឱកាសឲ្យ្តេ់រោបេ់

ខដេបានដ្ឋក់បង្វាញរៅកនុងសវនាកា បង្វាញឯកសា គនៃឹះ និង

170

ក្តូវបានរសនស
ើ ំឲ្យបញ្ញជក់រៅរេើរពេរវលាសក្មាប់កា បង្វាញរនះ
កា
167

171

កតី បស់ោត់ បានបដិរសធមិនក្ពមរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទ

។ រខៀវ សំ្ន និងរមធាវី

។

កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ)

ឯកសា E170 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីខណនាំរៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E233 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៣-៤។
168
កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននសវនាកា ផ្ទទេ់មាត់ (ពីនងៃទី ១៣ ដេ់នងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២) (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E170 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតខី ណនាំរៅភាគីរក្កាយពីសវនាកា នងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២ ឯកសា E233 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២-៣។
169
សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា នារពេខ្ងមខ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងអនសស ណៈ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខ
តំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ក់ព័នន
ធ ឹងសំរណើ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រសនើសំកំណត់អតតសញ្ញាណនន កយសំ
ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីសក្មាប់រក្បើក្បាស់រៅកនុងសវនាកា
កា

(ឯកសា E208/4) និងសំរណើសំ បស់រមធាវី

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន រសនើសខំ កតក្មូវបញ្ជ ីភស
័ ត្ត
តុ ងោំក្ទ (ឯកសា

E223) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា

E223/2 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២។ កាេប ិរច្ិទខដេបានខកសក្មួេជាងមីសក្មាប់សវនាកា រេើឯកសា នា
រពេខ្ងមខ (ខដេនឹងោប់រ្តើមពីនងៃច្័នទ ទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E223/3 ច្ះនងៃទី ១៧
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣។ កា ជូនដំណឹងអំពស
ី វនាកា ខដេរៅរសសសេ់មនរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា
រេើភស
័ ត្ត
តុ ងរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១

និងកា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ច្ក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ងរក្កាយ

សក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣។
កាេប ិរច្ិទសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣។
170
កា ជូនដំណឹងអំពស
ី វនាកា ខដេរៅរសសសេ់ មនរពេបិទកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីសវនាកា រេើភស
័ ត្ត
តុ ងរៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ច្ក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា រេើកច្ងរក្កាយសក្មាប់នងៃទី ១៣ ខខ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

២.៤.៩.៤ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ា នបិទបញ្ច បក
់ ច្
ិ ព
ច ភា
ិ ការដញរដ្ឋេ

69>

រៅនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ អងគជំនំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីថ្ន អងគជំនំជក្មះ

បានរសនើសឲ្
ំ យមានកា កំណត់កាេប ិរច្ិទដ៏ឆ្ប់ ហ័សមួយ សក្មាប់កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានច្ងរក្កាយ
និងបានខណនាំដេ់ភាគីឲ្យរក្បើក្បាស់ធនធានោំបាច្់នានា
បញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ខួ ន
ៃ
រនាះ

172

។

រដើមបីឲ្យពួករគអាច្រ ៀបច្ំសា ណាបិទ

ក្សបជាមួយនឹងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីខដេកំពងខតបនតរធាើ

ភាគីក្តូវបាន្តេ់ឱកាសរដើមបីរេើករឡើងនូវសំរណើនានា

ខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងនីតិ វិធី

សក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ រៅកនុងកិច្ក្ច បជំរ ៀបច្ំសវនាកា
កាេពីនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២។

70>

រៅកនុងខខ តលា និងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ អងគជំនំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពីនីតិ វិធី

និងកាេប ិរច្ិទសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ

173

។ សា ណា

បិទបញ្ច ប់កិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេក្តូវបានកក្មិតក្តឹមច្ំនួន ២០០ ទំព័ សក្មាប់សហក្ពះោជអាជាា
ច្ំនួន ៨០ ទំព័ សក្មាប់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងច្ំនួន ១០០ ទំព័
សក្មាប់ជនជាប់រោទនីមួយៗ និងក្តូវដ្ឋក់កនុង យៈរពេ ៣០ នងៃ បនាទប់ពីនងៃច្ងរក្កាយននសវនាកា

មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៤៩-៥០, ៦២-៦៤។ កាេប ិរច្ិទ
សក្មាប់ សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា
E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ។
171
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៨-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័
៥២-៥៣, ៥៤-៥៦, ៥៧-៦០។
172
កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា

រដើមបីជួយដេ់កា រធាខើ ្នកា សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា

ជំនំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា អនវតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពនន
សវនាកា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E218 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ២០។
173
រសច្កតជ
ី ូនដំណឹងសតីពរី សច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេរសនើសំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា E163) និងរពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ ។ រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខី បបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ
(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

174

រេើអងគរសច្កតីកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១

។ ភាគីក៏ទទួេបានឱកាសរដើមបីដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋាន

ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកមួយរទៀត ខដេមានច្ំនួន ២០ ទំព័ សតីពីច្ាប់ជាធ មានក្តឹមនងៃទី ២១ ខខ ធនូ ឆ្នំ

175

២០១២

។ កនុងក ណីខដេភាគីមិនបានរក្បើក្បាស់ឱកាសរនះរទរនាះ ភាគីអាច្ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋាន

ណាមួយកនុងច្ំនួនទំ ព័

ខដេបានកំណ ត់ស ក្មាប់កា ដ្ឋក់ សា ណាបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញ

រដ្ឋេ ឬ រៅត្តមរពេរវលាខដេបានកំណ ត់ ស ក្មាប់ កា ដ្ឋក់ រសច្កតី ស ននិដ្ឋានបិ ទ បញ្ច ប់ កា

176

ពិភាការដញរដ្ឋេ

។ បនាទប់មក អងគជំនំជក្មះបានពនា នងៃ្តកំណត់សក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណា

បិទបញ្ច ប់កិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេច្ំនួនពី ដង ខដេនាំឲ្យកាេប ិរច្ិទច្ងរក្កាយរនះគឺរៅក្តឹមនងៃទី
២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣។ អងគជំនំជក្មះក៏បានបខនាមច្ំនួនទំព័ ឲ្យភាគីនម
ី ួយៗក្តឹមច្ំនួន ២៥
ទំព័

រហើយក៏បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន

177

កក្មិតរនាះរទ

71>

រេខរោងរជើងទំព័ មិនោប់បញ្ចូ េកនុងច្ំនួនទំព័ ខដេបាន

។

រៅនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះបានជូនដំណឹងដេ់ភាគីអំពីកាេប ិរច្ិទ

សក្មាប់ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ រដ្ឋយ្តេ់រពេរវលាច្ំនួន ៣ នងៃ
174

រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខី បបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា

E163/5/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។
175
រសច្កតជ
ី ូនដំណឹងសតីពរី សច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា ខដេរសនើសំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ (ឯកសា E163) និងរពេរវលាកំណត់ននកា ដ្ឋក់
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E163/5 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៤។
176
រសច្កតីជូនដំណឹងបខនាមអំពខី បបបទននកា ដ្ឋក់រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា
E163/5/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២០-២១។
177
កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1
E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/4 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ២

(ខដេពនា កាេប ិរច្ិទច្ងរក្កាយ ហូតដេ់នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣)។ ច្រមៃើយតបរៅនឹង

សំរណើត្តមអីខមេសំបខនាមរពេរវលា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៥។ កាេប ិរច្ិទសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ច្ងរក្កាយ និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1 (អ.ជ.ស.ដ)
ឯកសា E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៥៦៥៧ (រដ្ឋយកក្មិតក្តឹម ២២៥ ទំព័ សក្មាប់សហក្ពះោជអាជាា, ១២៥ ទំព័ សក្មាប់ជនជាប់រោទមានក់ៗ និង
១០៥ ទំព័ សក្មាប់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006366
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សក្មាប់សហក្ពះោជអាជាា ១ នងៃសក្មាប់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និង ២
នងៃសក្មាប់ជនជាប់រោទមានក់ៗ

178

។ សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងសហ-

ក្ពះោជអាជាាបានទទួេរពេរវលា ១ នងៃដូច្ោនសក្មាប់រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានតប រហើយជនជាប់រោទ

179

មានក់ៗមាន យៈរពេពី រមា៉ាងសក្មាប់រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានច្ងរក្កាយ

។ ដំបូងរឡើយ រសច្កតីសននិដ្ឋាន

ី ដ្ឋក់សា ណា
បិទបញ្ច ប់កិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេក្តូវបានកំណត់កនុង យៈរពេ ៣០ នងៃ បនាទប់ពកា
បិទបញ្ច ប់កិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេជាភាសា្ៃូវកា មួយ បស់ អ.វ.ត.ក រហើយរក្កាយមក ក្តូវបាន
ខកតក្មូវរពេរវលាពីនងៃទី ១៦ ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ វិញ

180

។ រដើមបីជួយដេ់ភាគី

កនុងកា រក្តៀមរ ៀបច្ំរធាើរសច្កតីស ននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ
អងគភាពោំ
ភាសា

178

កា កា

កតី

អងគជំនំជ ក្មះ

និង

បាន្តេ់េទធភាពដេ់ជនជាប់រោទកនុងកា ទទួេបានអនកបកខក្ប

181

។

កាេប ិរច្ិទសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា ជារេើកច្ងរក្កាយ

និង

សវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុង

សំណំរ ឿង ០០២/០១ សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ E263 និង E288/1
(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ។ សូមរមើេ្ងខដ វិធាន ៩៤ ននវិធានន្ទកនុង។
កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ

(ឯកសា

E295/1

E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/4 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ៦។
179
កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1
E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/4 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ៤ និងកថ្នខណឌ ៦។ សូមរមើេ្ងខដ វិធាន ៩៤ នន វិធានន្ទកនុង។
180
កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1
E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/4 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ៥-៦។
181
កាេ វិភាគខដេក្តូវបានខកខក្បសក្មាប់កា ដ្ឋក់រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ (ឯកសា E295/1,
E295/1/2, E295/1/3, E295/2 និង E295/3) (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/4 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ៥។ ច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើត្តមអីខមេសំបខនាមរពេរវលា (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E295/6 ច្ះនងៃទី ១២
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤។ សូមរមើេ្ងខដ រសច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន សំឲ្យក្បកាស
មិនទទួេយកសា ណាបញ្ច ប់ បស់សហក្ពះោជអាជាា (ឯកសា E295/7) ឯកសា E295/7/2 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦ (ខដេរេើករឡើងថ្ន ត្តមពិតរៅ រមធាវីកា

កតី បស់ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់

មរធាបាយរនះ ួច្រហើយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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72>

រៅច្រនាៃះពីនងៃទីមួយននកា រធាើរសច្កតីខងៃងរបើកសវនាកា រៅនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ

២០១១ ហូតដេ់នងៃទីមួយននកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ព
ច ិភាការដញរដ្ឋេរៅនងៃទី ១៦
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះមិនបានរបើកសវនាកា ច្ំនួន ៤៨០ នងៃ ( ួមទាំងនងៃច្ងសបាតហ៍
នងៃឈ្ប់សក្មាកបណយជាតិ នងៃវិសសមកាេ និងនងៃផ្ទអកសវនាកា មួយច្ំនួន ដូច្ជា បញ្ញាសខភាព
បស់ជនជាប់រោទ)។ ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ មករម៉ាះៃ ខដេថ្ន ពួកោត់ក្តូវរក្បើក្បាស់នូវមរធាបាយ និងធនធានខដេមានរៅកនុងអំឡុង
រពេខដេអងគជំនំជក្មះមិនរធាើសវនាកា និងរៅនងៃរធាើសវនាកា កនុងកា រ ៀបច្ំសា ណាបិទបញ្ច ប់
កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ។ ជាច្ងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះបានពនា កាេប ិរច្ិទច្ងរក្កាយ និងបាន
ខកសក្មួេកា កំណ ត់ច្ំនួនទំ ព័

និងមរធាបាយរ្សងៗរទៀតរដ្ឋយសា កាេៈរទសៈ

និង

ក្បរោជន៍ននយតតិធម៌តក្មូវឲ្យរធាើខបបរនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ បស់
ជនជាប់រោទកនុងកា សួ តទេ់ោន

ឬកនុងកា កា

ខៃួនមិនក្តូវបាន ំរលាភរដ្ឋយនីតិ វិធីខដេក្តូវ

បានកំណត់សក្មាប់កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរទ

182

។

២.៤.៩.៥ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

73>

ជនជាប់រោទខកខ្នមិនបានបង្វាញថ្ន រតើរសច្កតីសរក្មច្ខ្នកនីតិ វិធម
ី នៗ

ជាក្បរភទ

រសច្កតីសរក្មច្ខតមួយ ឬ ួមបញ្ចូ េោនរនាះ បានោោំងមិនឲ្យមានឱកាសសក្មាប់កា សួ តទេ់ោន
ោ៉ាងដូរមតច្រនាះរទ។ វាមិនខមនជាកា ទទួេខសក្តូវ បស់អងគជំនំជក្មះរនាះរទ ច្ំរ ះកា ខកខ្ន
បស់ជនជាប់រោទ ឬ រមធាវីកា

កតី បស់ជនជាប់រោទកនុងកា រក្បើក្បាស់ឱកាសខដេបាន្តេ់

ឲ្យរនាះ ជាពិរសសរៅរពេខដេអងគជំនំជក្មះបានពាោមរក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសាកនុងកា រដ្ឋះក្សាយ
បញ្ញា បស់ពួកោត់ ត្តម យៈកា ្តេ់ រពេរវលាបខនាម ឬ្តេ់ ឱកាសរដើមបី ឲ្យអនវតតម ខង្វ
បស់ ខួ ៃ ន រនាះ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា សួ
តទេ់ោនរនះមិនក្តូវបាន ំរលាភបំ នរឡើយ។
182

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ ICTY បានពិោ ណារឃើញថ្ន កាេប ិរច្ិទច្ងរក្កាយសក្មាប់កា ដ្ឋក់សា ណា

បញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុង យៈរពេ ១១ នងៃ បនាទប់ពប
ី ញ្ច ប់សវនាកា រេើភ័សត្ត
តុ ងរនាះ មិនបាន ំរលាភរៅរេើ
សិទធិ បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ រក្ ះថ្នកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដរំ ណើ កា ជំនំជក្មះ មាននងៃជារក្ច្ើន ខដេអងគជំនំជក្មះ
មិនរធាើសវនាកា រហើយភាគីកបា
៏ នទទួេកា ជូនដំណឹងក្គប់ក្ោន់ ( យៈរពេមួយឆ្នំ) ួច្មករហើយ រដ្ឋយ ំពឹងថ្ន ពួក
រគបានរក្បើក្បាស់ធនធានទាំងឡាយត្តមមរធាបាយមួយខដេអនញ្ញាតឲ្យពួករគរ ៀបច្ំសា ណារៅកនុងអំឡុងរពេនន
កា ជំនំជក្មះ (Krajišnik) សាេដីកា កថ្នខណឌ ៩៤)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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២.៤.១០ សិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនង
ុ កា រធារើ សច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ា ន និងរ្ៃយ
ើ តបច្ំរ ះកា រោទ
សួ

74>

រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន អងគជំនំជក្មះបានោោំងដេ់សិទធិ បស់ោត់កនុងកា កា

និងកនុងកា ្តេ់រោបេ់រៅរេើភ័សត្ត
តុ ងក្បឆ្ំងនឹងខៃួន

ខៃួន

រៅរពេខដេអងគជំនំជក្មះបានបដិរសធ

រេើសំរណើ បស់ោត់ ខដេសំឲ្យ្តេ់នូវបញ្ជ ីសំណួ និងឯកសា នានាខដេនឹងក្តូវយកមករក្បើក្បាស់
រៅកនុងកា រោទសួ

កក្មិតកា រោទសួ មកក្តឹមខតកនៃះនងៃ

ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយរមធាវីកា

និងសំ យៈរពេបីសបាតហ៍រដើមបី

កតី បស់ោត់មនកា រោទសួ ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរោទ

ក្បកាន់ថ្ន មានកា ំរលាភរេើសិទធិ បស់ោត់្ងខដ រក្ ះអងគជំនំជក្មះខកខ្នមិនបានធានាថ្ន
រមធាវីកា

183

កតី បស់ោត់ អាច្ច្ូេជួបោត់កនុង មនទី ឃំោង
ំ រៅនងៃច្ងសបាតហ៍បាន

។ ដូរច្នះ

រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន អងគជំនំជក្មះបានបដិរសធមិន្តេ់ឲ្យជនជាប់រោទនូវសិទធទ
ិ ទួេបាន “រពេ
រវលារដើមបីត្តង
ំ សំណួ ក្បកបរដ្ឋយភាពនងៃងូ ន

យតតិធម៌ និងសនតិវិធី” រនាះជនជាប់រោទ “បាន

អនវតតខតសិទធិ បស់ោត់ខដេរៅរសសសេ់ គឺកា រៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប ហូតដេ់កា បិទបញ្ច ប់
“កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ” និងសិទធិកនុងកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ច្ងរក្កាយបនាទប់ពីរសច្កតីសននិដ្ឋាន
សាាព ”

184

។ រេើសពីរនះរៅរទៀត ទាំង នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជក់ថ្ន ខៃួនបានបដិរសធ

មិនរ្ៃើយរៅនឹងកា ត្តំងសំណួ រៅច្ងបញ្ច ប់ននសវនាកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើភ័សត្ត
តុ ង

រដ្ឋយ

ខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានថ្ន សិទធិ បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា ទទួេបានកា ជំនំជក្មះក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌ក្តូវបាន
ំរលាភរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីទាង
ំ មូេ

183

185

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័

២៧-២៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ

ឯកសា E288/4 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១១-២២, ២៦-២៧, ៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១០-១៩។ សំរណើបនាទន់ បស់រមធាវីកា

កតីរលាក រខៀវ សំ្ន សំឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចដំរណើ កា

នីតិ វិធីភាៃម ឯកសា E275/2/1/1 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៧១-៧២, ៧៥, ៩៩។
184
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតីរលាក រខៀវ សំ្ន
ក់ព័នន
ធ ឹងកា សួ រដញរដ្ឋេជនជាប់រោទ
ឯកសា E288/4 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥, ២៣-២៤, ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣០, ៣០-៣២។
185
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័
៥៣-៥៤។ កា ដករសច្កតជ
ី ូនដំណឹងពីរោេបំណងអនវតតត្តម វិធាន ៩០ នន វិធានន្ទកនុង ឯកសា E287/2 ច្ះនងៃទី
៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣-៤, ១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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75>

អនរលាមត្តម វិធាន ៨៥ និង វិធាន ៩០ នន វិធានន្ទកនុង ក្បធានសវនាកា រដ្ឋយមានកា

ពិរក្ោះរោបេ់ជាមួយនឹងរៅក្កមរ្សងៗននអងគជំ នំជ ក្មះសាលាដំបូង

អាច្សរក្មច្រៅរេើ

នីតិ វិធីខដេសមក្សបសក្មាប់កា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋាន ឬកា រោទសួ រៅជនជាប់រោទបាន ដ៏ោប
ណាសិទធិ បស់ជនជាប់រោទក្តូវបានរោ ព

76>

186

។

អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្យេ់ក្ពមត្តមសំរណើ បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេសំឲ្យមានកា ជូន

ដំណឹងជាមន អំពីឯកសា ខដេភាគីមានបំណងយកមករក្បើក្បាស់កនុងកា រោទសួ
សកេីកមមសក្មាប់ យៈរពេខតកនៃះនងៃ។

ប៉ាខនត

និងកា ្តេ់

អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ោ៉ាងច្ាស់ ួច្រហើយថ្ន

អងគជំនំជក្មះមិនមានេទធភាពកនុងកា គណនា ថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្មានេទធភាព ឬមានបំណង
រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ ក្តឹមកក្មិតណារនាះរទ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្បដិរសធរេើកា
កំណត់រពេរវលាបខនាមសក្មាប់កា រោទសួ ។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ យៈរពេននកា រសើបសួ
និង យៈរពេននកា ជំនំជក្មះ និងកា ណ៍ខដេថ្ន ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងអំពីបទរោទ
ក្បឆ្ំងនឹងខៃួនរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីទាង
ំ មូេ អងគជំនំជក្មះក៏បានបដិរសធរេើសំរណើ បស់
រខៀវ

សំ្ន

រោទសួ

ខដេបានសផ្ទ
ំ អ កសវនាកា ច្ំនួនបីសបាតហ៍រដើមបីរក្តៀមរ ៀបច្ំរ្ៃើយតបរៅនឹងកា

និងសំរណើសំឲ្យមានកា ជូនដំណឹងជាមនអំពីក្បធានបទ

បំណងយកមកសួ ោត់

77>

187

និងសំណួ ខដេភាគីមាន

។

ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើសឲ្
ំ យ្តេ់បញ្ជ ីក្បធានបទ ឬបញ្ជ ីសំណួ ខដេក្គបដណតប់រៅកនុងកា

រោទសួ រនះ អងគជំនំជក្មះសូមបញ្ញជក់នូវកា យេ់រឃើញ បស់ខួ ន
ៃ ពីមនៗមកខដេថ្ន ជនជាប់រោទ
បានដឹងពីរ ឿងកតីក្បឆ្ំងនឹងខៃួន និងប ិបទននកា រោទសួ រនះ ួច្រហើយ ជាពិរសស រៅច្ងបញ្ច ប់
ននសវនាកា
186

188

។ រទាះជាោ៉ាងណាកតី សហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើម-

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

Jokić កថ្នខណឌ ២៧-២៩។
187
កាេប ិរច្ិទសក្មាប់សវនាកា រដញរដ្ឋេរេើឯកសា
សក្មាប់កា សួ សំណួ រៅជនជាប់រោទ

និងសវនាកា រ្សងៗរទៀតរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១

និងច្រមៃើយតបរៅនឹងសំរណើ

ឯកសា

E263 និងឯកសា

E288/1

(អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E288/1/1 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៩-២០។
188
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik

កថ្នខណឌ

៣៧០

(រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើដីកាបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជក្មះ

សា ណាមនកា ជំនំជក្មះ បញ្ជ ីរ្
ម ះសាកសី និងភ័សត្ត
តុ ង និងវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងសវនាកា អងគជំនំជក្មះយេ់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បណតឹង ដាបបរវណីមានបំណង្តេ់នូវបញ្ជ ីសំណួ រៅឲ្យ រខៀវ សំ្ន
បដិរសធ បស់អងគជំនំជក្មះ
មានភាពសមក្សប

189

។ រេើសពីរនះរទៀត កា

ច្ំរ ះកា កំណត់រពេរវលារៅរេើកា រោទសួ រៅជនជាប់រោទគឺ

រហើយអងគជំ នំជ ក្មះមានបំណ ងជួ យសក្មួេរៅរេើ េទធ ភាព

និង រច្តនា

បស់ោត់កនុងកា បនតកា រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ រៅរពេណាមួយ។ រៅច្ងបញ្ច ប់ អងគជំនំជក្មះ
កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ទាំងជនជាប់រោទ និងរមធាវីកា

កតី បស់ោត់បានអះអាងថ្ន រទាះបីជា

សំរណើទាង
ំ អស់ ក់ព័នន
ធ ឹង របៀប និងនីតិ វិធីសក្មាប់កា សួ សំណួ ដេ់ជនជាប់រោទ ក្តូវបាន
ទទួេយកកតី ក៏ជនជាប់រោទរៅខតមិនបានរ្ៃើយតបរៅនឹងកា រោទសួ រនាះខដ
សិទធិ បស់ខួ ៃន ក្តូវ បាន ំរលាភរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីទាំងមូេ

190

។

រដ្ឋយរហតថ្ន

ទាក់ទ ងនឹងបញ្ញារនះ

អងគជំនំជក្មះសូមបញ្ញជក់អះអាងពីកា យេ់រឃើញ បស់ខួ ន
ៃ ខដេបានបង្វាញជូនខ្ងរេើ

និងកា

យេ់រឃើញរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិ ធីទាំងមូេខដេថ្ន សិទធិទ ទួេ បានកា ជំ នំជ ក្មះកតីក្បកប
រដ្ឋយយតតិធម៌ បស់ ជ នជាប់រោទទាំងពី

គឺក្តូវ បានរោ ពរៅកនុង ដំរណើ កា ននកា ជំ នំ ជ ក្មះ

ទាំងមូេ។

78>

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអនវតតសិទធម
ិ ិន្តេ់សកេីកមម បស់ខួ ន
ៃ រៅរពេខដេអងគជំនជ
ំ ក្មះ

បាន្តេ់ឱកាសឲ្យពួកោត់រធាើដូរោនះ

191

។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចដំរណើ កា សវនាកា ទាំងមូេ

ជនជាប់រោទមានឱកាសជារក្ច្ើនរដើមបីរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ ។ ពួកោត់

192

បានរក្បើក្បាស់ឱកាសទាំងរនះ រៅកនុងក ណីជារក្ច្ើន

។ អនរលាមត្តមវិធាន៩៤(៣) ជនជាប់រោទ

បានរក្បើឱកាសច្ងរក្កាយរដើមបីរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានរៅនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ២០១៣ ្ងខដ ។

រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទ “បានដឹងោ៉ាងច្ាស់អំពីខៃឹមសា ននសំណួ បស់ ដាអាជាា និងក ណី បស់ ដាអាជាាតទេ់នឹង
ូបោត់” រៅរពេខដេោត់បាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងកា កា
ខៃួន បស់ោត់ផ្ទទេ់)។
189
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៣-២៨។ ច្រមៃើយតប បស់សហក្ពះោជអាជាារៅនឹងកា ដក
ខៃួន បស់ រខៀវ សំ្ន មិន្តេ់សកេីកមម និងសំរណើសំរធាើរសច្កតស
ី ននិដ្ឋានអវិជជមាន ឯកសា E288/4/1 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១០។
190
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៩-៣៤។
191
សាេដីកា បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ ២៨ (ខដេបង្វាញថ្ន
ជរក្មើស បស់ជនជាប់រោទខៃួនឯងគឺរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់សិទធិកនុងកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់

ដូរច្នះ

ោត់មិនរេើក

រឡើងថ្នមានកា រំ លាភសិទធិកនុងកា ទទួេបានកា ជំនជ
ំ ក្មះក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌បានរឡើយ)។
192
សូមរមើេ ខ្នកទី ២ សតីពី បញ្ញាអញ្ាក្តកមម ក្តង់ច្ំណច្ ២.៣.៤.២ (ក្បភពននភ័សត្ត
តុ ង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពួកោត់បានរក្បើនូវឱកាសខដេបាន្តេ់ឲ្យរនះ

193

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិន

មានកា ំរលាភបំ នរៅរេើសិទធិ បស់ជនជាប់រោទកនុងកា រធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ ឬ រ្ៃើយតបរៅ
នឹងកា រោទសួ ដូច្មានខច្ងកនុង វិធាន ៨១(៦) វិធាន ៨៩សទួន វិធាន ៩១សទួន និង វិធាន ៩៤ នន
វិធានន្ទកនុងរនាះរទ

194

។
៣. ប ិបទក្បវតតិសាស្រសត

79>

195

រហតកា ណ៍នានារៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្តូវខតខសាងយេ់ រដ្ឋយពិនិតយរៅ

រេើប ិបទននរហតកា ណ៍ទាង
ំ ឡាយខដេបានរកើតរឡើងមនសម័យកាេរនះ ជាពិរសស កា បរងកើត
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ រៅរពេខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បាន ីកេូតលាស់ បកសរនះបានបរងកើត
និងអនវតតរោេនរោបាយមួយច្ំនួនរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង បស់ខួ ន
ៃ
។ អតាិភាពននរោេនរោបាយនីមួយៗនឹងក្តូវយកមកពិនិតយរៅកនុងខ្នករនះ រដើមបី្េ
ត ់ជាទិដភា
ា ព ួមអំពីសាានភាពរៅ
មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ខ្នករនះពិនិតយពិោ ណារៅរេើកា វិវតតននរោេនរោបាយ
បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ច្ំខណកឯកា អនវតតរោេនរោបាយទាំងមូេនឹងក្តូវរេើកយកមក

ពិភាការៅកនុងជំពូករក្កាយៗរទៀត

ខដេ ួមមានទិដភា
ា ពទូរៅននរហតកា ណ៍នានារៅកនុងអំឡុង

យត្តតធិកា ត្តមរពេរវលាននបទរោទ ឬបទរេមើសជាក់លាក់នានា ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅ

196

កនុងរ ឿងកតីរនះ
193

។

រោេនរោបាយច្ំនួនពី គឺកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៥១-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១-

២៦។
194
អងគជំ នំជ ក្មះកត់ ស មាគេ់ រឃើ ញថ្ន
ជនជាប់រោទ

រដ្ឋយសា វិ ធា នទាំងរនះ្តេ់សិ ទធិ ឲ្យភាគី ដ នទរទៀតសួ សំណួ រៅកាន់

រនាះ វិធានទាំងរនះក៏ក្បគេ់សិទធិដូច្ោនរនះដេ់ជនជាប់រោទរដើមបីរធាើកា រ្ៃើយតបខដ

ជនជាប់រោទមានបំណងរ្ៃើយតប

ក្បសិនណារបើ

រដ្ឋយសិទធិកនុងកា រ្ៃើយតបរនះមានមូេដ្ឋានមកពីសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប

សិទធិរធាើកា ពិភាការដញរដ្ឋេ និងសិទធិកា
កតី បស់ជនជាប់រោទ។
195
ភ័សត្ត
តុ ងខដេក្តូវបានពិភាការៅកនុងខ្នករនះក្តូវបាន្តេ់កនុងរោេបំណងបង្វាញអំពីប ិបទក្បវតតិសា្សត និង
អងគរហតននរហតកា ណ៍ទាង
ំ ឡាយខដេសាិតរៅរក្កាមយត្តតធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក។ ភ័សត្ត
តុ ងខបបរនះ
អាច្ ួមមាន៖ កា បញ្ញជក់បំភឺរៃ ៅរេើប ិបទជាក់លាក់ណាមួយ រដ្ឋយបង្វាញត្តម យៈកា ទាញរសច្កតីសននិដ្ឋានពីធាត្សំ
ននអំរពើឧក្កិដរា ៅរក្កាយមយត្តតធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក ឬរដ្ឋយបង្វាញអំពីខបបខ្នននអំរពើរដ្ឋយរច្តនា
ណាមួយ។ សូមរមើេ សាេដីកា Nahimana កថ្នខណឌ ៣១៥។
196
សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ ។ ខ្នកទី ១០ សតីពី កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) ។ ខ្នក
ទី ១១ សតីពី កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។ ខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្កុង និងកា កំណត់រោេរៅខដេជាទាហាន និងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម គឺជាកមមវតាុ
ននកា រោទក្បកាន់រៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១ ដូរច្នះ រោេនរោបាយទាំងពី រនះនឹងក្តូវយក
យកមកពិនិតយឲ្យកាន់ខតេមអិតខងមរទៀត។ បខនាមរៅរេើអតាិភាព និងកា អនវតតរោេនរោបាយ
បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ក្បសិនរបើមានកា

ក់ព័នធ

អងគជំនំជក្មះនឹងពិនិតយរៅរេើសាានភាព

ទូរៅរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ខដេនាំឲ្យមានកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុងរនះ ខដេោប់
រ្តើមរៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ហូត្នដេ់កា កាន់កាប់ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅនងៃទី
១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
៣.១ ទិដភា
ា ពទូរៅ និងកា បរងកត
ើ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

80>

រៅកនុងកា កំណត់អំពីក្បវតតិបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំនំជក្មះបានពឹងខ្អក

រៅរេើសកេីកមម បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា និងឯកសា សំខ្ន់ៗជារក្ច្ើនរទៀត ួមទាំង ទសសនាវដតី
ទង់បដិវតត និងក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ឆ្នំ ១៩៩៨

197

ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា បានសមាភស

198

ជាមួយ ខខម ងន ខដេជាអតីតជំនួយកា បស់ ត្ត ម៉ាក

។ រៅរពេខដេជនជាប់រោទ នួន ជា

ក្តូវបានសួ សំណួ អំពីកិច្ចសមាភសន៍រនះ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានពាោមបងេូច្កិតិយ
ត ស បស់
ខខម ងន រដ្ឋយរេើករឡើងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះថ្ន ខខម ងន គឺជាគិញ បស់ ហន ខសន
ខដេជាសហនាយក ដាម្នតីនន ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ
រៅរពេរធាើកិច្ចសមាភសន៍រនាះ។ រៅរដើមដំបូងនន
កិច្ចសមាភសន៍ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់ពំអាច្ច្ងោំបានរពញរេញទាំងអស់រនាះរទ រហើយោត់
ពិបាកោំរហតកា ណ៍ជាក់លាក់នានា
អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

ខដេបានរកើតរឡើងជារក្ច្ើនឆ្នំកនៃងមករហើយរនាះណាស់។

ច្រមៃើយ បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍រនះ

សីសង្វាក់ោនជាមួយនឹង

ច្រមៃើយរ្សងៗរទៀតខដេោត់បានរ្ៃើយ ួមទាំងច្រមៃើយខដេោត់បានរ្ៃើយរៅកនុងតលាកា ្ងខដ ។
អងគជំនំជក្មះមិនរឃើញមានកា រេើករឡើងណាមួយថ្ន

ោត់រ្ៃើយមិនពិតរៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍រនះ

រនាះរទ ឬក៏ថ្ន ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍រនាះមិនក្តឹមក្តូវរនាះខដ ។ រៅកនុងតលាកា ជនជាប់រោទ

197

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៧-៣០។ ខខសអាត់ វីរដអូសីព
ត ស
ី កេីកមម បស់

នួន ជា ឯកសា E1/23R ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (វគគទី ២) ក្តង់រមា៉ាង 50:00-50:15

(រមធាវីរេើករឡើង

សាជាងមីថ្ន ឆ្នំ ១៩៩៨ គឺជាកាេប ិរច្ិទននកិច្ចសមាភសន៍)។
198
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 រេខរោងរជើងទំព័ ១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤២-៤៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006373
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន “ភាគរក្ច្ើន” ោត់បានក្បាប់កា ពិតដេ់ ខខម ងន រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍
រនះ រដ្ឋយរេើករឡើងក្តឹមខតថ្ន ោត់អាច្លាក់ទកព័ត៌មានខៃះមិនក្បាប់ ខខម ងន រឡើយ

199

។

រដ្ឋយរហតថ្ន បញ្ញារៅទីរនះគឺក្តង់ខៃឹមសា ពិតក្បាកដននកិច្ចសមាភសន៍ មិនខមនភាពអាច្ទកច្ិតត
បានននកំណត់រហតកិច្ចសមាភសន៍ បស់ ខខម ងន រនាះរទ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ក្បតិោ ឹក
ត នសក្មាប់រធាើជាសំអាងរហត។
ននកិច្ចសមាភសន៍រនះគឺជាមូេដ្ឋានមួយខដេអាច្ទកច្ិតបា

81>

កា វិវ តតដំបូងននក្បវតតិកមមយ
ុ នីស ន
ត ិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ មានកា ជាប់ទា ក់ទ ងោ៉ា ង

ជិតសនិទធជាមួយនឹងកា វាយក្បឆ្ំងជាមួយអាជាាធ អាណានិគមនិយមបាោំង
តសូក្បដ្ឋប់អាវធរៅរក្កាយស្ង្វគមរលាករេើកទី II

និងជាពិរសសកា

បស់ខខម ឥសស ៈ និងបកសកមមយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ -

200

ច្ិន

។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥១ បកសកមមយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ ច្ិនខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ហូ ជីមិញ ជាមួយនឹងសាខ្បកស

201

រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ក្បរទសឡាវ និងក្បរទសកមពជា
ុ

បានរ ៀបច្ំសននិបាតមួយខដេ នួន ជា

បានច្ូេ ួម្ងខដ ។ រៅកនុងសននិបាតរនាះ បកសខដេដឹកនាំរដ្ឋយរវៀតណាម បានបតូ រ្
ម ះសាខ្
បកស បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅជាបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម

82>

202

។

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៥៣ រក្កាយពីក្ពះមហាកសក្ត នរោតតម សីហន បានទទួេជ័យជមនះរៅកនុង

“ក្ពះោជបូជនីយកិច្ចទាមទា ឯកោជយ” ក្បរទសកមពជា
ុ បានទទួេឯកោជយរឡើង វិញ។ រក្កាយពីបាន
ច្ះហតារេខ្រេើអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវកនុងឆ្នំ
199

១៩៥៤

ខដេអះអាងថ្នបញ្ច ប់ស្ង្វគមរៅ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤២ (“ឯរសាមះក្តង់ ឬ មិនរសាមះក្តង់ អាហនឹង

សរក្មច្រេើខាំរុ មើេសភាពកា ណ៍។ រតើ ខខម ងន រនះជាមនសសោ៉ាងរម៉ាច្? មានកា ខៃះ ខាំក្ុ បាប់កា ពិតឲ្យ ខខម ងន
ហនឹងយេ់រហើយមានកា ខៃះ ក៏ខាំម
ុ ិននិោយខដ ”) ទំព័ ៥០-៥១។
200
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ៦៦-៧០ ERN
(ភាសាខខម ) 0232064-68 (រក្ៅពីពក
ួ កមមយ
ុ នីស ត និងក្កុមឥសស ៈ ពួកអនកជាតិនិយមននគណបកសក្បជាធិបរតយយក៏
ទាមទា ឯកោជយសក្មាប់ក្បរទសកមពជា
ុ ្ងខដ ប៉ាខនត បានបដិរសធកា តសូរដ្ឋយអាវធ រហើយអួតស រសើ ពីកា ផ្ទៃស់
បតូ សងគមត្តមនរោបាយនិយម្ៃូវកណា
ត េវិញ)។
201
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤១ (“អាីៗគឺរៅរក្កាមកា បញ្ញជដឹកនាំ បស់
យួនទាំងអស់ពហា
ី ណូ យមកទាំងអស់ ពីហូជីមិញមកទាំងអស់”) ទំព័ ៥០-៥១។
202
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078186។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ២៩-៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ៣០។
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ៩ ERN
(ភាសាខខម ) 00062299។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006374
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ឥណូឌ ច្ិនរេើកទី ១

ួច្មក

203

ក្បរទសកមពជា
ុ
ក្បរទសឡាវ និងក្បរទសរវៀតណាមបានទទួេ

ឯកោជយរពញរេញ រហើយកងទ័ពប រទសរៅឥណូ ឌ ច្ិន ួមទាំងកងកមាៃំងរវៀតមិញខដេឈ្ រជើង
រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

ក្តូវមានកាតពាកិច្ចដកកងកមាៃំងរច្ញពីទី ត្តំងខដេពួករគឈ្ រជើង

204

។

រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី អនកតំណា ងជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ពំក្តូវ បានអនញ្ញាតឲ្យច្ូេ ួមរៅកនុងកា
ច្ ោរនាះរទ

រហើយក៏ពំ ទទួ េបានសមបទានណាមួយ

រដ្ឋយសា ពួករគបានោំក្ទកងកមាៃំង

រវៀតមិញរៅកនុង អំឡុងរពេវាយក្បយទធ ួមោនក្បឆ្ំងនឹងកងទ័ពបាោំងរនាះរឡើយ

205

។

បនាទប់ពី

កា ដកកងកមាៃំងរវៀតមិញរច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ ួច្មក អងគកា ោត់ត្តំងទាំងអស់រៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ ក្តូវបាន ំលាយរោេ

206

ខដេរធាើឲ្យអតីតសមាជិកបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម ង្វយ ងរក្ោះ

207

ពីកា ប្ង្វកបរដ្ឋយអាជាាធ ដ្ឋាភិបាេ នរោតតម សីហន

203

។ រក្កាយមក ប៉ាេ ពត នួន ជា និង

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១០៣-១០៧

ERN (ភាសាខខម ) 00232101-00232105។
204
កា របាះពមព្ាយ បស់គណៈកមាមធិកា អនករសនហាជាតិកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្បោំរៅក្បរទសបាោំង៖

រដើមបី

ភាព ស់ោនមានជី វិតននក្បជាជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/617 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម )
S 00722152 (បានរោទក្បកាន់ថ្ន “រោងត្តមអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៥៤) ពួក
រវៀតណាមក្តូវបានបងេំច្ិតឲ្
ត យដករច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ ។ ប៉ាខនត ពួកវាបាននាំក្បជាជនខខម ជិត ២.០០០ នាក់ រៅជាមួយ
ភាគរក្ច្ើនជាយវជន។ បនាទប់ពអ
ី ប់ ំបំ ក់បំប៉ានអស់ យៈរពេ ១៥ ឆ្នំ ពួកវាបានបណតុះបណា
ត េយវជនទាំងរនាះមួយ
ខ្នកឲ្យកាៃយរៅជាភានក់ង្វ កញ្ជ ះ បស់ពួកវា)។ សូមរមើេ្ងខដ

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន

ឯកសា E3/3 ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078187 (រោងត្តម “កិច្ចក្ពមរក្ពៀងច្ំរ ះក្បរទសកមពជា
ុ កងទ័ព
ប រទសទាំងអស់ក្តូវដករច្ញពីកមពជា
ុ ”)។
205
្ទយ
ុ មកវិញ ពួកកមមយ
ុ នីសឡា
ត វបានទទួេរខតតពី រៅជាប់ក្ពំក្បទេ់ជាមួយក្បរទសរវៀតណាម ក្ពមទាំងសិទធិក្គប់
ខបបោ៉ាង ខដេរគបដិរសធមិន្តេ់ឲ្យពួកកមមយ
ុ នីសខត ខម ៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម

េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១០៣-១០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00232101-00232102។
206

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/16 ទំព័ ១១៨-១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00380352-00380355។
207
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ( នួន ជា) ទំព័ ៩ (រក្កាយកិច្ចក្ពមរក្ពៀងទីក្កុងហសឺខណវ រៅមាន
មនសសរសសសេ់ខត បី ឬ បួន នាក់ ខតប៉ារណា
ណ ះ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3
ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188 (“រោងត្តមកិច្ចក្ពមរក្ពៀងហសឺខណវឆ្នំ ១៩៥៤ មិតរត យើងទាំងអស់ខដេរគ
រៅថ្ន ខខម រយៀកមិញរនាះក៏ច្ូេមក ស់រៅកនុងសងគមកមពជា
ុ ក្តូវ ដាអំណាច្ សីហន រនះប្ង្វកប ោប់ច្ង ដ្ឋក់គក
ដ្ឋក់ក្ច្វា៉ា ក់ េួច្សមាៃប់ [...] និោយ ួមគឺថ្ន បកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម វារសទើ ខត លាយរៅរហើយ”)។ សូមរមើេ

្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៤៤-៤៥ (សាានភាពមានកា េំបាករក្កាយពីកា ផ្ទតច្់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រខៀវ សំ្ន បានរៅសាានភាពរនះថ្នជាសញ្ញាដំបូងខដេពួករគមិនអាច្រជឿទកច្ិតរត េើរមដឹកនាំ
រវៀតមិញ កនុងកា កា

្េក្បរោជន៍ បស់ក្បរទសកមពជា
ុ រហើយពួករគយេ់ថ្ន រោេបំណង

208

ខតមួយគត់ បស់រមដឹកនាំរវៀតមិញទាំងរនះគឺច្ង់បរងកើត និងក្គប់ក្គងសហព័នឥ
ធ ណូ ឌ ច្ិន

83>

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្បកាសដ្ឋក់ោជរដើមបីរឡើងរធាើជាក្បមខ-

ដាននក្បរទសកមពជា
ុ ។

ក្ពះអងគបានទទួេជ័យជមនះរៅកនុងកា របាះរឆ្នត

ដំរណើ កា បកសសងគមោ្សតនិយម
ខដេរៅកនុងរនាះមាន
(SEATO)

រហើយបានោប់រ្តើម

ខដេបានបរងកើតរោេនរោបាយកា ប រទសអពាក្កឹតយមួយ

រោេនរោបាយបដិរសធមិន ច្ូេ ួម អងគកា សនធិស ញ្ញាអាសីអារគន យ៍

209

។ រៅរពេរនាះ សឺង ង៉ាកមិញ បានរៅទីក្កុងហាណូ យ រហើយ សីវ រហង បាន

ក្គប់ក្គងច្េនាជនកមមយ
ុ នីសខត ខម ជាពិរសស រៅត្តមទីជនបទ ច្ំខណក ទូ សាមត គឺជាអនរេខ្
បកសទទួេខសក្តូវទីក្កុងភនំរពញ។ រក្កាយមក រៅរពេខដេរេច្ឮព័ត៌មានថ្ន សីវ រហង បាន
ច្ះច្ូេ ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន រនាះ ទូ សាមត បានរឡើងរធាើជាក្បធានបកសជំនួស

210

សីវ រហង

។ នួន ជា បានរធាើកា ង្វ ជាសមាៃត់ជំនួសមខឲ្យបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម រហើយរៅ

ខៃួន បស់ សីវ រហង ខដេជាសាច្់នងៃ បស់ នួន ជា។ កាេរពេរនាះ សីវ រហង គឺជាក្បធានបកសក្បជាជនបដិវតតន៍
ខខម និងបានច្ះច្ូេជាមួយ សីហន រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៩)។
208
កា របាះពមព្ាយ បស់គណៈកមាមធិកា អនករសនហាជាតិកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្បោំរៅក្បរទសបាោំង៖

រដើមបី

ភាព ស់ោនមានជី វិតននក្បជាជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/617 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម )
S 00722152 (បានរោទក្បកាន់ថ្ន រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៤៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៥៤ “ពួករវៀតមិញបានមកត្តំងទីេំរៅកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ និងឡាវ រក្កាមរេសតសូក្បឆ្ំងនឹងអាណានិគមនិយមបាោំង រហើយបានរ្ៃៀតឱកាសរនះរក្ជើសរ ីស
ភានក់ង្វ ជាឧបក ណ៍បរក្មើឲ្យពួកវា រដ្ឋយឈ្ រេើ “អនត ជាតិនិយមននវណណ ៈអធន” ខកៃ ងកាៃយ និងខ្នកា “សហព័នធ
ឥណូ ឌ ច្ិន””)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4027 ទំព័ ១-២
ERN

(ភាសាខខម )

00786545-00786546

(កា បរងកើតកងកមាៃំងបដិវតតន៍ខខម គឺ

“ឈ្ រេើរោេជំហ ឯកោជយ

មាចស់កា ខដេរច្ញមកពីកា រ ៀនសូក្តពិរសាធន៍ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀងហសឺខណវ ឆ្នំ ១៩៥៤ និងខដេបានសននិដ្ឋានថ្ន ពឹង
រេើរវៀតណាម ពឹងរេើប រទស មិនបានរទ”)។
209
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១០៧-១១២
ERN (ភាសាខខម ) 00232105-00232110។
210
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 0007819000078192។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ច្ងឆ្នំ ១៩៥៥ ោត់ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្បកសរៅទីក្កុងភនំរពញ

211

និងជាទីកខនៃងខដេោត់

212

និង ប៉ាេ ពត បានបំរពញតួនាទីជាជំនួយកា បស់ ទូ សាមត

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី រៅច្រនាៃះ

ឆ្នំ ១៩៥៥ និងឆ្នំ ១៩៦០ បកសរៅខតពំមានកា រ ៀបច្ំក្តឹមក្តូវដខដេ រហើយរសទើ ខត លាយរៅ

213

រហើយ

84>

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៥៩ ទូ សាមត ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បានោប់រ្តើមដំរណើ កា បរងកើតគណបកស

កមពជា
ុ ងមម
ី ួយខដេមិនសាិតរក្កាមឥទធិពេ បស់រវៀតណាម ខដេមានឥទធិពេរៅរេើបកសកមមយ
ុ នីស ត

214

ឥណូឌ ច្ិន

។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន អនកទាំងបីនាក់រនះបានបរងកើតគណៈកមាមធិកា ក្កុងភនំរពញ

215

រដ្ឋយ ង់ោកា
ំ រក្ជើសត្តំងថ្ននក់ដឹកនាំងីក
ម នុងរពេខ្ងមខ

។ រលាក Philip Short បានកត់

សមាគេ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានទទួេកា ង្វ ខ្ងរកៀងគ កា ោំក្ទពីបញ្ញាជន និងទាក់ទងជាមួយនឹង

211

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188។ សូមរមើេ

ខ្នកទី៧ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៨ ។
212
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00078188-00078189។
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ១១-១៤
ERN (ភាសាខខម ) 00062301-00062304។
213
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00078188។ នួន ជា៖
ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ១១-១៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00062301-00062303។
214
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ១៩-២០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័
១២៣-១៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-00380366។ សមាជិកសាាបនិកពី នាក់គឺ មី មា៉ាន់ និង ោន់ សាម៉ាន បាន
របាះបង់រោេកា ង្វ រនះត្តំងពីមនរមៃះ៖ រខៀវ សំ្ន “កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ” ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពី

រដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 0038035700380358។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័
១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00232121-00232122 (“ោប់ត្តំងពីរពេខដេពួកកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បាន ួមក្បជំោន
រដើមបីរក្ជើសរ ីសគណៈដឹកនាំបកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម

ច្េនារនះបានឈ្ប់រធាត្ត
ើ មគក្មូខដេមានេំនាខំ តមួយដូច្

អតីតបកសកមមយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ ច្ិនរទៀតរហើយ”)។
215
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/16 ទំព័ ១២៣-១២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-00380358, 00380362-00380364។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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216

អនកខដេអាច្ោំក្ទជនកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងពិភពអនកនរោបាយ
រៅកនុងគណៈកមាមធិកា ក្កុងភនំរពញ្ងខដ

85>

។ រអៀង សា ី ក៏ជាសមាជិកមានក់

217

។

រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះខដ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានបរងកើត កយ “ខខម ក្កហម” រដ្ឋយ

សំរៅរៅរេើក្បជាជន ខដេជាក្កុមក្បដ្ឋប់អាវធក្សបច្ាប់ ក់កណា
ត េ បស់បកសកមមយ
ុ នីសរត ៅ
កនុងក្បរទសកមពជា
ុ

218

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី

កយ “ខខម ក្កហម” មិនខដេក្តូវបានសមាជិក

ច្េនាកមមយ
ុ នីសរត ក្បើក្បាស់រដើមបីពិពណ៌នាអំពីពួករគរដ្ឋយខៃួនឯងរនាះរទ
216

219

។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៣២

ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396332។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៧១៨។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ អិន សភាព៖ រខៀវ សំ្ន៖ រ ឿងខដេរគពក្ងីក ឲ្យធំ និងរ ឿងពិត

ឯកសា E3/4602, ERN (ភាសាខខម ) 00907074 (ោយកា ណ៍អំពច្
ី រមៃើយ បស់ នួន ជា ដូច្តរៅរនះ៖ “ពិតរហើយ
អាីៗទាំងអស់ខដេោត់រធាើ ពំខមនជាគំនិត្តួច្រ្តើម បស់ោត់រទ៖ ោត់រធាើអាីៗត្តមកា បង្វគប់បញ្ញជ និងរដ្ឋយកា ជួយ
បស់បកស ខដេោត់ខតងខតមានរសច្កតីរទៀងក្តង់ រសច្កតីសច្ ិត និងរសាមះក្តង់ជានិច្ចច្ំរ ះបកស។ [...] បកសជាអនក
ច្ងអេ
ុ បង្វាញពីមាោ៌ធំៗក្បាប់ោត់។ ោត់អធិបាយពីមាោ៌ទាំងរនាះ រហើយ្សពា្ាយត្តមកាខសត បស់ោត់ និងកនុង
ដាសភា រហើយរធាើឲ្យមាោ៌ទាំងរនាះបានរៅដេ់មហាជនខងមរទៀត។ [...] រខៀវ សំ្ន ដឹងតិច្តួច្ណាស់ពីបណា
ត
សកមមភាពពិតក្បាកដ បស់បកស។ តួនាទី បស់ោត់តក្មូវឲ្យរធាើកា កនុងច្ំរណាមពួកបញ្ញាជន ពីរក្ ះោត់ ជាអនកមាន
វិជាជរក្ជ្ក្ជះមានក់។ ោត់ដឹកនាំរធាើ “កា ង្វ ណសិ សក្សទាប់រេើ” បស់ោត់ោ៉ាងេអ) ERN (ភាសាខខម ) 0090690300906904 (“[និសសិត] ក្គប់ោនបាន្ាយពីសកមមភាពក្បយទធ រ្សងៗ បស់បណា
ត ច្េនាខដេជាទីោប់ច្ិតត បស់ពួក
រគ។ ខាំសា
ុ ត ប់ពួករគនិោយ រដ្ឋយក្ោន់ខតមិនរជឿពួករគប៉ារណា
ណ ះ ប៉ាខនត ខាំម
ុ ិនច្ូេច្ិតក្ត បឡូករឡើយ។ រ ឿងទាំងរនះ
វាមានេកេណៈ “នរោបាយ” ខ្ៃង
ំ ណាស់សក្មាប់ខាំុ [...] ខាំព
ុ ិតជាមិនដឹងនូវអាីខដេរកើតមានរឡើងរៅជំនាន់រនាះរទ)
ERN (ភាសាខខម ) 00906907 (អិន សភាព បខនាមថ្ន “រខៀវ សំ្ន ពក្ំ តូវបានរគសាគេ់ រដើមបីខក្បកាៃយខៃួនជាយទធជន
ក្បជាធិបរតយយមានក់ខដ ។ ោត់រៅខតកូនក្បុសសាមញ្ាដ៏េអមានក់ និងជាកូនសិសសមានក់ខដេសៃូតបូតោ៉ាងខ្ៃង
ំ (និង
សាមញ្ាបំ្ត ត្តមោត់បញ្ញជក់)។ រដ្ឋយរក្បៀបរធៀបនឹងមិតត ួម វិទាេ័យដនទៗរទៀត ខដេរយើងរទើបនឹងសាគេ់ដូច្ជា
រៅ ង៉ាយ, វ៉ាន រវ៉ាត, ហូ នឹម, ទីវ អេ ជារដើម (ខដេមានអាយក្បហាក់ក្បខហេោត់) ោត់ហាក់ដូច្ជាបរញ្ច ញឲ្យ
រឃើញកា ច្ូេច្ិតត
ត ិច្តួច្ណាស់ច្ំរ ះបដិវតតន៍”)។
217
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00078189-90។
218
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១១៤១១៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396306-396307។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler ប៉ាេ ពត៖ បងទី១ ឯកសា
E3/17 ឆ្នំ ១៩៩៩ ទំព័

៦៦, ២១៤ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00392980, 00393128។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១៣៤-១៣៥ ERN (ភាសាខខម )
00232132-00232133។
219
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler ប៉ាេ ពត៖ បងទី១ ឯកសា E3/17 ឆ្នំ ១៩៩៩ ទំព័ ៦៦, ២១៤ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00392980, 00393128។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បានក្ ងេកេនិក
ត ៈបកស មាោ៌យទធសា្សត និងយទធ វិធី បស់បកស

ត្តមបញ្ញជ បស់ ទូ សាមត ឬ ត្តមគំនិត្តួច្រ្តើមផ្ទទេ់ បស់ពួករគខៃួនឯង

220

។ រោងត្តម នួន ជា

មាោ៌យទធ សា ្សតមានមូេដ្ឋានរៅរេើកា វិភាគសងគមកមពជា
ុ
ខដេមានកា ខបងខច្កវណណ ៈ ជា
ត េអាណានិគម
វណណ ៈ ក់កណា

និង ក់កណា
ត េសកតិភូមិ។

ធ ពកមមក -កសិក
រដ្ឋយខ្អករេើសមព័នភា

កា ង្វ ដំបូងគឺក្តូវរធាើបដិវតតន៍ជាតិ

ខដេក្បមូេកមាៃំងក្បជាជន

ួមទាំងនាយទន (ខដេ

សាម តីរសនហាជាតិ បស់ពួករគគឺវាយក្បហា អារម ិក) ពួកច្ក្កពតតិនិយម និងពួកសកតិភូមិ កនុង
រោេបំណងរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិ។ េកេនិក
ត ៈបកសក៏បានយកេទធិមា៉ាកសរេនីន និង “ក្បជាធិបរតយយ
ក្បមូេ្តំ”ុ មករធាើជារោេកា ណ៍ក្គឹះ បស់បកស្ងខដ ។ រោងត្តម នួន ជា “បកសក្តូវកសាង
ត្តំងពីជនបទ និង ទីក្កុង យកជនបទរធាើជាមូេដ្ឋានបខងអក និង យកទីក្កុងរធាើ្ួ ន
ន ”

87>

ោប់ពីនងៃទី ២៨ ដេ់ នងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦០

222

221

។

សននិបាតបកសរេើកទី ១ ក្តូវបាន

រ ៀបច្ំរឡើងជាសមាៃត់រៅកនុង្ទះទំរន មួយខដេធាៃប់ជា្ទះ បស់ អក សគនធ រៅសាានីយ៍ ងរភៃើងកនុង

223

ក្កុងភនំរពញ រដើមបីអនម័តេកេនិក
ត ៈ និងខតងត្តំងគណៈកមាមធិកា ដឹកនាំបកស
220

។ ពីដំបូងបកសងមីរនះ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១០-១១។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់

កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ១៦-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 0006230600062309 (នួន ជា រេើករឡើងថ្ន៖ “ត្ត ទូ សាមត អត់រធាើអីរកើតរទ រក្ ះោត់ោស់ រហើយអត់សូវយេ់អី្ង។ ដូរច្នះ
មានខតខាំុ ជាមួយនឹង សាឡុត ស ។ ឯ រអៀង សា ី ជាមនសសរ្ាង ច្រច្ស”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ១២៨-១៣២
ERN (ភាសាខខម ) 00380362-00380366។
221
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078195។ សូម
រមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៣-២២៨ (េទធិក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ)ុ ។
222
ពី សបាតហ៍រៅមនរពេសននិបាតរេើកទីមួយ រវៀតណាមរៅទីក្កុងហាណូ យបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្ បស់ខួ ៃនជា
្ៃូវកា រធាើកា វាយក្បយទធ រៅរវៀតណាមខ្ងតបូង “រដើមបី ំរដ្ឋះរវៀតណាមខ្ងតបូងពីកា ក្គប់ក្គង បស់ច្ក្កពតតិអារម ិក
និងប ិវា បស់វា”។

បីខខរក្កាយមក

ណសិ ស ំរដ្ឋះជាតិក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីបំរពញត្តមរោេបំណងរនះ។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១២៤-១២៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00232122-00232124។
223
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11
ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣១-៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063134-00063136។ អតាបទសមាភសន៍ Stephen
Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៤១-៤៣ ERN (ភាសាខខម )
00062492-00062494 (អក សគនធ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ

ពីរដើម

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

មានរ្
ម ះថ្ន

224

កមពជា
ុ

បកសពេក កមពជា
ុ

រហើយរក្កាយមកក្តូវបានបតូ រ្
ម ះរៅជាបកសកមមយ
ុ នីស -ត

។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន សមាជិកគណៈកមាមធិកា ក្កុងភនំរពញ រក្កាយមកបានកាៃយជា

សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

225

។ ទូ សាមត ក្តូវបានខតងត្តំងជា

រេខ្បកស រហើយ នួន ជា ជាអនរេខ្បកស ច្ំខណក ប៉ាេ ពត, មា៉ា ម៉ាង់, រអៀង សា ី, ខកវ មាស
ិ គណៈកមាមធិកា មជឈិម
ច្ង និង វន រវ៉ាត ជាសមាជក

226

។ រេើសពីរនះរទៀត សមាជិកគណៈកមាម-

ធិកា អន្នតយ៍ក៏ក្តូវបានរក្ជើសរ ីស្ងខដ ខដេកនុងរនាះមាន ទូ សាមត, នួន ជា, សាឡុត ស
មា៉ា ម៉ាង់

227

។

នួន ជា បាននិោយថ្ន សន រសន និង រសា ភឹម ក៏ក្តូវបានខតងត្តំងជាសមាជិក

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ងខដ នារពេរនាះ ប៉ាខនត ច្ង មិនក្តូវបានខតងត្តំងជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា រនះរឡើយ

228

។ រក្ៅពីតំណាងក្កុង បកសបានអរញ្ជ ើញតំណាងមកពីជនបទច្ំនួន ១០ រៅ

ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/16 ទំព័

១២៨-១៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380362-

00380367។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា

E3/3 ទំព័

៩-១០ ERN (ភាសាខខម )

00078191-92។
224
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥១-៥២, ៥៣-៥៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅ

រពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា

E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័

១២៤-១២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00232122-

00232124។
225
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/16 ទំព័ ១២៨-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00380362-00380364។
226
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។ អតាបទសមាភសន៍ Stephen
Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម )
00062492-00062493។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសា
ខខម ) 00078191-00078192។
227
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ១៦-១៩
ERN (ភាសាខខម ) 00062306-00062309។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័
១៤-១៨, ២៦-២៧។ អតាបទសមាភសន៍ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៩៦ ទំព័ ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00062492-00062493។
228
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៨, ២៣-២៨។ សូមរមើេខ្នកទី
៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២-២០៣ (រដើមបីខបងខច្ក វាងគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា
អច្ិន្នតយ៍)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

229

១៥ នាក់ ឲ្យមករ ៀនសូក្តមាោ៌បកស និងេកេនិក
ត ៈបកស
ទកពីកា ក្បជំរនះរទ

ក្បខហេជារដ្ឋយសា ខតកា ក្បជំរនះមិនបានរ ៀបច្ំឯកសា អាីរ្សងរក្ៅពី

េកេនិក
ត ៈបកសរនាះរឡើយ

88>

។ ោមនឯកសា ណាមួយក្តូវបានបនសេ់

230

។

រោងត្តមច្រមៃើយ បស់ នួន ជា សននិបាតបកសរេើកទី ១ បានសរក្មច្រក្បើក្បាស់អាវធ

ខតកនុងក ណីោបា
ំ ច្់ប៉ារណា
ណ ះរដើមបីកា

231

កមាៃំង បស់ពួករគ

កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

232

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ រៅ

រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមទាំង នួន ជា

រអៀង សា ី និង ប៉ាេ ពត បានរេើករឡើងជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសាថ្ន សននិបាតបកសរេើកទី ១ រៅកនុង
ឆ្នំ ១៩៦០ បានអនម័តយក “ហិងាបដិវតតន៍” និងបានសរក្មច្ឲ្យរក្បើក្បាស់ “កា តសូក្បដ្ឋប់
អាវធ” រដើមបីសរក្មច្រោេបំណង បស់បកស
229

233

។ កា រក្បើក្បាស់“ហិងាក្បដ្ឋប់អាវធ” ធាៃប់ជា

នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ១៨-១៩

ERN (ភាសាខខម ) 00062308-00062309; ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣១-៣៨
ERN (ភាសាខខម ) 00063134-00063136។ សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ាេ ពត រៅទីក្កុងរប៉ាងកាំង (រៅកនុងកក្មង
SWB FE/5631/A3) ឯកសា E3/2072 ច្ះនងៃទី ៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) S 0029620000296202។
230
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/16 ទំព័ ១៣២-១៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380366-00380367។
231
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២២-២៣, ២៦-២៨។
232
សូមរមើេ កិច្ចក្ពមរក្ពៀង វាងអងគកា សហក្បជាជាតិ និងោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ
(បានកំណត់ យៈកាេកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៩ និងបានបរងកើតយត្តតធិកា រពេរវលាោប់ពនី ងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ដេ់ នងៃទី ៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩)។ សូមរមើេ្ងខដ ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ១-៨។
233
សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងវិទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា
E3/147 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00679796 (“ោប់ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៦០ អងគកា
បដិវតតកមពជា
ុ រយើងបានដ្ឋក់រច្ញនូវមាោ៌យទធ សា្សត និងយទធ វិធី សក្មាប់បដិវតតន៍ក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ [...]
រក្កាយឆ្នំ ១៩៦០ អងគកា បដិវតតន៍រយើងបានសរក្មច្ច្ាស់ថ្ន រយើងក្តូវរក្បើសកមមភាពនរោបាយ និងហិងាក្បដ្ឋប់
អាវធរដើមបី ្តួេ ំេំ និងករមទច្ខ្មង
ំ ”)។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័ ៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00063023 (“ហិងាបដិវតតខ្ងនរោបាយ និងហិងាអាវធ”) ទំព័ ៥២-៥៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00063030-00063031 (“ោប់ពីឆ្នំ ១៩៦០ [...] បកសមានមាោ៌ជាយទធ សា្សត មានមាោ៌ជាយទធ វិធី
រហើយកនុងរនាះ មានរ ៀបច្ំហិងាបដិវតត មានរ ៀបច្ំកងទ័ព”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពី

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ១៣២-១៣៣ ERN (ភាសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006381
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្បធានបទខដេមានកា មិនច្ះសក្មុងោន វាងរមដឹកនាំខខម ក្កហម
ោប់ត្តង
ំ ពីរពេច្ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀងទីក្កុងហសឺខណវ

និងជនកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាម
ហូតមកដេ់ទសវតស ឆ្
៍ នំ

១៩៦០។ ឧទាហ ណ៍ រៅកនុងខខ មកោ និងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៥៩ បកសពេក រវៀតណាមបាន
យេ់ក្ពមផ្ទៃស់បូ ត ពីកា តសូនរោបាយ

មកជាកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធក្បឆ្ំ ងនឹងសាធា ណ ដា

រវៀតណាមខ្ងតបូង ប៉ាខនតពួករគជំទាស់នឹងជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មិនឲ្យរក្បើក្បាស់យទធសា្សតដូច្ោន
រនះរទ

89>
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។

កនុងអំឡុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៦២ រេខ្បកស ទូ សាមត ក្បខហេជាក្តូវបានរគោប់ខួ ន
ៃ

រហើយរក្កាយមកក៏បានបាត់ខួ ន
ៃ

ខដេនាំឲ្យមានកា ោំបាច្់ក្តូវខតងត្តំងរេខ្បកសងមីមានក់រៅកនុង

អំឡុងរពេសននិបាតបកសរេើកទី ២ ខដេក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៦៣ រៅរេើ
ី េឌឺរហាគេកនុងទីក្កុងភនំរពញ
វិងឆ្

235

។ សមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រៅរពេរនាះ ួមមាន

ខខម ) 00380366-00380367 (“វណណ ៈជិះជាន់” ជាសក្តូវសំខ្ន់ជាងរគននបដិវតតន៍កមពជា
ុ
រហើយ “ជាឧបក ណ៍នន
ច្ក្កពតតិអារម ិក។ ដូរច្នះ ក្បជាជនកមពជា
ុ ក្តូវខតករមទច្ “ បបសកតិភូម”ិ ត្តមមរធាបាយសនតិវិធី ឬ ត្តម វិធីរ្សង
រទៀត”)។ Dan Burstein “កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយនឹងឧបនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី” រៅកនុងរសៀវរៅច្ំណងរជើងថ្ន

ក្បរទសកមពជា
ុ នារពេបច្ចប
ុ បនន៖ បាយកា ណ៍សាកសីមកពីក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/707 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) S 00728132-00728133 (“កា តសូអាវធ”)។ សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ាេ ពត រៅទី
ក្កុង រប៉ាងកាំង (រៅកនុងកក្មង SWB FE/5631/A3) ឯកសា E3/2072 ច្ះនងៃទី ៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN
(ភាសាខខម ) S 00296200-00296202 (“រយើងបានក្បកាន់យកកា តសូពះ

ខដេក្បកបរដ្ឋយអំរពើហិងា រដ្ឋយ

បានបរងកើននូវកា ក្បយទធ ខ្នកនរោបាយក្បកបរដ្ឋយហិងា្ង និងកា ក្បយទធ រក្បើក្បាស់រដ្ឋយអាវធ្ង រដ្ឋយយក
កា ក្បយទធ រក្បើក្បាស់រដ្ឋយអាវធជាក្ទង់ក្ទាយសំខ្ន់”)។
234
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១២០-១២១
ERN (ភាសាខខម ) 00232117-00232118។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពី

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ១៣០-១៣៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00380364-00380367 (រោងត្តម រខៀវ សំ្ន កនុងសំបក្តមួយមកអនកដឹកនាំខខម រៅច្ងឆ្នំ ១៩៥៩ បកស
ពេក រវៀតណាមកត់សមាគេ់ថ្នរវៀតណាមោំក្ទ បប សីហន និងរេើកទឹកច្ិតប
ត កសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឲ្យ្នរៅកាន់
អំណាច្ត្តម យៈកា របាះរឆ្នត រជៀសវាងកា តសូវណណ ៈ និងកា រក្បើហិងាបដិវតតន៍។ រដើមបីោំក្ទដេ់អនសាសន៍រនះ
ពួករគបានរោងរេើគំនិត បស់

(Khrushchev) អំពី “្ៃូវរៅសងគមនិយមត្តមសភា” ខដេសននិបាតរេើកទី ២០

បស់បកសកមមយ
ុ នីសស
ត ូរវៀតរៅមូសបា
ូ គ នរេើករឡើង)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៨; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៧-៥៩។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ប៉ាេ ពត រសា ភឹម រអៀង សា ី និង នួន ជា

236

។ សមាជិករ្សងរទៀត ខដេមានវតតមាន្ងខដ ួម

មាន កឺ (រៅ ស្េ) ច្ង, វន រវ៉ាត, មូេ សមបតតិ រៅ ស់ ញឹម, ត្ត ម៉ាក និង មា៉ា ម៉ាង់

237

។

សន រសន ក៏អាច្មានវតតមាន្ងខដ នារពេរនាះ របើរទាះបីជារសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា
អំពីកា ណ៍រនះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ

238

។ សននិបាតបកសរេើកទី ២ បានខតងត្តំង

ប៉ាេ ពត ជារេខ្បកស និង នួន ជា ជាអនរេខ្បកស រហើយបានបញ្ញជក់សាជាងមីអំពីកា

239

រក្បើក្បាស់ហិងានរោបាយ និងហិងាបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវធ

។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៣ រអៀង សា ី

ប៉ាេ ពត និងបគគេមួយច្ំនួនរ្សងរទៀតរនាះ ក្តូវបានដ្ឋក់រ្
ម ះថ្នជា “ជនច្រក្មើន” រហើយក្តូវបាន
សរមតច្ នរោតតម សីហ ន រកាះរៅ ួមជាមួយនឹងបគគេរ្សងរទៀត រក្កាមរេសថ្នបរងកើត
ដ្ឋាភិបាេងមីមួយ។
ក្ពំក្បទេ់រវៀតណាម

រដ្ឋយមានកា ភ័យខ្ៃច្អំពីកា ោប់ខួ ៃន

ពួករគបាន ត់រៅលាក់ខួ ៃនរៅជិត

240

។

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078194-00078195; អតាបទសមាភសន៍ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯក
សា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៤១-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062492-00062494។ នួន ជា៖
ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២១-២៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00062311-00062313 (និោយអំពម
ី ហាសននិបាតបកសរេើកទីបី ប៉ាខនត រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៣)។
236
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078196។ ក្បតិ
ោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១១-១២។
237
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២២២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062312-00062314។
238
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា
រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00078196។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក
កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 0006231400062316។
239
ទង់បដិវតត ឯកសា E169/4/1.1.2 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសា
ខខម ) 000809833។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៨-១៩ (សីហន ពំបាន
្តេ់ឱកាសឲ្យមានកា ក្បឆ្ំងរនាះរទ ដូរច្នះអំរពើហិងាគឺជាជរក្មើសខតមួយគត់សក្មាប់ខខម ក្កហម)។
240
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៤៣-៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ
ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/16 ទំព័ ១៤២-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380376-00380379។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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90>

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៥ ប៉ាេ ពត បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសច្ិន រដើមបី

ឧរទទសនាមមាោ៌យទធសា្សតខដេរទើបក្តូវបានបរងកើតងមី បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រវៀតណាមមិនសបាយច្ិតត

241

។ រទាះបីជា

រដ្ឋយសា បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខកខ្នមិនបានពិរក្ោះរោបេ់ជា

មួយពួករគរៅរពេបរងកើតេកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រនាះកតី

ក៏បកសកមមយ
ុ នីសច្
ត ិនបានោត់ទក

ថ្ន មាោ៌បកស បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មានេកេណៈសមក្សប រហើយជំហ បកសកមមយ
ុ នីសច្
ត ិន
រនះអាច្ឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅកនុងអំឡុ ងរពេរនាះ
តនគី ី

91>

243

242

រធាើកា ួមជាមួយនឹងបកសកមមយ
ុ នីសរត ្សងរទៀតរៅរពេរនាះ

ទី សាន ក់កា មនទី

១០០

បស់បកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ បានបតូ រៅរខតត

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៧ កា បះរបា រដ្ឋយឯកឯងមួយបានរកើតមានរឡើងរៅភូមិសំឡូតកនុងរខតត

បាត់ដំបង រដ្ឋយសា ខតជរមាៃះដីធីខៃ ដេបងករឡើងរដ្ឋយពួកទាហាន និងអនក ដាកា

244

យកដីធីព
ៃ ីអក
ន ភូមិសំឡូត

ខដេបាន ឹប

។ រមដឹកនាំបកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន វាមិនទាន់ដេ់រពេ្តួច្រ្តើម

ឲ្យមានបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវធរៅរពេរនះរទ

241

។

245

។ ក៏ប៉ាខនត កា បះរបា រៅសំឡូតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៧

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៥។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ
១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316 (ប៉ាេ ពត បាន
រធាើដំរណើ រៅរវៀតណាមខ្ងរជើងរដើមបីទាក់ទង្ៃូវបកស រហើយរៅច្ិនខដ រដើមបីឧរទទសនាមពីច្េនាតសូ)។
242
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៥។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ
១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។
243
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៦ (រេើករឡើងអំពីកា រធាើដំរណើ
បស់ោត់រៅកាន់មនទី ១០០ “រៅ តនគី ី ត្តមខាំោ
ុ ំ មនឆ្នំ ១៩៦៦”)។
244
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧-១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER) ទំព័

២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David

CHANDLER) ទំព័ ៤៦-៤៨។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០
ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។
245
នួន ជា៖ ក្បវតតច្
ិ េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៥២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062316។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កនុងរខតតបាត់ដំបង គឺជាច្ំណច្ោប់រ្តើមននកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ និងស្ង្វគមសី វិេរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ

246

92>

។

រដ្ឋយមិនបានគិតទាេ់ខតរសាះថ្ន

កសិក អាច្បះរបា ក្បឆ្ំងនឹងសរមតច្រនាះ

សរមតច្

នរោតតម សីហន មិនសបាយក្ពះទ័យោ៉ាងខ្ៃង
ំ នឹងកា បះរបា រៅសំឡូតរនះ រហើយសរមតច្បាន
រក្បើក្បាស់កមាៃំងោ៉ាងខ្ៃង
ំ រដើមបីប្ង្វកបកា បះរបា រនះ

247

។

សរមតច្បានបរនាទសរេើឥទធិពេ

វបបធម៌បដិវតតន៍ច្ិន រហើយបានបញ្ញជឲ្យ ំលាយសមាគមមិតភា
ត ពកមពជា
ុ -ច្ិន ខដេមាន ហូ នឹម ជា
ក្បធាន

248

។ រខៀវ សំ្ន ខដេបានច្ូេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជាមួយនឹង ហូ នឹម បានទទួេ ងនូវ

ៃ រហើយក្តូវបាននាំខួ ន
ៃ មកកាន់តលាកា រោធា រក្កាមរេសថ្ន ោត់ជារមខយេ់នន
កា គំោមោប់ខួ ន

249

កា បះរបា រនាះ

។ រឃើញដូរច្នះ នួន ជា បាននាំ រខៀវ សំ្ន ហូ នឹម និងបញ្ញាជនរ្សងរទៀត ួម

ទាំង ហូ យន់ ្ងរនាះ ច្ូេនក្ព ពីរក្ ះពួករគកំពង ងរក្ោះថ្ននក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

246
247

250

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៣-២៤។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៣៦-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-00103827។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៤។
248
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៣៦-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-00103827។
249
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩-៦០, ៦២។
250
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំព័ ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៣០-៣១, ៣៤-៣៥។
កិច្ចសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយនឹង រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/581 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២
ERN (ភាសាខខម ) 00424230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់

ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ទំព័ ២២-២៥, ២៧, ២៨-៣១ ERN (ភាសាខខម )
00103819-00103820, 00103821, 00103822-00103823។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង
ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័

២៦-២៧, ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-

00062317, 00062319-00062320។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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93>

រហតកា ណ៍ទាំងឡាយរៅសំឡូតបានជំ ញឲ្យមានកា បះរបា រ្សងៗរទៀត។ រៅនងៃទី

១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ កា វាយក្បហា ក្បដ្ឋប់អាវធមួយ បានរកើតមានរឡើងរៅបាយដំោំ កនុង
រខតតបាត់ដំបង រដ្ឋយរៅរពេរនាះ កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អាច្ ឹបអូសបានអាវធខៃះពីប៉ាសតិ៍នគបាេ
កមពជា
ុ

94>

251

។ រក្កាយមក បកសបានកំណត់យករហតកា ណ៍រនះថ្នជានងៃកំរណើតននកងទ័ពបដិវតតន៍

252

។

រវៀតណាមខ្ងរជើងក្តូវកា កា ោំក្ទពី ដ្ឋាភិបាេ សីហន ឬោ៉ាងរហាច្ណាស់ កា បនត

កាអពាក្កឹតយ បស់កមពជា
ុ រៅមខរទៀត
ក្បរទសរវៀតណាម

253

រដើមបី្ត
គ ់្ង
គ ់ដេ់ស្ង្វគមក្បឆ្ំងនឹងអារម ិករៅកនុង

។ ដូរច្នះ រវៀតណាមខ្ងរជើងបានបនតជំទាស់នឹងកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធរៅ

កនុងក្បរទសកមពជា
ុ រហើយបានរសនើសឲ្
ំ យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បញ្ឈប់កា វាយក្បហា ក្បដ្ឋប់អាវធ
ឬ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ កំឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ផ្ទតច្់សាពន រដើមបីទកសក្មាប់ពួករគដឹកអាវធ និង
អងក ពី កំ ពង់ធំ រៅកាន់ ក្ពំ ខដនកមពជា
ុ -រវៀតណាម

251

254

។

រដ្ឋយសា កា ជំ ទា ស់ រនះរហើយ

រទើ ប

នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៥-

២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062315-00062317។
252
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៦២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-00062317។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៦-១១ (នួន ជា ពំោនំ ងៃកំរណើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ឬ រហតកា ណ៍រនះ ច្ាស់រនាះរទ។ ោត់រេើករឡើងថ្ន៖
“ត្តមខាំោ
ុ ំ នងៃកំរណើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ គឺនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ជានងៃកំរណើត បស់បដិវតតន៍”)។ រសច្កតី
សរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមអំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00003137។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័ ៣៦-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00063021-00063023។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/744 ច្ះខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨
ERN (ភាសាខខម ) 00064422-00064448។
253
នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័ ២៦២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062316-00062317 (កនុងកា ្ទះអាវធ បស់រយើង បកសរវៀតណាមរគមិនយេ់ក្សបរទ
រដ្ឋយរោទថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នវ៉ាឪឯង រក្ ះ សីហន រពេរនាះ កំពងអនវតតនរោបាយអពាក្កឹតយ។ ច្ិនក៏អត់
យេ់ក្ពមខដ )។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៥៣-១៥៦ ។
254
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣១-៣៣។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ
បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័

២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម )

00062316-00062317។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជនកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាមមិន្តេ់អាវធ ឬកា ជួយរក្ជាមខក្ជង ត្តម ូបភាពណាមួយក៏រដ្ឋយ ដេ់
កងទ័ពខខម ក្កហមរឡើយ

95>

255

។

សននិបាតបកសរេើកទី ៣ ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១ រៅមនទី បកសរៅកនុងនក្ព

ជិតភូមិក្ត ង
ំ នក្ព

256

។ សននិបាតរនះសាិតរក្កាមអធិបតីភាព បស់ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា និងមាន

វតតមា នច្ូេ ួមពីក្គប់ស មាជិ កននថ្នន ក់ ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នី សក
ត មពជា
ុ

និ ងតំណា ងពី ក្គប់ភូមិភាគ

257

ខដេភាគរក្ច្ើនរឃើញរៅកនុង ូបងតខដេក្តូវបានងតរៅកនុងរពេសននិបាតរនាះ

។ រទាះបីជា ភី ភួន

មិនបានោំថ្ន រខៀវ សំ្ន មានវតតមាននារពេរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំ្ន ខៃួនឯង បានរេើករឡើង
ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួម ក្បជំស ននិបាតបកសរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១ រនាះខដ
សមាជិករក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១

255

258

រហើយោត់ បានកាៃយជា

រនាះខតមតង។ សននិបាតបានសរក្មច្

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣២-៣៣។ នួន ជា៖ ក្បវតតិច្េនាតសូ

បស់កសិក កមពជា
ុ រយើង ពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ទំព័

២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម )

00062316-00062317 (“រយើងបានរសនើសំអាវធពីរវៀតណាម ខតពួករវៀតណាមពំ្េ
ត ់អាវធរនាះរទ ដូរច្នះរយើងបាន
េួច្អាវធទាំងរនាះ”)។
256
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ោ
៉ា ម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៧-៩, ២៨។
257
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ោ
៉ា ម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ២៨-២៩។ សាកសីបានរេើករឡើងថ្ន
សមាសភាពដូច្តរៅរនះមានវតតមានរៅកនុងរពេរធាើសននិបាតបកសរេើកទីបី (ភូមិភាគ ៣០៤ - កយ ធួន, ខក ពក និង
រឌឿន។ ភូមិភាគ ២០៣ - រសា ភឹម, ភួង និង ត្តទំ ឬ ជូ រច្ត រៅ សី សូមរ្ទៀងជាមួយនឹងរ្
ម ះខខម ។ ភូមិភាគ
ពិរសស - វន រវ៉ាត។ ភូមិភាគនិ តី - ត្ត ម៉ាក, ត្ត ច្ង។ ភូមិភាគ យ័ពយ - ស់ ញឹម, ត្ត កឺ និង ត្ត ខទិេ។ តំបន់
១០៣ - រមដឹកនាំមិនសាគេ់រ្
ម ះ។ ភូមិភាគឦសាន - ោ៉ា និង វ៉ាង់។ មណឌេគី ី - ឡាំង)។ ូបងត ឯកសា E3/136
P00416593។ ូបងត ឯកសា E3/137 P 00416592។ ូបងត ឯកសា E3/1595 P 00416590។ រក្ៅពី កយ ធួន
នួន ជា មិន អាច្ កំណត់ អតតសញ្ញាណមនសសរ្សងរទៀតរៅកនុង ូបងតខដេមាន ERN (ភាសាខខម ) P 00416593
រនាះរទ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ១៨-២០។ នួន ជា ក្តូវបាន្តេ់ជូន ូបងតច្ាប់
ងតច្មៃងក្គប់សនៃឹក រហើយរមធាវី បស់ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន ពួករគនឹងរ្ៃើយតបកនុងរពេសមក្សបខ្ងមខ។ សូម

រមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខកមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៧៣-៧៤។
258

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន)ទំព័ ២៩។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ២១៤-២១៥
ERN (ភាសាខខម ) 00380486-00380487។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័
៦២-៦៣។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩
ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បតូ រ្
ម ះបកស

ពីបកសពេក កមពជា
ុ មកជាបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រហើ យបានបរងកើតភូមិភាគ

259

ពិរសស រដ្ឋយក្គបដណតប់ទាង
ំ ក្កុងភនំរពញ និងសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ វន រវ៉ាត

។ សននិបាត

បានគូសបញ្ញជក់រឡើង វិញអំពីមាោ៌យទធសា្សតបកស ខដេក្តូវបានអនម័តរៅកនុងសននិបាតបកសរេើក

260

ទី ១ និងរេើក ទី ២
៣.២

។

កា ទមាៃក់សរមតច្

នរោតតម

សីហន

និងកា បរងកត
ើ ណសិ ស ប
ួ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ

និង

ោជ ដ្ឋាភិបាេ ប
ួ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ

96>

ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៦៩ រសដាកិច្ចរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ បានធាៃក់ច្ះ រហើយមានភាពមិនច្ាស់

ថ្ន

កមពជា
ុ អាច្នឹងធាៃក់ច្ូេកនុងស្ង្វគមកនុងក្បរទសរវៀតណាមខដ ឬក៏អត់រនាះរទ

សរមតច្ សីហន មានរោេនរោបាយអពាក្កឹតយ្ៃូវកា ក៏រដ្ឋយ
កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
រជើងកាន់ខតខិតច្ូេមកកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

261

រទាះបីជា

។ ោប់ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៦៩ មក

បាន ញក្ោនឲ្យកងទ័ពរវៀតណាមខ្ង

ខដេរធាើឲ្យវិ បតតិរនះកាន់ខតមានភាពត្តនតឹងខងម

262

រទៀត

។ រៅនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ ខណៈរពេខដេសរមតច្ នរោតតម សីហន សាិតរៅ

កនុងទីក្កុងបា៉ា ីស អនក្បធានាធិបតីរវៀតណាមខ្ងតបូង Nguyen Cao Ky បានមករធាើទសសនកិច្ច
សមាៃត់រៅទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានបរងកើតសមព័នភា
ធ ពជាមួយនឹងនាយក ដាម្នតី េន់ នេ់

259

263

។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/16 ទំព័ ២១៤-២១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00380486-00380489។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២-១៤, ៥៣-៥៤។
260
ទង់បដិវតត ឯកសា E169/4/1.1.2 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៦-២៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00809842-00809843។
261
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៨៥១៨៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396385-00396387។
262
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៨៥
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396385។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross៖Sideshow សកមមភាព បស់ Nixon និង
Kissinger និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ទំព័ ៦៧-៦៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 0042975455។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៥៣-១៥៦។
263
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៩៥១៩៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396395-00396396។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

80
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97>

រក្កាមកា ជំ ញទឹកច្ិតព
ត ី សិ ិមតៈ ខដេជាអន បស់ េន់ នេ់ រទើបរៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា

ឆ្នំ ១៩៧០ េន់ នេ់ បានច្ះហតារេខ្រេើក្កឹតយយេ់ក្ពមទមាៃក់សរមតច្ នរោតតម សីហន ខដេ

264

កំពងសាិតរៅកនុងទីក្កុងមូសូ គ រហើយកំពងរធាើដំរណើ មកកាន់ទីក្កុងរប៉ាកាំង នារពេរនាះ
នងៃដខដេរនាះ

។ រៅកនុង

ដាសភាជាតិកមពជា
ុ បានអនម័តរេើកា របាះរឆ្នតទមាៃក់រសច្កតីទកច្ិតរត េើសរមតច្

265

សីហន រហើយតក្មូវឲ្យសរមតច្លាខេងពីតំខណងជាក្បមខ ដា

។ រដ្ឋយក្បឈ្មនឹងរហតកា ណ៍

ទាំងរនះ រៅនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្បកាសត្តមវិទយុ្ាយ
សរមៃងពីទីក្កុងរប៉ាកាំង ពីកា បរងកើតច្េនានរោបាយមួយ គឺ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រហើយ
អំ វនាវឲ្យអនករសនហាជាតិ បស់សរមតច្

ច្ូេ ួមកនុងកា តសូវាយក្បឆ្ំងនឹងអនក្តួច្រ្តើមឲ្យមាន

ដាក្បហា រនះ។ សរមតច្ក៏បានសនា្តេ់កា បណតុះបណា
ត េខ្នករោធា និងអាវធជូនដេ់ពួករគ
្ងខដ

266

។ រោងត្តម ប៉ាេ ពត ដំបូងរឡើយ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានបង្វាញរសច្កតីក្ ង

ក្ពះោជសា រនះជូននាយក ដាម្នតីច្ិន ជូ រអងឡាយ ឲ្យបានក្ជាប។ រក្កាយមក ជូ រអងឡាយ បាន
ទទួេរោបេ់ពី ប៉ាេ ពត ខដេរៅរពេរនាះោត់កំពងសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាំង រហើយបានដក

267

ច្ំណច្ណាខដេរេើករឡើងពីសងគមនិយមរច្ញពីរសច្កតីខងៃងកា ណ៍រនាះ

264

។ បនាទប់មក ប៉ាេ ពត

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៩៧

ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396397។ (“នាយក ដាម្នតី Alexei Kosygin បានទូេថ្នាយ សីហន អំពី ដាក្បហា រៅ
រពេក្ពះអងគរៅកនុងទីក្កុងមូសូ គ កនុងរពេនាយក ដាម្នតី និងក្ពះអងគរធាើដំរណើ មកកាន់អាកាសោនដ្ឋានរដើមបីោងោក
រច្ញរៅកាន់ទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ”)។ ក្ពះោជសា និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាឱឡា ិក បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ឯកសា
E3/1756 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00852373។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker

រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ១៥២-១៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 0023215200232156។
265
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១៩៧
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396397។
266
ក្ពះោជសា និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាឱឡា ិក បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ឯកសា E3/1756 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៣៩, ៤១-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២
(សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥៧-៥៩។
267
អតាបទរបាះពមព្ាយរដ្ឋយក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម ឯកសា

E3/23

ច្ះខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ៣៦-៣៧ ERN (ភាសាខខម ) 00289679-00289680 (“រពេ ដាក្បហា ្ទះុ រឡើងរៅកមពជា
ុ
គណៈក្បតិភូបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កំពងខតសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ រៅរឡើយ។ ច្ំរ ះក្ពះអងគមាចស់ នរោតតម សីហន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006389
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បានក្ ងសា ោំក្ទសរមតច្ នរោតតម សីហន កនុងនាម រខៀវ សំ្ន ហូ យន់ និង ហូ នឹម រហើយបាន
ឲ្យរគបញ្ជូ នសា រនាះជូនរៅសរមតច្ នរោតតម សីហន រៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ រដ្ឋយមិនបាន

268

មកជួបជាមួយសរមតច្ផ្ទទេ់ ឬបរងាើបក្បាប់ថ្ន ោត់កំពងសាិតរៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ខដ រនាះរទ

។

269

កា រ ៀបោប់រនះក្សបោនជាមួយនឹងកា រេើករឡើង បស់ រខៀវ សំ្ន

98>

។

រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧០ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានបរងកើត ដ្ឋាភិបាេនិ រទសងមីមួយ

គឺោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។

សរមតច្មានមខនាទីជាក្បមខ ដាននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ

កមពជា
ុ
ក្ពមទាំងជាក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ្ងខដ
ឧបនាយក ដាម្នតី និងជា ដាម្នតីកា

270

។ រខៀវ សំ្ន បានកាៃយជា

ជាតិននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រនះជា្ៃូវកា

271

។

រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ច្រមៃើយថ្ន ប៉ាេ ពត បានខតងត្តំងោត់ឲ្យកាន់មខតំខណងទាំងរនះរដ្ឋយោត់

ក្ពះអងគ បានោងរច្ញពីទីក្កុងបា៉ា ីស រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ច្ូវៃ ដារៅកាន់ទីក្កុងមូសូ គ រហើយមកដេ់ទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ រៅ
នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ [...] គណៈក្បតិភូបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានពិនិតយរមើេ និងខកខក្បកមម វិធីនរោបាយ
បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិ ខដេរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយក្ពះអងគមាចស់ នរោតតម សីហន [...] រនះជាមូេរហត

ខដេរសច្កតី

ក្បកាសរៅនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ បានក្បកាស្តនាទរទាសកា រធាើ ដាក្បហា ថ្នជាអំរពើកបត់ជាតិ [...] មិនមាន
កា រោទសួ អំពស
ី ងគមនិយម ឬកមមយ
ុ នីសរត ឡើយរៅកនុងឯកសា រនាះ”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖

ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ២០០, ៤៨៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396400,
00396704។
268
អតាបទរបាះពមព្ាយរដ្ឋយក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម ឯកសា
ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

E3/23

៣១, ៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00289674, 00289676។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ២០០, ៤៨៨ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00396400, 00396704។
269
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦០-៦១។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័
១៥១-១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00380418-00380422។
270
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៨ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧-៨, ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័
១១-១២។ បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖ អាសនៈ បស់ក្បរទសកមពជា
ុ រៅអងគកា សហក្បជា-

ជាតិ ឯកសា E3/28 ច្ះឆ្នំ 1973 ទំព័ ២៤-២៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00068116-00068117។
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បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖

អាសនៈ បស់ក្បរទសកមពជា
ុ រៅអងគកា សហក្បជាជាតិ

ឯកសា E3/28 ច្ះឆ្នំ 1973 ទំព័ ១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00290197។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មិនដឹងខៃួន

រហើយមខង្វ ទាំងរនះោមនន័យអាីរឡើយ

272

។

រទាះបីជាោ៉ាងណាកតី

ោត់បានទទួេ

សាគេ់ថ្ន ោត់បានបរក្មើកា ង្វ ជាអនកទំនាក់ទំនង វាងសរមតច្ នរោតតម សីហន និង ប៉ាេ ពត
រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន

“េះក្ត្តខាំរុ ច្ញមខជាអនកដឹកនាំមួយសំខ្ន់ននកមាៃំងតសូរៅកនុងក្បរទស

ខតមតង។ កា ពិតជាក់ខសតង ខាំម
ុ ិនមានតួនាទីជាអនកដឹកនាំអីទា
ា ង
ំ អស់។ រនះរហើយខដេរធាើឲ្យខាំុមាន
កា រទើសទាេ់ខ្ៃង
ំ ណាស់។
“េះបង់”

ខតសភាពកា ណ៍តក្មូវឲ្យខាំកា
ុ ត់ខ្មស់

កាត់រអៀន

សខច្ិតរត ធាើកា

រហើយបំរពញភា កិច្ចរដើមបី ួមច្ំខណកកនុងកា តសូសរ្ង្វគះជាតិត្តមសមតាភាព

សភាពកា ណ៍ជាក់ខសតង បស់ខំា”ុ

273

និង

។ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន រដ្ឋយសា ថ្ន សរមតច្

នរោតតម សីហ ន ពំសាគេ់ ប៉ាេ ពត ដូរច្នះ ោត់ ោំបាច្់ក្តូវទទួេបនទក
ុ បរងកើតទំនាក់ទំ នង វាង
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

99>

274

។

រោេនរោបាយជា្ៃូវកា បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ គឺ បក្ងួបបក្ងួម

និងរកៀងគ

ក្បជាជនក្គប់ជាន់ថ្ននក់រៅកនុងសងគម និងរដើមបី “្តួេ ំេំ បបផ្ទតច្់កា ហាាសីស ពូជសាសន៍និយម
ននប ិវា បស់ពួកច្ក្កពតតិនិយមអារម ិក ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ េន់ នេ់ និងសិ ម
ិ តៈ”

275

។ ណសិ ស

ួប ួមជាតិ កមពជា
ុ ក៏បានធានា្ងខដ ច្ំរ ះជនកមពជា
ុ ទាំងអស់នូវរស ីភាពជាមូេដ្ឋាន

276

រស ីភាពសាសនានិងជំរនឿរ្សងៗរទៀត

បានោំក្ទជា្ៃូវកា ច្ំរ ះច្កេុវិស័យរនះ

272

ួមទាំង

។ ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ជាពិរសស រខៀវ សំ្ន

277

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦១។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ

រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00156616-00156617។
273
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦១។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៤៤៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103830-00103831។
274
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN
(ភាសា ខខម ) 00156615-00156616។
275
កមម វិធីនរោបាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/1391, ERN (ភាសាខខម ) S 00722338។
276
កមម វិធីនរោបាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/1391, ERN (ភាសាខខម ) S 00722341។ (រោេរៅ
បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ គឺកសាងកមពជា
ុ មួយខដេក្បកបរដ្ឋយេិទធិក្បជាធិបរតយយ និងភាព ងរ ឿង និងរដើមបី
ធានាច្ំរ ះជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ រេើកខេងខតពួកកបត់ជាតិខដេរគសាគេ់រៅទូទាំងក្បរទសរនាះ នូវរស ីភាពកនុងកា
និោយសតី រស ីភាពកនុងកា បរញ្ច ញមតិ កា ច្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាពនានា កនុងកា រធាើបាតកមម កា ត្តំងទីេំរៅ កា
រធាដ
ើ ំរណើ ទាំងរៅកនុងក្សុក

និងរក្ៅក្បរទស

ជារដើម

[...]

កា

ភាពមិនអាច្ ំរលាភបំ នបាន បស់មនសស

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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100>

ជាក់ខសតង កា ង្វ ដាបាេ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ គឺក្ោន់ខតជាសំបករក្ៅ

ប៉ារណា
ណ ះ របើរទាះបីជាោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ឬ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
មានមខង្វ
រោសនាមួយច្ំនួនរៅរក្ៅក្បរទសកមពជា
ុ ក៏ រដ្ឋយ

278

។ សួង សីរគឿន បាន្តេ់ស កេីកមមថ្ន

សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅ កាឥទធិពេរៅរក្ៅក្បរទស និងកនុងទំនាក់ទំនងកា ទូត ច្ំខណកបកស
ុ
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ទទួេខសក្តូវរេើកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធរៅកនុងក្បរទសកមពជា

279

។ជាឧទាហ ណ៍

កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានរធាើក្ពះោជទសសនកិច្ចរៅតំបន់ ំរដ្ឋះ បស់ខខម ក្កហម
រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
មួយ បប េន់ នេ់

រដើមបី្េ
ត ់កា ោំក្ទដេ់ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងកា វាយក្បយទធ ជា

280

។ ក៏ប៉ាខនត របើរោងត្តមសរមតច្ នរោតតម សីហន សរមតច្បានេះបង់រោេ

អច្េនវតាុ ក្ទពយសមបតតិ និងឯកជនភាពកនុងកា រ្ៃើយ្ៃងព័ត៌មាន។ ធានាឲ្យបានសមភាព វាងរភទទាំងពី

[...]

ក្ពះពទធសាសនារៅខតជាសាសនា បស់ ដាដខដេ។ ប៉ាខនត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ទទួេសាគេ់ និងធានាដេ់រស ីភាព
ននសាសនា និងជំរនឿរ្សងរទៀតទាំងអស់[...]”)។
277
បាយកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “អាសនៈ បស់កមពជា
ុ រៅអងគកា
សហក្បជាជាតិ” ឯកសា E3/28 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៣ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00068116-7។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ២៦។ រខៀវ សំ្ន បានរច្ញ្ាយរសច្កតខី ងៃងកា ណ៍សីព
ត សា
ី ា នភាព
បច្ចប
ុ បនន (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥), ឯកសា E3/118, ច្ះនងៃទី ០១ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700268-00700269 ទំព័ ២-៣ (“បច្ចប
ុ បននពួកកបត់ជាតិទាង
ំ ៧ នាក់ បាន
របាះបង់រោេបងបអូនរហើយ។ បងបអូនក្តូវខតរដើ ត្តម្ៃូវដ៏មានកិតយ
ិត ស និងសាមគគីភាពជាតិត្តម យៈកា ច្ូេ ួមជា
មួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
[...] រដើមបីកសាងក្បរទសជាតិឲ្យមានភាពរងកើងរងកើន ក្សបត្តមរោេនរោបាយ
ឯកោជយភាព សនតិភាព អពាក្កិតភាព អធិបរតយយភាព ក្បជាធិបរតយយ បូ ណភាពទឹកដី និងមិនច្ូេបកសសមព័ន”ធ )។
278
សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ២៣០-២៣៩ ។
279
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៤៨-៥០។
280
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ២៤២
ដេ់ ២៤៤ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396442-44។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សត
កមពជា
ុ
ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
00380455-00380456;

E3/16, ទំព័

១៩១-១៩២, ERN (ភាសាខខម )

ខខស វីរដអូ បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Justice Delayed, Justice

Denied”, ឯកសា E3/3902R (បង្វាញពីរខៀវសំ្ន និងនរោតតម សីហន រៅកនុងនក្ព កនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់
សីហន កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ)។ ខខស វីរដអូ បស់រខៀវ សំ្ន ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Justice
Delayed, Justice Denied”, ឯកសា E3/3904R (បង្វាញពី រខៀវ សំ្ន, ហូ នីម រៅ ភាស់, ហូ យន់ និង
ប៉ាេ ពត ក្ពមទាំងសរមតច្ នរោតតម សីហន កនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ សីហន កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សិទធអ
ិ ំណាច្ទាំងអស់ខដេសរមតច្មានរៅឲ្យខខម ក្កហមអស់រហើយ រហើយសរមតច្រៅគង់ក្តឹមខត
ជានិមិតត ូបននកា ួប ួមជាតិខតប៉ារណា
ណ ះ

281

។ សរមតច្បានមានក្ពះោជបនទូេបញ្ញជក់ថ្ន “ខាំក្ុ បគេ់

អាីៗទាំងអស់ឲ្យរៅខខម ក្កហម [...] រលាក រខៀវ សំ្ន ឧបនាយក ដាម្នតី និងជា ដាម្នតីក្កសួង
កា

ជាតិ ជាអនកដឹកនាំក្កុមច្េនាតសូខខម រៅនឹងកខនៃងផ្ទទេ់ រដ្ឋយសហកា ជាមួយរវៀតណាម

282

ខ្ងរជើង និងពួករវៀតកង”

។ ជាខ្នកមួយននកា ង្វ បស់ខួ ន
ៃ

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បាន

បរងកើតសាានីយ វិទយុ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ រអៀង ធី ិទធ រដ្ឋយសាានីយរនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់កា

283

រក្ជើសរ ីសកមាមភិបាេបកស និងរដើមបី្សពា្ាយកា រោសនាទាំងកនុង និងរក្ៅក្បរទសកមពជា
ុ
របើរទាះបី ជាបទអត្តាធិបាយរៅរេើ វិ ទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

។

ជាញឹកញាប់ មិនបានរេើក

រឡើងក៏រដ្ឋយ ប៉ាខនត រខៀវ សំ្ន បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយច្ំនួនអំពី ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

284

។ រហតដូរច្នះ កា បរងកើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ មានរោេបំណងរដើមបីបក្ងួបបក្ងួម

ខខស វីរដអូ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “Pol Pot et les Khmer Rouges”, ឯកសា
E3/3942R (បង្វាញពីសរមតច្ នរោតតម សីហន ជួបសួ សខទកេរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣
រហើយបាននិោយថ្ន “ខាំុ រៅទីរនះ និោយអំពក្ី បរទស បស់ខាំុ ជាមួយអនកសហកា ណ៍ បស់ខាំគ
ុ ឺរលាក រអៀង សា ី
រៅវា៉ា ន់)។
281
បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក L. Trivière: ក្បរទសច្ិន និង ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482, ទំព័ ២០ ERN
(ភាសាខខម ) 00538853 (រៅនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៣ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្បាប់ដេ់អនកកាខសតច្ិន
និងប រទស ថ្ន “រក្កាយរពេស្ង្វគមច្ប់រៅ ក្ទង់នឹងឋិតរៅជានិមិតត ូបននកា បក្ងួបបក្ងួមជាតិ និងជាក្បមខ ដា
ដខដេ ខតក្ទង់នឹងមិនកាន់អំណាច្ដូច្រពេមនក្ពឹតិកា
ត ណ៍នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ រនាះរទៀតរឡើយ។ គឺខខម
ក្កហមនឹងជាអនកកាន់អំណាច្ពិតក្បាកដ សក្មាប់កិច្ចកា សំខ្ន់ៗ”) និងទំព័

២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00538859

(សរមតច្ នរោតតម សីហន បានរ្ៃយ
ើ តបរៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍មួយថ្ន “ខាំខ
ុ ំតសក្ូ បយទធ រដើមបីឲ្យពួករគទកកខនៃងមួយឲ្យ
ខាំុ ស់រៅក្បរទសកមពជា
ុ ជាមួយពួករគ។ រតើពួករគនឹងទកកខនៃងណាមួយឲ្យខាំ?ុ ខាំុច្ង់ដឹងថ្នរៅកនុងខកវខភនក ពួករគ ពួក
រគោត់ទកខាំជា
ុ អាី។ រតើខាំក្ុ ោន់ខតជាក្បជាពេ ដាសាមញ្ាមានក់ ឬជាក្បមខ ដា? ខាំុសឹងខតខេងមានទំនាក់ទំនងជាមួយ
ខខម ក្កហមរទៀតរហើយ”)។
282
បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក L. Trivière: ក្បរទសច្ិន និង ក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/482, ទំព័ ១១ ERN
(ភាសាខខម ) 00538844។
283
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ឡុង ន ិន)ទ ទំព័ ៦៤-៦៥, ៦៨-៦៩ (រអៀង ធី ិទធ ទទួេខសក្តូវខ្ង វិទយុ
រៅទីក្កុង ហាណូ យ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៨១-៨៣ (រអៀង ធី ិទធ គឺជា
នាយក រខៀវ សំ្ន និងរអៀង សា ីមិនមានសិទធិអំណាច្រេើសាានីយ វិទយុរនាះរទ)។
284
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៦៩ (រខៀវ សំ្ន រេើកទឹកច្ិតក្ត បជាជនឲ្យក្បមូេ
្តំក
ុ មាៃំងទាំងរៅកនុង និងរក្ៅក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៣ (រខៀវ សំ្ន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជនកមមយ
ុ នីសជា
ត មួយនឹងសរមតច្ នរោតតម សីហន រហើយក៏ក្តូវរក្បើក្បាស់្ងខដ រដើមបីទាក់ទាញ

285

កសិក ជារក្ច្ើនឲ្យច្ូេ ួមជាមួយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងបពារហត បស់ពួករគ

101>

។

រក្កាយពីបានសិការៅរេើក្បវតតិរដើម បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
និងបណា
ត រហតកា ណ៍

នានាខដេនាំរៅដេ់ស្ង្វគមសី វិេឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥ អងគជំនំជក្មះកនុងរពេរនះនឹងពិនិតយ
រមើេរេើរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងតំបន់ “ ំរដ្ឋះ”
រដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥។
៣.៣ កា បរងកត
ើ រោេនរោបាយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

102>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ត្តំងពីមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក រមដឹកនាំ

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរ ៀបច្ំ និងអនវតតកា ខកទក្មង់ជាបនតបនាទប់ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េទាំងកា
បរងកើតរោេនរោបាយទាំងក្បាំខដេជាកមមវតានុ នសំណរំ ឿង ០០២៖

ជក្មុញឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ច្ូេ ួមកនុងបដិវតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT),
ទំព័ ៣-៤ (រសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ ក់ព័នជ
ធ នកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់ គឺជាអាវធមខពី ខដេច្ង់បង្វាញថ្នអនកណាខដេមិន
ច្ូេ ួមបដិវតត នឹងទទួេរជាគវាសនាដូច្ោន)។ មានកា ជំ ញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ួប ួមោនរធាកា
ើ វាយក្បហា កនុងរពេ
ច្ូេឆ្នំងី ម (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស), ឯកសា E3/30, ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00783125។ ទូ រេខសាានទូតអារម ិក, កមមវតា៖ុ
E3/3292,

បាយកា ណ៍សាានភាពក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

ច្ះនងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00726576។ទូ រេខសាានទូតអារម ិក បាយ

កា ណ៍អំពក្ី សុកខខម , ឯកសា E3/3294, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧១, ERN (ភាសាខខម ) 00790035។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ( ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦០-៦៣។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន, ឯកសា
E3/27, ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧, ទំព័ ៤ ដេ់ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00156615-00156616។ រសៀវរៅនិព
នធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ
ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ, ឯកសា
E3/16, ទំព័

១៥៨-១៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00380420-00380421។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់, ឯកសា E3/18, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ ៤៥ ដេ់ ៤៦
ERN (ភាសាខខម ) 00103830-31។ ភាពយនតឯកសា រដ្ឋយ D. Aronowitsch និង S. Lindberg entitled “ក្បឈ្ម
មខនិងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ - រខៀវ សំ្ន និង ប៉ាេ ពត” ឯកសា E3/4201R (ក្ពមទាំងឯកសា E109/2.3R)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ( រឆ្ម ខស) ទំព័ ២៧-២៨។ កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឆ្ម ខស
ឯកសា E3/405 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩, ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00401298-00401299។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

86

01006394
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១. កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសារច្ញពីទក្ី បជំជន រៅកាន់ទីជនបទ
និងពីទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរ្សងរទៀត។
២. កា បរងកើត និងក្បតិបតតិកា សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋាន។
៣. កា អប់ ំ “សមាសភាពមិនេអ” និងកា ករមទច្ “ខ្មង
ំ ” ទាំងរៅកនុង និងរៅរក្ៅបកស។
៤. កា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះក្កុមមនសសជាក់លាក់នានា

ដូច្ជាជនជាតិោម ជនជាតិ

រវៀតណាម ពទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា ននសាធា ណ ដាខខម

ួមទាំងម្នតី ដាកា

សី វិេ និង អតីតបគគេិករោធា ក្ពមទាំងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ)។
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៥. កា ដ្ឋក់បទបញ្ញជទាក់ទងនឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍

103>

កនុងច្ំរណាមរោេនរោបាយទាំងរនះ

ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

។

រោេនរោបាយច្ំនួនពី ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា

និងកា កំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា សាធា ណ ដាខខម

គឺជា

កមមវតានុ នកា រោទក្បកាន់ ខដេក្តូវបានរេើកយកមកជំនំជក្មះរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១ របើ
រទាះបីជាអតាិភាពននរោេនរោបាយដនទរទៀតក៏មានកា

ក់ព័នក
ធ ៏រដ្ឋយ
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។
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ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៦ ដេ់ ១៥៧, កថ្នខណឌ ១៥២៤ ដេ់ ១៥២៥។
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ត្តំងពីរពេោប់រ្តើមសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនជ
ំ ក្មះបានជក្មាបដេ់ភាគីថ្ន ភាគីអាច្ោប់រ្តើមរេើភ័សត្ត
តុ ង

ខដេ

ក់ព័នធនឹ ងរោេនរោបាយទាំងក្បាំជា មូ េ ដ្ឋាន

ប៉ាខនតអ ងគជំ នំជ ក្មះនឹ ង ពិ និតយរមើេខតរេើ កា អនវតតរោេ-

នរោបាយណាខដេ ក់ព័នស
ធ ំណំរ ឿង ០០២/០១ ប៉ារណា
ណ ះ (ឧទាហ ណ៍ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃប់
ខ្មង
ំ )។

សូមរមើេរសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង

០០២

បនាទប់ពមា
ី នរសច្កតី

សរក្មច្ បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះតលាកា កំពូេ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣, ឯកសា E284, ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១១៨ (“កា ដ្ឋក់បញ្ចូ េកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃប់ខដេក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅឯទួេរ ធិ៍នក្ជ និងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិខដេ ក់ព័នធ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់កនុង វិសាេភាព
ននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ្តេ់េទធ ភាពឲ្យមានកា ពិនិតយបានរេើក្បធានបទច្ំនួន ០២ កនុងច្ំរណាមក្បធានបទច្ំនួន០៥
ននដីកា ដំរណាះក្សាយននសំណំរ ឿង ០០២ ខដេ ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា សមាៃប់ខ្មង
ំ នន បបរនាះ”)។
សូមរមើេ្ងខដ

ច្រមៃើយតបរៅនឹងបញ្ញាខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយភាគី មនរពេសវនាកា

និងកា កំណត់កាេ

ប ិរច្ិទកិច្ចក្បជំរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយម្នតីច្ាប់ជាន់ខពស់ រៅនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា E141 ច្ះនងៃទី ១៧
ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១, ទំព័ ៣ (“ទាក់ទិនកា សួ រដញរដ្ឋេរៅរេើរោេនរោបាយរ្សងៗរក្ៅពីរោេនរោបាយ
ខដេជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ

រោេបំណងននកា បញ្ចូ េកា រេើករឡើង

រោេនរោបាយ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៣.៣.១ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជនមនឆ្នំ ១៩៧៥

104>

រៅមនឆ្នំ

១៩៧៥

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានអនវតតកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុង

តំបន់ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ ក្គង បស់ខួ ៃន។

រោេនរោបាយរនះក្តូវ បានពនយេ់ រៅកនុង

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត រច្ញខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣៖
កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីតំបន់ខ្មង
ំ មកតំបន់ ំរដ្ឋះ របើរយើងោមនទសសនៈមហាជន ឹងបឹងរទរនាះ
មខជាមិនហានដកក្បជាជនមករទ រដ្ឋយខ្ៃច្ក្បជាជនក្ទាំក្ទកា េំបាក ខាះខ្តសពាក្គប់មិនបាន
រនះម៉ាាង រហើយម៉ាាងរទៀតខ្ៃច្ក្បជាជនកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ ធានាោ៉ា ប់ ងជួយក្បជាជនជរមៃៀសមិន
បាន។ ខតរដ្ឋយរយើងមានទសសនៈមហាជន ឹងបឹង រជឿជាក់រេើមហាជន ក្បជាជនថ្នរគអាច្រធាើ
អាៗ
ី បានទាំងអស់ ដូរច្នះរទាះជាកនុងសភាពខដេរយើងកំពងខាះខ្តក្សូវអងក ដូច្សពានងៃរនះក៏រដ្ឋយ
ក៏ រយើ ងហានដកក្បជាជនមករក្ច្ើ នខងមរទៀត។ ត្តមពិ រសាធន៍មករនះ រឃើញ ថ្នក្បជាជនអាច្

288

រដ្ឋះក្សាយបាន។

រ្សងៗរទៀតទាំងរនាះរៅកនុងសវនាកា ដំណាក់កាេដំបូង

គឺរដើមបីឲ្យមានេទធ ភាពបង្វាញពី របៀបខដេរោេ

នរោបាយ ក្តូវបានបរងកើតរឡើង។ ដូរច្នះអាីខដេ ំពឹងទកគឺកា បង្វាញជាទូរៅពីរោេនរោបាយទាំងក្បាំ រទាះបីជា
បញ្ញាជាក់ខសតងសក្មាប់សួ រដញរដ្ឋេ

រៅកនុងសវនាកា ដំណាក់ដំបូងក្តូវបានកក្មិតរៅក្តឹមកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំ

ទី

(ដំណាក់កាេទី

១

និង

២)

ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ។

ដូរច្នះនឹងមិនមានកា ពិនិតយរេើកា អនវតត

រោេនរោបាយរ្សងៗ រក្ៅពីរោេនរោបាយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ (ដំណាក់កាេទី ១
និងទី ២) រឡើយ”)។ អតាិភាពននរោេនរោបាយដនទរទៀត ក្តូវបានក្តួតពិនិតយជាេកេណៈមូេដ្ឋានខតប៉ារណា
ណ ះ។ កា
អនវតតរោេនរោបាយទាំងរនាះ នឹងកាៃយជាក្បធានបទននសវនាកា រៅរពេអនាគត។ សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្
រេើបណតឹងសាទកេភាៃមៗ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បឆ្ំងនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រេើកា បំខបក
កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីបខនាមរេើសណ
ំ ំរ ឿង ០០២ និង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០២ ឯកសា E301/9/1/1/3 ច្ះ
នងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៨៤-៨៥ ។
288
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/785, ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣, ទំព័ ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 0044203500442036។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

កយ “ជរមៃៀស” ក្តូវបានខខម ក្កហមខៃួនឯងរក្បើ រដើមបីពព
ិ ណ៌នាអំពី

រោេនរោបាយ បស់ពួករគផ្ទទេ់ខតមតង។ រទាះបីជា កយរនះសំរៅរៅរេើគំនិតននកា បញ្ជូ នក្បជាជនរច្ញពីកខនៃង
រក្ោះថ្ននក់ ឬកា ្តេ់ទីកខនៃងមានសវតាិភាពក៏រដ្ឋយ ខតអងគជំនំជក្មះរក្បើ កយរនះរដើមបីពព
ិ ណ៌នាអំពកា
ី ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជន ជាពិរសស ពីទីក្កុងភនំរពញ។ កា វាយតនមៃក្តឹមក្តូវរៅរេើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ មានរៅកនុង
សាេក្កមរនះ អងគជំនំជក្មះមិនយកកា រក្បើក្បាស់ កយ បស់ខខម ក្កហមរនះរនាះរទ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006396
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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105>

រហតដូរច្នះ កងទ័ពខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទីក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខ្មង
ំ

រៅទីជនបទ របើរទាះជាមានកា ខាះអងក កតី។ អនកជំនាញ Philip SHORT បានពនយេ់ថ្ន ោប់ត្តង
ំ
ពីឆ្នំ ១៩៧០ អនកភូមិ ខដេ ស់រៅកនុងតំបន់ក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទី និង
បញ្ជូ នរៅតំបន់ភំ ន

និងតំបន់នក្ពដ្ឋច្់ក្សោេ។

“រទាះបីជា្ទះសខមបង បស់ពួករគមិនក្តូវបាន

បំផ្ទៃញក៏រដ្ឋយ ក៏ក្តូវបានរគដតរោេខដ រដើមបីកំឲ្យពួករគក្តឡប់មក វិញ [...] ពួករគក្តូវបាន
បងេំឲ្យច្ូេកនុងសហក ណ៍ ខដេមានក្គួសា ក្បខហេសាមសិបរៅខសសិបក្គួសា រដើមបីបងកបរងកើន

289

្េ ួមោន”

106>

។

ជាឧទាហ ណ៍

ទី ួមរខតតក្ករច្ះក្តូវបានខខម ក្កហមកាន់កាប់ក្បខហេជា យៈរពេពី ខខ

រក្កាយពី ស រមតច្ នរោតតម សីហ ន ក្តូវបានទមាៃ ក់ ពីតំខណង រហើយរក្កាយមកបានជរមៃៀស
ក្បជាជនកនុងឆ្នំ ១៩៧៣

290

។ សាកសី យន គីម បាន មៃឹកថ្ន ដំបូងបណា
ត ្ា រៅកនុងក្កុងមិនទទួេ

291

ងកា ប៉ាះ េ់រនាះរទ រហើយ ណិជជកមមរៅខតបនត

។ ប៉ាខនតមានកា ពនយេ់រៅកនុងទសសនាវដតី

ទង់បដិវតតខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ន ្ា ក្ករច្ះមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យបនតរៅរទៀតបានរទ រក្ ះ
“ ណិជជកមមរនះបរក្មើជីវភាពក្បជាជនអត់បាន បរក្មើស្ង្វគម ំរដ្ឋះជាតិអត់បាន។ រឃើញច្ាស់

292

ដេ់កណា
ត េឆ្នំ ៧៣ រយើងរច្ញមិន ួច្រទ។ ក្បមូេក្បជាជនអត់បានរទ។ គឺឈ្ួ ម ញរធាើមាចស់”

។

ដូរច្នះ ដំរណាះក្សាយគឺក្តូវដ្ឋក់ក្បជាជនឲ្យរៅ ួមោន ។ បនាទប់ពីក្បជាជនក្តូវបានក្បមូេ្តំជា
ុ
សមូហភាព រហើយកា ហូប ួមបានោប់រ្តើម ូបិយប័ណណក្តូវបានបញ្ឈប់ខេងឲ្យច្ោច្ ្ា នានា
រៅកនុងរខតតក្ករច្ះក្តូវបានបិទ រហើយក្បជាជនរៅទី ួមរខតតក៏ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ

289

293

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៦៦-៦៧ (បញ្ញជក់ពីភាពក្តឹមក្តូវខ្នកខដេ

ក់ព័នធ រេើកខេងខតច្ំណច្ខដេមានកនុងរសៀវរៅ បស់ោត់)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short

ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិ

ននសបិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ ២៤៦, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396446។
290
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(Philip SHORT), ទំព័ ៦៦។
291
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៤-២៥។
292
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063319-00063320។
293
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៦៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

89

01006397
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107>

ជាឧទាហ ណ៍មួយរ្សងរទៀត សាកសី François PONCHAUD បាន្តេ់សកេីកមមពីកា

ផ្ទៃស់ទីក្បជាជនរៅរខតតកំពង់ោមកនុងឆ្នំ

294

១៩៧០

១៩៧៣

ជាកខនៃងខដេោត់ ស់រៅកាេពីមនឆ្នំ

។ ខ្អកត្តមព័ត៌មានពីអក
ន ភូមិខដេក្តូវបានបរណតញរច្ញពី្ះទ សខមបង បស់ខួ ន
ៃ សាកសី

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅរពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហមកាន់កាប់ភូមម
ិ ួយបាន ្ទះសខមបងរៅកនុងភូមិ
រនាះក្តូវបានរគដត
នក្ព

295

រហើយរមឃក្ំ តូវបានរគសមាៃប់

ឯក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសច្ូេរៅកនុង

។ រទាះបីជាសាកសី ភី ភួន បានអះអាងថ្ន ខខម ក្កហមក្គប់ក្គងរខតតកំពង់ោមមិនបានយូ

ក្គប់ក្ោន់ខដេអាច្ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញបាន

រហើយក្បជាជនបានក្តឡប់មក វិញភាៃមៗ

បនាទប់ពីខខម ក្កហមដករច្ញក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងរនះមិនអាច្រជឿជាក់
បានរឡើយទាក់ទងនឹងបញ្ញារនះ

296

។

ទសសនៈ បស់ោត់គឺជាកា បា៉ាន់សាមន និង ខសខបៃកទាំង
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ី ីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
ក្សុងពីព័ត៌មានេមអិតនានាសតព
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។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១១, ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័
PONCHAUD ឯកសា

៤-៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី François

E3/370 ERN (ភាសាខខម ) 00286607-00286609 ទំព័

៧-៩ ។ ខសពីសាកសីជា

ជនប រទសរ្សងរទៀត រលាក François Ponchaud បាន្តេ់ស កេីក មមភាគរក្ច្ើ ន ជាភាសាខខម ។ រដ្ឋយមានកា
ក្ពួយបា មភអំពគ
ី ណភាពននកា បកខក្បផ្ទទេ់មាត់អំពស
ី កេីកមម បស់ោត់ (សូមរមើេ ឧ.ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៦៦) អងគភាពបកខក្បភាសា បស់ អ.វ.ត.ក បានពិនិតយរឡើង វិញនូវសកេីកមម បស់ោត់ រហើយងមីៗរនះ
បានខកខក្បក្បតិោ ឹក ក់ព័ន។
ធ
អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កា ខកខក្បរៅរេើខ្នករ្សងៗននក្បតិោ ឹកខដេ
ក្តូវបានដកក្សង់រៅកនុងសាេក្កមរនះ ទំនងជាោមន្េប៉ាះ េ់រេើខៃឹមសា ននភ័សត្ត
តុ ងរនាះរទ។ ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ
អងគជនំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើភាសារដើមននសកេីកមម កនុងក ណីមានមនទិេសងស័យណាមួយ”។
295
ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៤៣-៤៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ២-៣។
296
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៨។
297
ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៦៦-៦៧។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short
ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតនិ នសបិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ 257, ERN (ភាសាអង់រគៃស) 00396465
(ពិភាកាពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនច្ំនួន ១៥,០០០ នាក់ ពីរខតតកំពង់ោម រៅ្មាសទីពី ឆ្នំ ១៩៧៣ រដ្ឋយបញ្ញជក់ថ្ន
អនកខៃះសាៃប់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា

ក្ពមទាំងរដ្ឋយសា កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅត្តម្ៃូវ ប៉ាខនតក្បជាជនភាគរក្ច្ើន

បានត្តំងទីេំរៅរឡើង វិញរៅកនុងភូមិ ខដេកសិក បានបានរ ៀបោប់ថ្ន “ពួករគ ស់រៅកនុងជីវភាពធមមត្ត”)។ ជីវក្បវតតិ
ខក ពក ពីឆ្នំ ១៩៥៧ ហូតដេ់បច្ចប
ុ បនន ឯកសា E3/2782, ERN (ភាសាខខម ) 00095549-00095550 (ពនយេ់ថ្ន
មានកា វាយក្បហាជាពី មខក្ពួញយករខតតកំពង់ោម ប៉ាខនតកងទ័ពកយ ធួន មិនបានវាយ រទើបពួករគមិនអាច្ ំរដ្ឋះក្កុង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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យទធសា្សតននកា ជរមៃៀសរៅតំបន់ ំរដ្ឋះក្តូវបានពនយេ់បខនាមរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត

ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦៖
រៅកនុងសាកេរលាករគមិនខដេដរណតើមក្បជាជនរទ។ មាោ៌រយើងគឺដរណតម
ើ ក្បជាជន មានក់ក៏យក
ពី នាក់ក៏យក មួយ យនាក់ក៏យក មួយ ន់នាក់ក៏យក ហូតដេ់ដរណតើមក្បជាជនពីភំរន ពញរទៀត។
មាោ៌ពក្ងី ង ក្បជាជនពី ខ្ម ង
ំ បស់ ប កស គឺ ក្តឹ ម ក្តូ វ ណាស់ ។ [...] របើខ្ម ង
ំ ោម នក្បជាជន វាោម ន
កមាៃំងរោធា ោមនកមាៃំងរសដាកិច្ច។ រហត្េរយើងក្តឹមក្តូវ។ ដូរច្នះមាោ៌រយើងក្តឹមក្តូវណាស់។
កខនៃងណាក៏រយើងវាយដរណតម
ើ ក្បជាជនខដ
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។

កំពង់ោមបានទាំងក្សុង រហើយក៏រឡាមព័ទធរោេរៅ)។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross:

ក ណីបនាទប់បនសំ៖Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ,ឯកសា E3/88, ឆ្នំ ១៩៩១, ទំព័ ៣១២
(“រៅនងៃបនាទប់ពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកបានបញ្ច ប់

ពួកកមមយ
ុ នីសបា
ត នរបើកកា វាយក្បយទធ រៅរេើទី ួម

រខតតកំពង់ោម ខដេជា្ៃូវ និងជាទីក្បសពាទរនៃដ៏សំខ្ន់រៅភាគឦសានននទីក្កុងភនំរពញ។ រពញមួយ ដូវរៅត ពួករគ
បាន ំកិេបនាទយរដើមបីកា

កា រឆ្ពះរៅកាន់ទី ួមរខតត ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ និង រេខ ៧។ ឥឡូវរនះពួករគបានកាន់

កាប់ទី ួមរខតតមួយភាគធំ រហើយនាំក្បជាជន ១៥ ០០០ នាក់ រៅកាន់ទីជនបទ ក្ពមទាំងសាិតរៅច្មាៃយក្បខហេមួយ យ
ខម៉ាក្តពីភូមិក្គឹះរៅហាាយរខតត។ […] បនាទប់ពកា
ី វាយក្បយទធ បងាូ ្មអស់ យៈរពេោ៉ាងយូ រៅត្តមដង្ៃូវ ួច្មក
ពួកកមមយ
ុ នីសជា
ត ច្ងរក្កាយបានដកងយ។ រៅរពេរក្កាយមក សីហន បានតវា៉ា ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ថ្ន របើកំរដ្ឋយសា ខតពួក
ហាណូ យកបត់ ោោំងកា ្គត្
់ ង
គ ់ រមៃ៉ាះទី ួមរខតតរនះនឹងក្តូវបានកាន់កាប់”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖
ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ 246, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396446 (បានដក
ក្សង់ ពីម្នតីកងសេអារម ិកមានក់ រៅក្បរទសរវៀតណាម ខដេបានបញ្ញជក់រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានននកា សមាភសន៍
ជាមួយជនរភៀសខៃួន ខដេ ត់រគច្ពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ អំពី “រ ឿងោ៉ា វខដេរ ៀបោប់រដ្ឋយអនករៅ ស់ោន
ពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរពេមន ខដេបាននិោយក្បាប់ពម
ី នសសខដេបានសាៃប់ត្តម្ៃូវ និងសាៃប់រដ្ឋយពេកមមរដ្ឋយបងេំ
បនាទប់ពម
ី កដេ់ទីកខនៃង”)។
298
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/25, ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣៩ ដេ់៤០ ERN
(ភាសាខខម ) 00063038-00063039។ រៅនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៤ អងគភាពបកខក្បភាសា បស់ អក .ត.វ.
បានបតូ ោៃកា បកខក្បឯកសា រនះ រដ្ឋយបានខកខក្ប“seize the people” រៅជា “capture the people”។ រេើសពី
រនះរទៀត

កយ “drying up the people” ក្តូវបានបតូ រៅជា “taking away the people”។ អងគជំនំជក្មះបាន

ពឹងខ្អករៅរេើសំរៅឯកសា រដើមជាភាសាខខម

ខដេមិនមានកា ខកខក្បរទ ប៉ាខនត អងគជំនំជក្មះបានរោងរៅរេើ

ឯកសា បកខក្បជាភាសាបាោំង និងអង់រគៃ ស ខដេក្តូវបានខកខក្ប ួច្រៅកនុងសាេក្កមរនះ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតតដខដេរនះ

មានកា ដកក្សង់យកបាណាមរធាើជាឧទាហ ណ៍នន

កា អនវតតយទធសា្សតរនះ៖ “កា វាយ [...] រៅក្កុងបាណាម បរញ្ច ញទាំងអាណិកជនរវៀតណាម
អាណិកជនច្ិន ទាំងទាហាន ទាំងប៉ាូេីស យកទាំងអស់។ ពក្ងីងក្បជាជនពីខ្មង
ំ ”

110>
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។

មានកា បកក្សាយរ្សងៗោនជារក្ច្ើនច្ំរ ះអតាន័យ “ដរណតើមក្បជាជន”។ ត្តមទសសនៈ

បស់អក
ន ជំនាញ រលាក Philip SHORT “កា ដរណតើមក្បជាជន” មានន័យថ្ន រធាើកា ក្តួតក្ត្តរៅ
រេើក្បជាជន ជាជាងក្តួតក្ត្តរៅរេើទឹកដី រហើយរលាកបាន មៃឹកពី វិធសា
ី ្សតដូច្ោនរនះ ខដេក្តូវ

300

បានរក្បើពីមនមករដ្ឋយពួកកមមយ
ុ នីសក
ត នុងក្បរទសច្ិន

។ សាកសី Stephen HEDER បានកត់

សមាគេ់ថ្ន “ដរណតើមក្បជាជន” អាច្មានន័យក្តង់ថ្ន ោប់យកក្កុមក្បជាជន ប៉ាខនតរលាកបញ្ញជក់
ថ្ន វាក៏អាច្មានន័យថ្នជាកា ផ្ទៃស់បូ ត រេើកា ក្តួតក្ត្ត ឬក្គប់ក្គងរៅរេើតំបន់វាយក្បយទធខដ

301

។

ុ នីសក
ត មពជា
ុ
នួន ជា បានយេ់ក្សបជាមួយកា បកក្សាយរក្កាយរនះ រដ្ឋយបញ្ញជក់ថ្ន បកសកមមយ

302

ោំបាច្់ក្តូវរ ៀបច្ំក្បជាជនឲ្យសាិតកនុងខបបបទរសដាកិច្ចខដេក្តូវបានបរងកើតងមី

។

ក្សបជាមួយ

កា បកក្សាយ បស់ នួន ជា រនាះ ប៉ាេ ពត បានពនយេ់ដេ់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន កា បរណតញរច្ញឲ្យ
អស់ពីទីក្កុង គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមម ខដេមានត្តំងពីមនស្ង្វគម

303

ខដេរធាើឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អាច្ កាបានកា ក្គប់ក្គងរៅរេើកា ្គត់្ង
គ ់ក្សូវ

។

រោង

ត្តម ប៉ាេ ពត េទធ ភាព បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងកា ក្គប់ក្គងរេើកា ្គត់្ង
គ ់ក្សូវ បានបងេំឲ្យ
រវៀតណាមក្តូវរោ ពអធិបរតយយភាព បស់កមពជា
ុ
រៅរពេខដេកងទ័ពរវៀតណាមរធាើក្បតិបតតិកា

299

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/25, ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤០ ERN (ភាសាខខម )

00063039។
300
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៩-៥១។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំ ង
កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត, ឯកសា E3/1762, ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ២, ERN
(ភាសាខខម ) 00752090 (“រដ្ឋយយកគំ ូ ត្ត មយ ទធ សា ្សត បស់រ ៉ា បកសក មមុយ នី សក
ត មពុជា បានសរក្មច្រឡាមព័ ទធ
ទីក្កុង រច្ញពីជនបទ”)។
301
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ១៦-១៧។
302
សា ណាបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ២៥៥ ដេ់ ២៥៦។ សា ណារនះសីសង្វាក់ោនជា
មួយកា បិទ្ា រៅកនុងរខតតក្ករច្ះ ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើ។
303
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់, ឯកសា
E3/18, ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ ៦៣-៦៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

304

។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន មានរហត្េខ្ងខ្នករសដាកិច្ចសក្មាប់កា

ជរមៃៀ សក្បជាជនរច្ញពី ទី ក្កុ ង

រដើ មបី រធាើឲ្យបកសក មមយ
ុ នី ស តក មពជា
ុ អាច្ក្គប់ ក្គងរៅរេើ កា

្គត់្ង
គ ់អាហា ក្ពមទាំង្តេ់កមាៃំងពេកមមរៅត្តមវាេខក្ស

111>

305

។

រទាះជាោ៉ាងណាកតី កា ជរមៃៀសក៏ជាកា វាយក្បហា រៅរេើខ្មង
ំ ្ងខដ ។ ក្តង់ច្ំណច្រនះ

អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា វាយតនមៃ បស់អក
ន ជំនាញរលាក David CHANDLER អាច្រជឿជាក់
បាន។

រលាកបានកត់សមាគេ់ថ្ន

មានគំ ូដខដេៗដូច្ោនកនុងរោេនរោបាយ បស់ខខម ក្កហម

ខដេ្នដេ់កក្មិតខពស់បំ្តរៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនដនទ
រទៀត បនាទប់ពីជ័យជមនះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងក្តូវបានោត់ទក
ថ្នមិនរសាមះក្តង់ រហើយោំបាច្់ក្តូវខតដករច្ញ
រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានសរក្មច្ថ្ន

306

។ ត្តមក្បភពភ័សត្ត
តុ ងមួយច្ំនួនបានបង្វាញថ្ន

អនក ស់រៅកនុងទីក្កុងរៅខតពក េួយ

ទាំងខ្នក

នរោបាយ និងខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ ក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យ ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយ
នឹងពិបាកកនុងកា ក្គប់ក្គង

307

។ ច្ំណច្រនះគឺជាជំរនឿត្តំងពីយូ មករហើយ បស់ នួន ជា ខដេបាន

ពនយេ់ថ្ន អនក ស់រៅកនុងទីក្កុងត្តំងពីរដើមរ ៀងមកជា “សងគមពក េួយ សងគមក្សីញី ក្សា” ខដេ
្ទយ
ុ ពីអក
ន ស់រៅជនបទ អនក ស់រៅកនុងនក្ព ខដេជាមនសស “សាអតសអំ”

308

។ ដូច្បានបញ្ញជក់រៅ

កនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងសកេីកមម បស់ោត់មនៗបានបង្វាញថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានរគ “ដរណតើម”
និង “ពក្ងីង” ពី ខ្មង
ំ រដ្ឋយផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពី តំបន់ទី ក្កុង ដូ ច្ជារៅឧតតង
ុ គ ក្ករច្ះ
បាណាម និងកំពង់ោម រៅកាន់ទីជនបទ

304

309

។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់, ឯកសា

E3/18, ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ ៦៣-៦៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840។
305
សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣-១១៦ ។
306
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣៩-៤១។
307
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតនិ នសបិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ ២៥៦
ដេ់ ២៥៧, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396456, 00396465។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD), ទំព័ ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ១២-១៣។
308
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦០។
309
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/25, ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ៦៩-៧២, ERN
(ភាសាខខម ) 00063039-00063041។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៤។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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112>

ត្តំងពីមន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខខម ក្កហមបានបណតុះកំហឹងោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃ

ច្ំរណាមអនកោំក្ទខៃួន ក្បឆ្ំងនឹងអនក ស់រៅទីក្កុង

កនុង

310

។ រហតដូរច្នះ កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង

បរក្មើរោេរៅពី ខដេកនុងរនាះរដើមបីោោំងខ្មង
ំ មិនឲ្យ្តួេកមាៃំងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងរដើមបី
កា

311

កមាមភិបាេមិនឲ្យពក េួយត្តមអនក ស់រៅទីក្កុង

។ ខ្អករេើច្ំណច្ខ្ងរេើ អងគជំន-ំ

ជក្មះយេ់ថ្ន រោេនរោបាយននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរហើយមតងរទៀត ពីទីក្បជំជន និងទីក្កុង
រៅកាន់ទីជនបទ បានរកើតមានត្តំងពីមន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមករម៉ាះៃ ។ អងគជនំជក្មះយេ់
រឃើញថ្ន មានរហត្េទាំងខ្នកនរោបាយ និងរសដាកិច្ចរៅពីខ្ងរក្កាយកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនះ។
៣.៣.២ កា បរងកត
ើ សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋាន មនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

113>

រៅកនុងដំរណើ កា មួយខដេបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧២ រហើយក្តូវ

បានអនម័តជា្ៃូវកា មួយឆ្នំរក្កាយមករនាះ

គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា រៅកនុង

តំបន់ ំរដ្ឋះ រហើយបរងកើតសហក ណ៍រដើមបី

“វាយអានភាព បស់វ ណណ ៈសកតិភូមិ -មាច ស់ដី និង

វណណ ៈនាយទន

និងរដើមបីេបបំបាត់ជំនួញឯកជន”

312

។

ដំរណើ កា ននកា បរងកើតសហក ណ៍ជា

បរណតើ ៗ មានភាពខសោនរៅត្តមភូមភា
ិ គ ក្ពមទាំងរៅកក្មិតសហក ណ៍ ប៉ាខនតរោេរៅច្មបងគឺ

(François PONCHAUD) ទំព័ ៤៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័
២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣៤។
310
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣២។
311
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៧-២៨, ៥៥-៥៦ (ោត់ដឹងអំពប
ី ញ្ញារនះរៅកនុង
វគគរ ៀនសូក្ត ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត នួន ជា ឬ រខៀវ សំ្ន ខដេបានពិភាកាពីបទពិរសាធន៍ជា វិជជមាន បស់
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២១
(រដើមបីក្បយទធ នឹងពួកច្ក្កពតតអា
ិ រម ិក និង បបពួកវា ក្បជាជនទាំងអស់ក្តូវខតដ្ឋច្់ខ្ត និងរបតជាាថ្ន “រយើង” មិនឲ្យ
ពួកច្ក្កពតតអា
ិ រម ិកទិញបានរឡើយ៖

“រយើងក្តូវខតជាបគគេសាអតសអំ

ក្តឹមក្តូវ

រដើមបីសរក្មច្រជាគជ័យរនះ”)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨៩-៩០ (ក៏បានដឹងពីទសសនាវដតីទង់បដិវតតថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរដើមបីធានាថ្ន រៅ
រពេខដេខ្មង
ំ វាយក្បយទធ ពួកខ្មង
ំ នឹងមិនមានក្បជាជនរដើមបីោក្ំ ទពួកវា ដូរច្នះខ្មង
ំ នឹងឯរកា រហើយោមនអនកជួយ)។
312
ខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តង
ំ សហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៣-៥
ERN (ភាសាខខម ) 00442208-00442209។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E169/4/1.1.2, ច្ះ ខខ ធនូ ឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់
ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៣៤-៣៥, ERN (ភាសាខខម ) 00809847-00809848។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា
E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063071-00063072។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

94

01006402
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រដើមបីេបបំបាត់កមមសិទធិឯកជនរេើដីធី ៃ ក្ពមទាំងមរធាបាយ្េិតកមម រហើយដ្ឋក់ជំនួសរដ្ឋយ
ក្បព័នក
ធ មមសិទធិសហក ណ៍ រដ្ឋយ ដាជាអនកក្គប់ក្គងទាំងក្សុងរៅរេើ ណិជជកមម និងកា អនវតត
“បដិវតតក្បជាធិបរតយយដ្ឋច្់ខ្ត”
ក្បជាជនមិនឲ្យេក់អាហា

313

។ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានខច្ក្ាយសាោច្ ហាមោត់

និងរក្គឿង្គត់្ង
គ ់នានារៅឲ្យពួកខ្មង
ំ រហើយ បានបញ្ជូ នពួកោត់ឲ្យ

រៅដ្ឋំដះកសិ្េជាសមូហភាព

314

។ កនុងឆ្នំ ១៩៧២ ដេ់ ១៩៧៣ សហក ណ៍ក្តូវបានបរងកើត

រឡើងរៅត្តមតំបន់មួយច្ំនួន ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រហើយកនុង
ក ណីខៃះរទៀត

កា បរងកើតសហក ណ៏រនះគឺខ្អករៅរេើបញ្ញជពីខ្ងតំបន់

315

។

ដំរណើ កា រនះ

កាន់ខតវិវឌឍរៅមខ ជាឧទាហ ណ៍ ដូច្ខដេបានពិភាការដ្ឋយេមអិតរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ រៅ
កនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទី ក្បជំជ នឧតតង
ុ ក្គ តូវ បានខខម ក្កហមកាន់កាប់ រហើយមានក្បជាជន
ក្បខហេ ១៥.០០០ នាក់ រៅ ២០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងបញ្ជូ នរៅ

316

ត្តំងទីេំរៅរឡើង វិញរៅកនុងសហក ណ៍

114>

។

ក្សបជាមួយនឹងកា ក្តួតក្ត្តរៅរេើរសដាកិច្ចរនាះ

ក្បព័នរធ ដ្ឋះដូ ខដេក្តូវបានរក្បើក្បាស់

រក្ច្ើនបានោប់រ្តើមរឡើង រហើយកា រក្បើក្បាស់ ូបិយប័ណណ បប េន់ នេ់ ក្តូវបានោោំងរដ្ឋយខ្នក
ឬក្តូវហាមោត់ខតមតង

317

។

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានកំណត់រច្ញនូវេកេខណឌកា ង្វ ខដេ

មានេកេណៈកាន់ខតេំបាកខ្ៃង
ំ រឡើងៗរៅរេើ សមាជិកសហក ណ៍
313

318

។

ខ្អកត្តមច្រមៃើយ

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ៣-១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00063313-

00063320។
314
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/783, ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧២, ទំព័ ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម )
00442294-00442295។
315
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រប៉ាជយ ជីបខស) ទំព័ ៦៧-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ២២-២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៧-៨។
316
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ
ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ 257, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396465។
317
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Phillip SHORT), ទំព័ ៧២-៧៣។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា
E3/5 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063316។
318
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ២៨-៣០ (សហក ណ៍ក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងតំបន់
១០៥ ត្តំងពីមន ំរដ្ឋះភនំរពញ ខដេរៅទីរនាះ ក្បជាជនហូប ួម រហើយរធាើកា ជាសមូហភាព)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កាំង រហគកអាវ រៅ ឌច្ ខដេជាអនកបរងកើតសហក ណ៍មនទី ម-១៣ ខ សក្មាប់ដ្ឋក់អក
ន ខដេ

319

មានកា សងស័យ និងអនកទាំងឡាយណាខដេបានក្បក្ពឹតប
ត ទរេមើសតូច្ត្តច្
កមពជា
ុ តក្មូវ ឲ្យអនក រៅកនុង សហក ណ៍ រធាើកា ដប់ រមា៉ា ងកនុង មួ យ នងៃ

បកសកមមយ
ុ នីស-ត

រហើ យ ក្បាំពី នងៃកនុ ង មួយ

320

។

សបាតហ៍

115>

អងគជំ នំជ ក្មះបានសាត ប់ស កេីកមម្ទយ
ុ ពីរនះទាក់ទ ងរៅនឹងរោេបំណ ងខដេរៅពី រក្កាយ

កា បរងកើតសហក ណ៍រនះ។ នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន កនុងអំឡុងឆ្នំ ១៩៧២ គណៈកមាមធិកា -

ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ៦២-៦៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ S. Heder, កមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ និងគំ ូ បស់រវៀតណាម, ឯកសា E3/22, ទំព័ ១៦៩, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)00393932, រជើងទំព័ 84 (បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កាន់ខតកាច្សហាវ និងោបសងកត់ ោប់ត្តង
ំ ពី ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៣ រដ្ឋយទាមទា ឲ្យមានសហក ណ៍កសិកមម

រៅកនុងភូមិភាគខដេខៃួនកាន់កាប់

កាត់បនាយកា រោ ពសាសនា

និង ឹតបនតឹងរេើកា ផ្ទៃស់ទី បស់

អនកភូមិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ១៤-១៥ (ជាពិរសសរក្កាយឆ្នំ
១៩៧៣ ឯកសា ោ កមមអារម ិកបានបង្វាញថ្ន សាានភាពមានកា េំបាក រៅកនុងតំបន់ខខម ក្កហម រហើយក្បជាជន
ពាោម ត់រគច្)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler: ក្បវតតិសា្សតខខម , ឯកសា E3/1686, ឆ្នំ ២០០០, ទំព័
២២៧-២២៨, ERN (ភាសាខខម ) 00679168-00679169 (រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៣ អាជាាធ រៅោជធានីភំរន ពញបានដឹងថ្ន
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបរងកើតឲ្យមានសហក ណ៍ជាេកេណៈដ្ឋច្់ខ្ត រដ្ឋយមាន កយច្ោមអាោមថ្ន ោមនកា
រោគយេ់រឡើយ រដ្ឋយពួកអនកក្បយទធ បានរគៀ អនកភូមិច្ូេរៅកនុងនក្ព ក្គប់រពេខដេពួករគវាយកាន់កាប់បានភូមិ ឬ
ទីក្បជំជនណាមួយ)។ អតាបទសមាភសន៍ជាមួយ បន ឡឹងច្ូយ, ឯកសា E3/5636, ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០១
ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00042464 (ោប់ត្តង
ំ ពីឆ្នំ ១៩៧៣ ក្ទពយសមបតតិឯកជន ក្តូវបានរ្ទ រៅជាកមមសិទធិ ួម)។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ N. Chanda: សក្តូវបងបអូនឯង៖ បនាទប់ពស
ី ្ង្វគម មានស្ង្វគម, ឯកសា E3/2376 ឆ្នំ ១៩៨៦
ទំព័ ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00191384-00191385 (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៣ កមមសិទធិឯកជនដីធីៃ និងកា រក្បើ
ក្បាស់ ូបិយប័ណណ ក្តូវបានេប់បំបាត់រោេ។ សហក ណ៍កសិកមមបានោប់រ្តើម រហើយ ណិជជក និង អនករនសាទ
រវៀតណាម ក្តូវបានបរណតញរច្ញពីកមពជា
ុ ។ ក្បជាជនរវៀតណាមទាំងឡាយណាខដេរៅបនត ស់រៅកនុងកមពជា
ុ
ក្តូវ
បានបងេំឲ្យច្ូេ

សហ ណ៍ ខដេរោងត្តមសីហន សហក ណ៍រនះគឺសឹងខតជាជំ ំក្បមូេ្តំ)ុ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

B. Kiernan: រតើប៉ាេ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណរតើកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ១៩៣០-១៩៧៥
ឯកសា E3/1815, ឆ្នំ ១៩៨៥, ទំព័ ៣៩៥-៣៩៦, ERN (ភាសាខខម ) 00104870-00104871 (កសិ ក មាន ក់បា ន
ោយកា ណ៍ថ្ន "រគបងេំរយើ ង ឲ្យរធាើកា ោ៉ា ងធៃន់ធៃ រហើ យ ោម នបានទទួ េ អាីរទ”។ រពេរនាះកា
ជាកា ោំបាច្់

រហើយកា ដ្ឋក់រទាសដេ់សាៃប់ក្តូវរគអនវតតជាទូរៅ

រសៃៀក ក់រមមគឺ

ពិរសសច្ំរ ះអនករគច្រវសពីកំខណន បស់

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។
319
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១០-១២។
320
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006404
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អច្ិន្នតយ៍បានសរក្មច្រធាើកា ក្បមូេ្តំក
ុ មាៃំងសក្មាប់្េិតក្សូវ

321

។ ោត់សា ភាពថ្ន ក្បជាជន

រៅឧតតង
ុ ក្គ តូវបានជរមៃៀសរដើមបីបរងកើតសហក ណ៍ ខដេមានរោេរៅ្េិតរសបៀងអាហា រដើមបី
ទប់ទេ់កងាះខ្តរសបៀងអាហា

322

។ អនកជំនាញ រលាក Philip SHORT ក៏បានពិោ ណារឃើញ

ខដ ថ្ន រហត្េជាក់ខសតងសក្មាប់កា រធាើសមូហភាវូបនីយកមម គឺរដើមបីរ ៀបច្ំ្េិតកមមក្សូវ និង

323

រដើមបីោោំងរវៀតណាមមិនឲ្យខច្កោយកា ្គត់្ង
គ ់ បស់ខួ ៃន

។ ត្តមទសសនៈ បស់ោត់ សំខ្ន់

ជាងរនះរៅរទៀតគឺថ្ន កា រធាើខបបរនះគឺរដ្ឋយសា ខតរហត្េមរនាគមន៍ វិជាជកនុងកា រធាើសមូហភាវូបនីយកមម ខដេជាកា រក្ជើសរ ីសយកកមមយ
ុ នីសន
ត ិយម ជាជាងកា រក្ជើសយកមូេធននិយម
ក្ពមទាំងជាកា ពាោមអនវតតសមភាពសក្មាប់ក្បជាជនទាំងអស់រៅក្គប់កក្មិតជីវភាព

116>

324

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ពិតជាមានរោេនរោបាយបកសកមមយ
ុ នីស-ត

កមពជា
ុ
រដើមបីបរងកើតសហក ណ៍ រដ្ឋយកំណត់រច្ញនូវេកេខណឌកា ង្វ ដ៏េំបាកសក្មាប់សមាជិក
សហក ណ៍ ួមទាំងអនកទាំងឡាយខដេក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរដ្ឋយបងេំរៅទីរនាះ។ ដូច្បានកត់
សមាគេ់ពីខ្ងរេើ ួច្មករហើយ

មានទាំងរហត្េខ្នករសដាកិច្ច

សក្មាប់រោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមមរនះ

325

ក៏ដូច្ជាខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ

។

៣.៣.៣ កា អប់ ខំ កខក្បសមាសភាពមិនេអ និងកា ករមទច្ខ្មង
ំ

117>

មានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបរងកើត រោេនរោបាយមួយបខនាម

រទៀត គឺកា អប់ ំខកខក្ប “សមាសភាពមិនេអ” និង “ករមទច្” អនកទាំងឡាយណាខដេក្តូវបាន ក

326

រឃើញថ្នជាខ្មង
ំ

។ ោប់ត្តង
ំ ពីឆ្នំ ១៩៧១ ហូតដេ់ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កាំង រហកកអាវ គឺ

321

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៥។

322

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩។

323

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៦៩-៧០។

324

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ២១-២៣; សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ១០-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣៣-៣៥។
325
សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៤ ។
326
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១២-១៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦១-៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣-៥។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/11, ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ៥២សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជាក្បធានមនទី

ម-១៣ ខដេមានភា កិច្ចទ ទួេមនសស ខដេរគោប់ខួ ៃន បានពី ស ម ភូមិ

327

។

មនទី សនតិសខដនទរទៀតក្តូវ បានបរងកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេរនាះ្ងខដ ដូច្ជា មនទី សនតិស ខក្កាំង
ត្តោន់ ខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧២

328

។ រៅកនុងមនទី សនតស
ិ ខ អនកខដេក្តូវបានរគ

រោទថ្នជាគិញ ឬ ក្តូវបានរគសនមតថ្នជាខ្មង
ំ ក្តូវបានរគសួ ច្រមៃើយ រហើយករមទច្រោេ

329

។

ៃ រដ្ឋយសមាៃត់ សួ ច្រមៃើយរហើយសមាៃប់
“ករមទច្” មានន័យរេើសពីកា សមាៃប់ គឺមានន័យថ្នោប់ខួ ន

330

បគគេរនាះរដ្ឋយមិនឲ្យសមាជិកក្គួសា បានដឹងរឡើយ

។ អនកខដេក្តូវបានរគរោទថ្នជាគិញ គឺ

ជាខ្មង
ំ រហើយក្តូវរគសួ ច្រមៃើយរៅកនុងមនទី សនតិសខ និងករមទច្

331

។ វិធីកំណត់ថ្នជា “ខ្មង
ំ ” គឺ

៥៤, ERN (ភាសាខខម ) 00063146-00063147។ សាេក្កម កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១២។
327
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៣។
328
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន់ រ្ន, ឯកសា E3/72, ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០, ERN
(ភាសាខខម ) 00483946។
329
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៤០។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា
E3/5, ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ១៣-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063318-00063319 (កា កមាចត់ភានក់ង្វ ដ្ឋាភិបាេគិញ និងសនតិសមព័នធ ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្នជាខ្នកននេទធ្េ បស់ដំរណើ កា បរងកើតសហក ណ៍)។
330
សាេក្កម កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ១០០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័
១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៣៦ (អតីតអនកជាប់ឃំរៅគកក្ត្តច្រក្កាេ
បានពនយេ់ថ្ន បកសនឹងករមទច្ជនណាខដេពាោម ត់រគច្។ ជនទាំងរនាះនឹងក្តូវរគកាត់កាេ ឬសមាៃប់រោេ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៨៥ (រៅរពេខដេោត់ជាអនកទទួេខសក្តូវរៅមនទី
សនតិសខ ោត់បានទទួេបញ្ញជឲ្យសមាៃប់អនករទាស)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(Philip SHORT), ទំព័ ៣-៥ (ករមទច្ គឺករមទច្ជនទាំងឡាយណាខដេមិនរសាមះក្តង់អស់ពច្
ី ិតជា
ត មួយបដិវតត។ កា
សាកសួ អំពី បបគឺជាទក្មង់មួយននកមមសិទធិឯកជនខ្ងសតិអា មមណ៍។ ក្បសិនរបើអនកមានទសសនៈផ្ទទេ់ខួ ៃន ខដេខស
ពីទសសនៈ បស់អងគកា រនះគឺជាសញ្ញាននកា រៅរក្ៅបដិវតត។ អនកទាំងឡាយណាខដេមានទសសនៈឯកជន ក្បឆ្ំ ងទសសនៈ
សមូហភាព ក្តូវទទួេខសក្តូវ រហើយច្ងរក្កាយក្តូវបានករមទច្)។
331
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៣-៣៤។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា
E3/785, ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣, ERN (ភាសាខខម ) 00442037-00442042, 00442048-00442053 (គិញក្តូវខត
កមាចត់។ “រោេជំហ ករមទច្គិញ គឺក្តឹមក្តូវ ខតកា អនវតតគឺមិនបានក្តឹមក្តូវ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៣ (រោេកា ណ៍ខណនាំគឺ៖ កា សមាៃប់មនសសគឺក្តឹមក្តូវរៅរពេខដេពួកទាំង
រនាះក្បឆ្ំងបដិវតត, គឺរៅរពេខដេពួករគក្បឆ្ំងនឹងបដិវតត ប៉ាខនតកា សមាៃប់ក្តូវខតរធារើ ឡើងកនុងេកេណៈមួយខដេមិន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

98

01006406
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ជាយទធ វិធី

ខដេមានភាពមិនច្ាស់លាស់

បរងកើតឲ្យមានជាប ិោកាសមិនក្បាកដក្បជា

ខដេនាំឲ្យមានកា បកក្សាយរ្សងៗោន

332

។

រទាះជាោ៉ាងរនះកតី

ក្ពមទាំង

កយរនះក្តូវបានបក

ក្សាយរដ្ឋយរស ី រហើយសូមបីខតកមាមភិបាេខខម ក្កហមក៏គិតថ្ន អនកសៃូតក្តង់ោមនកំហស ក្តូវ
បានរគកំណត់រដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្នជាខ្មង
ំ ្ងខដ

118>

333

។

រោេនរោបាយករមទច្ខ្មង
ំ បនតអនវតត ហូតដេ់កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រទាះបីជា

រោេនរោបាយរនះមានកា វិវតតខក្បក្បួេកតី

334

។ ោប់ត្តង
ំ ពីឆ្នំ ១៩៧០ គិញខដេ ួមមាន រស.អី.អា

ប៉ាះ េ់ដេ់រោេរៅ បស់បដិវតត។ ជាឧទាហ ណ៍ មិនក្តូវសមាៃប់មនសសរៅច្ំរ ះមខអនកដនទ។ រៅកនុងអំឡុង បប
ខខម ក្កហម ក្បជាជនបានបាត់ខួ ៃន ពួករគក្តូវរគយករៅបាត់ រហើយមិនរឃើញក្តឡប់មក វិញរទ)។
332
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៨-៩ (ោត់បានបង្វាញទសសនៈថ្ន
និយមន័យខ្មង
ំ ក្តូវបាន កាទកឲ្យមានភាពមិនច្ាស់លាស់រដ្ឋយរច្តនា រដើមបីឲ្យមានឥទធិពេគំោមកំខហង និងរដើមបី
បរងកើតជាប ិោកាសមិនក្បាកដក្បជា)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/11, ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ៥២៥៤, ERN (ភាសាខខម ) 00063146-00063147 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និយមរក្បើ វិធីសា្សតជាយទធ សា្សតកនុងកា
កំណត់និយមន័យខ្មង
ំ រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូងននបដិវតត រហើយជាកា សំខ្ន់កនុងកា ក្បមូេ “កមាៃំងទាំងអស់ខដេ
អាច្ក្បមូេបាន”។ ខ្មង
ំ ក្តូវបានខបងខច្កជាបីក្កុម អាក្ស័យរេើថ្នរតើខួ ៃនអាច្យកឈ្ន ះរេើពួករនាះឬអត់ ថ្នរតើខួ ៃន
អាច្រធាើឲ្យពួករនាះខេងមានក្បសិទធិភាពឬអត់ ឬថ្នរតើខួ ៃនអាច្បំខបកពួករនាះ រដើមបីវាយក្បហា បានឬអត់)។
333
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤០ (បញ្ញជក់ថ្នមិនខមនក្គប់បគគេខដេក្តូវបាន
បញ្ជូ នរៅ ម-១៣ សទធខតជាគិញរនាះរទ រហើយោត់បានសរក្មច្រដ្ឋះខេងពួករគខៃះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៦-១៧ (ក្កុមខៃះរទៀតក្តូវបានោប់ខួ ៃនរដ្ឋយោមនរហត្េ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ ន
រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ដូច្ជា គង់ សជាតិ រៅ រសឿន ជាកូន បស់ គង់ ស្េ រៅកឺ ជារមបញ្ញជកា កង
វ រសនាធំ កនុងឆ្នំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៨-២៩ (ោជវងានវងសក៏ក្តូវបានករមទច្ខដ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧២ និង ១៩៧៣ ួមមានក្ពះអងគមាចស់ ភូ ីសាោ និងក្ពះជាោ បស់ក្ទង់
និង សីសវតាិ ផ្ទច្)។
334
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩-២០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER), ទំព័

១៨-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David

CHANDLER) ទំព័ ១២-១៣, ៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័
៣៩; សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៧៩ (enemies
included all urban deportees)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា
E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ 255, ERN (En) 00396455។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

99

01006407
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កា.រហស.រប និងរវៀតណាម (“យួន”) ក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ សំខ្ន់

335

។ ោប់ត្តង
ំ ពីមនឆ្នំ

336

១៩៧៥ មក អតីតម្នតី និងទាហាន បប េន់ នេ់ ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ សំខ្ន់
បានពិនិតយរមើេន្ទកនុងរដើមបីខសាង កខ្មង
ំ បស់ខួ ៃន

រដ្ឋយកំណ ត់អនករៅកនុងបកស

។ បកសក៏

ខដេោោំ ង

“មហារលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ” ខដេ ួមទាំងកងទ័ពក្បជាជនរៅភូមិភាគឧតត និង យ័ពយ ក្ពម
ទាំងសមាជិកថ្ននក់ដឹកនាំ្ងខដ

335
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។ ជាឧទាហ ណ៍ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ក្បសិទធ ខដេជា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ

២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៨២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៣០-៣១ (វគគរ ៀនសូក្តបរក្ងៀនរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បានពិភាកាពីកា កមាចត់ខ្មង
ំ
បងកប់សី ូងន្ទកនុង ដូច្ជារសអីអា និង ការហសរប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័
១៨-២៣ (រអៀង សា ី បានកំណត់ថ្ន ច្ក្កពតតអា
ិ រម ិក រសអីអា និង ការហសរប គឺជាខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ៣៨-៣៩។ អតាបទ បស់ S. Heder: កា វាយតនមៃរឡើង វិញអំពត
ី ួនាទី

បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ និងម្នតីថ្ននក់មូេដ្ឋាន ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ កា
ទទួេខសក្តូវ បស់កមពជា
ុ
កនុងទសសន វិស័យរក្បៀបរធៀប, ឯកសា
00830773, រជើងទំព័

E3/4527, ទំព័

២០, ERN (ភាសាខខម )

៥៧, ៥៩។ នួន ជា បានខងៃងរៅកនុងខួបកំរណើតកងទ័ពកមពជា
ុ
(រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧), ឯកសា E3/147, ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧, ERN
(ភាសាខខម ) 00679796 (នួន ជា បញ្ញជក់ថ្នបនាទប់ពឆ្
ី ន ំ ១៩៦១ អងគភាពកា

សមាៃត់មានតួនាទី កា

កមាមភិបាេ

និងក្បជាជន រហើយក្តូវករមទច្ភានក់ង្វ រសើបកា ខ្មង
ំ )។
336
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៥៥ (ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញ រដើមបីសក្មួេដេ់កា របាសសមាអតខ្មង
ំ ខដេ
ជាទាហានេន់ នេ់)។
337
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩-២០, ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័ ៧០-៧១ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ូបរនះបានច្ូេ ួមវគគ
បណតុះបណា
ត េជារក្ច្ើន ខដេបរក្ងៀនរដ្ឋយប៉ាេ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ពួករគបានពនយេ់ពីអតាន័យ បស់ កយ
“មហារលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ” ខដេតក្មូវឲ្យផ្ទៃស់រៅកមមយ
ុ នីសន
ត ិយម រដ្ឋយមិនោំបាច្់្ៃងកាត់សងគមនិយម
រហើយកំណត់និយមន័យ “ខ្មង
ំ ” ថ្នជាអនកទាំងឡាយណាខដេមិនអាច្អនវតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័

២៩-៣០ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ូបរនះបានបញ្ញជក់បខនាមថ្ន

ខ្មង
ំ ួមបញ្ចូ េអនកទាំងឡាយណាខដេោំងសទះកិច្ចកា បស់បកស ឬមិនបំរពញកា ង្វ បានេអ។ ោត់បានបខនាមរទៀតថ្ន
បកស ំពឹ ងថ្ន “សមាសភាពេអអាច្រធាើកា ខញកឲ្យដ្ឋច្់ វាងមិតតនិងសក្តូ វ របើ រទាះបីពួ ក រគជាក មា

សហព័ ទធ ឬ

សាច្់ញាតិផ្ទទេ់ករ៏ ដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៤៦-៤៨ (ខ្អកត្តម
សកេីកមម បស់កមាមភិបាេខខម ក្កហម ូបរនះបានបញ្ញជក់ថ្ន

រមដឹកនាំជាន់ខពស់កងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើនក្តូវបានោប់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

100

01006408
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមមកពីនិ តី រហើយជាជនជាតិនង ក្តូវបាន ត្តម៉ាក រោទក្បកាន់ថ្នរធាើ
កា បរក្មើក្កុងបាងកក និង រស.អ.ី អា
រោេនរោបាយអប់ ខំ កខក្ប

338

។ ោត់ក្តូវបានរគយករៅកនុងនក្ព រហើយសមាៃប់រោេ។

និងសមាៃប់ខ្មង
ំ ក៏មានជាប់ទាក់ទង្ងខដ រៅនឹងរោេនរោបាយ

សមូហភាវូបនីយកមម រដ្ឋយសា ខតដំរណើ កា ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅសហក ណ៍ បាន
ជួយោស់ រមៃើង និង

339

កំោត់ ភានក់ ង្វ ដ្ឋាភិបាេ គិញ និងសនតិស មព័នធ

ខដេធាៃប់បានរៅសិការៅក្បរទសរវៀតណាម

។ ជាឧទាហ ណ៍ ខខម

រហើយក្តឡប់មកកមពជា
ុ វិញរដើមបីជួយដេ់បដិវតត

រៅរពេរក្កាយមកក្តូវបានរគសងស័យថ្នជាខ្មង
ំ រហើយក្តូវរគក្បមូេយកមកទាំងអស់ និងករមទច្
រោេ

ខៃួន។

340

។

ភ័សត្ត
តុ ងទាក់ទងនឹងខៃឹមសា

ពួករគរោទក្បកាន់ោនរៅ វិញរៅមកថ្នជាខ្មង
ំ

រសអីអា ឬ

និងកា អនវតតនូវរោេនរោបាយអប់ ំខកខក្បនូវ

របើរទាះបីជាសាកសី មិនអាច្បង្វាញថ្នពួករគគឺជាភានក់ង្វ

ការហសរបក៏រដ្ឋយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ)

ទំព័ ៤៦ (អនកខដេមិនខំក្បឹងរធាើកា ក្តូវរគអប់ ំខកខក្បប៉ារណា
ណ ះ មិនមានរធាើទា ណកមមអាីរទ)។ ជីវក្បវតតិ ខក ពក ពីឆ្នំ
១៩៥៧ ហូតដេ់បច្ចប
ុ បនន ឯកសា E3/2782, ERN (ភាសាខខម ) 00095551-00095552 (“កងទ័ពខៃះរៅបរក្មើខាំុ
ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៦៨ ប៉ាខនតពួករគក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជារសអីអា”)។
338
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣(Philip SHORT) ទំព័ ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៨-៤៩។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖
ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ, ឯកសា E3/9, ឆ្នំ ២០០៤, ទំព័ 259-260, ERN (En) 00396467-68 (“ក្បសិទធ
មិនខមនជាកមាមភិបាេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដំបូងរគ ខដេក្តូវរគកមាចត់រនាះរទ។ ម៉ាក បានកមាចត់កមាមភិបាេថ្ននក់
រក្កាមមួយច្ំនួន ួច្រហើយ។ […] ប៉ាខនតរនះគឺជារេើកដំបូងខដេទំនាស់ន្ទកនុងបកស បាន្នច្ូេដេ់កក្មិតគណកមាមធិកា មជឈឹម។

រនះក៏ជារេើកដំបូងខដ

ខដេថ្ននក់ដឹកនាំបកសបាន្តេ់សិទធិកនុងកា សមាៃប់សមាជិកមានក់ បស់ខួ ៃន”)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៣៦-៣៩ (បាន ំេឹកថ្ន ក្បសិទធ មិនបានច្ូេ ួមកនុង
កិច្ចក្បជំគណកមាមធិកា មជឈិមរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រទ រហើយបានកត់សមាគេ់ថ្នរនះជារ ឿងមិនធមមត្ត)។
339
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/5, ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ១៣-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 0006331800063319។
340
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៦៦-៦៨ (ខខម ខដេរៅសិការៅទីក្កុងហាណូ យកនុង
ជំនាន់ឥសស ៈ រហើយរក្កាយមកបានក្តឡប់មកកមពជា
ុ វិញកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា ោប់
ខៃួនរៅកំពត។ ពួករគជារក្ច្ើនបានកាៃយខៃួនជាខខម ក្កហម ប៉ាខនតអនករ្សងរទៀតបានបាត់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣៤-៣៥, ៤២-៤៣ (ខខម ហាណូ យ ក្បខហេ ៧០០ រៅ ៨០០
នាក់ បានក្តឡប់មកច្ូេ ួមបដិវតតកមពជា
ុ រៅឆ្នំ ១៩៧០ រហើយពួករគភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរបាសសមាអត)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័
ក្បខហេ ២

ន់ រៅ ៣

២៤-២៨, ៦២-៦៣ (ត្តម៉ាក បានក្បាប់សាកសីថ្នមានខខម រវៀតមិញ

ន់នាក់ ខដេបានក្តឡប់មកកមពជា
ុ មកជួយវាយទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគក្បមូេ្តំ ុ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

101

01006409
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សមាសភាពអាក្កក់ និងកា សមាៃប់សក្តូវ និង វិសាេភាពននរោេនរោបាយរនះគឺជាកមមវតានុ ន
កា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០២ ។
ុ ជាក់លាក់៖ ជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម
៣.៣.៤ កា កំណត់រោេរៅរេើក្កម

ពទធ

សាសនិក និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

119>

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រទាះបីជារោេនរោបាយននកា កំណត់រោេរៅរេើ

ជនជាតិោម ពទធសាសនិក និងជនជាតិរវៀតណាម ក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ
ក៏រដ្ឋយ

341

ក៏អងគជំនំជក្មះបានសាតប់ភ័សត្ត
តុ ងអំពីរោេនរោបាយរនះតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ ហូតមក

ដេ់រពេរនះ។

រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះនឹងយករោេនរោបាយរនះមកពិនិតយេមអិតរៅកនុង

342

សំណរំ ឿង ០០២/០២ និងរៅកនុងកា ជំនំជក្មះរក្កាយៗរទៀត

។

៣.៣.៤.១ កា កំណត់រោេរៅរេើ ទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

120>

រៅប៉ានាមនខខខដេនាំឲ្យមានកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរេើទីក្កុងភនំរពញ

ជាតិកមពជា
ុ បានរក្បើក្បាស់ភាសាសក្មុះសក្មួេត្តមវិទយុ្សពា្ាយ
ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម

រដ្ឋយបានជូនដំណឹងថ្ន

ណសិ ស ួប ួម

សំរៅរៅអនក ដាកា

និង

ពួករគអាច្ច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម

ត្តមបញ្ញជពីថ្ននក់រេើ រហើយពួកោត់បានបាត់ខួ ៃន និងក្បខហេជាសាៃប់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័

៧០-៧២។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato

MATSUHITA៖បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង, ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ កមភៈ-មីនា
ឆ្នំ ១៩៨០, ទំព័ ៥៣-៥៦, ERN (ភាសាខខម ) 00324724-00324727 (“រយើងបានរៅខខម មកពីហាណូ យទាំងរនាះ
មករ ៀនសូក្ត រហើយមានរគយកពួកោត់រៅបាត់ […] ដូរច្នះពួករយើងអាច្កមាចត់ពួករគសឹងខតទាំងអស់។ មានតិច្តួច្
ណាស់ខដេអាច្ដឹងទាន់រពេ ថ្ននឹងមានអាីរកើតរឡើង រហើយអាច្ ត់រគច្រៅរវៀតណាម”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
B. Kiernan: រតើ ប៉ាេ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ១៩៣០-១៩៧៥៖
ឯកសា E3/1815, ឆ្នំ ១៩៨៥, ទំព័ ៣៩៥-៣៩៧, ERN (ភាសាខខម ) 00104870-00104871 (“រវៀតណាមបានសួ
ខខម ខដេរធាើកា ជាមួយខៃួនរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ

ថ្នរតើពក
ួ រគច្ង់រ្ទ ច្ូេរៅកនុងអងគភាព បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដ

ឬរទ។ ពួករគភាគរក្ច្ើនសម័ក្គច្ិតរត ្ទ ប៉ាខនតមិនយូ ប៉ានាមនរក្កាយមកពួករគពី នាក់បានក្តឡប់មក វិញ ជាមួយដំណឹងថ្ន
អនកដនទក្តូវបានរគសមាៃប់ រក្ ះពួករគក្តូវរគរោទថ្នមាន “កាេយួន”)។
341
ដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D 427 នងៃទី ១៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១០ (“ដីកាដំរណាះក្សាយ”) កថ្នខណឌ ២០៥។
342
រសច្កីតសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីបខនាមរេើសំណំរ ឿង០០២
និង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង
០០២/០២ ឯកសា E301/9/1 នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៤ ទំព័ ៣២-៣៣។ ឧបសមព័នធ បញ្ជ ី ូបងត និងខ្នក
នានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង០០២/០២ កថ្នខណឌ (២)(iv)(ក), (ខ) និង (គ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បសិនរបើពួករគច្ះច្ូេ

343

។

សា ទាំងរនះមានរោេបំណងរដើមបីកាត់បនាយកា ក្បឆ្ំងរៅនឹង

កា វាយសក្មុកច្ូេ បស់កងទ័ពខខម ក្កហម និងរដើមបីអូសទាញឲ្យអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម
343

រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន សីព
ត ីសាានភាពបច្ចប
ុ បនន (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700269 (“ ណសិ ស
ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ
និងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ
សូមអំ វនាវដេ់
ក្គប់ម្នតី

យទធជន និងសមាជិកននសាាប័នក្បដ្ឋប់អាវធក្គប់េំដ្ឋប់ថ្ននក់ទាង
ំ អស់ បស់ក្កុមពួកកបត់រៅរេើសម ភូមិ

ួមទាំងរៅតំបន់ជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ

និងរខតតមួយច្ំនួនរទៀតខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងបរណា
ត ះអាសនន បស់ខ្មង
ំ

សូមឲ្យដ្ឋក់អាវធច្ះភាៃមៗ និងច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ កនុងរពេរនះ។ បគគេិកម្នតីោជកា ក្គប់ជាន់
ថ្ននក់ទាំងអស់ រសនើសំឲ្យឈ្ប់បរក្មើកា ង្វ ឲ្យរមកបត់ទាង
ំ ៧ ូបភាៃមៗ និងច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។
ច្ំរ ះោេ់បងបអូនទាហាន និងជនសី វិេទាំងអស់ខដេក្កុមរមកបត់ជាតិ ហាាសីស និងពក េួយ បានបងេំឲ្យច្ូេបរក្មើ
ពួករគ និងច្ូេ ួមកនុងស្ង្វគម្
ៃ ន ន បស់ពួកច្ក្កពតិអា
ត រម ិក៖ បច្ចប
ុ បនន ពួកកបត់ជាតិទាង
ំ ៧ នាក់ បានរបាះបង់
រោេបងបអូនរហើយ ។

បងបអូនក្តូវខតរដើ ត្តម្ៃូវដ៏មានកិតិយ
ត ស

និងសាមគគីភាពជាតិត្តម យៈកា ច្ូេ ួមជាមួយ

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ

កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជា
ុ
និងក្បជាជនកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះទាំងមូេ សូមអំ វនាវដេ់បងបអូនទាំងអស់ោន [ កយមិនច្ាស់] និង
សូមសខមតងកា អបអ សាទ ដេ់បងបអូនច្ំរ ះកា តសូក្ទាំ និងជមនះរេើរក្ោះអកសេោមនអីារក្បៀបបានកនុង យៈរពេ
៥ឆ្នំកនៃងមករនះ។ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ បានបញ្ញជដេ់ក្គប់សាាប័ន
បស់ ណសិ ស

និងក្គប់អងគភាព បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ឲ្យទទួេសាាគមន៍បងបអូនោ៉ាងកក់

រៅត”)។ រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជាពេ ដាទីក្កុងភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស- ួប ួមជាតិកមពជា
ុ (រៅ
កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00700275-00700277 (“កនុងនាមជា ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ខដេដឹកនាំរដ្ឋយក្ពះក្បធាន នរោតតម សីហន និង
កនុងនាមោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ ខដេមានសរមតច្ ខប៉ាន នត ជានាយក ដាម្នតី

ខាំស
ុ ូមអំ វនាវដេ់

បងបអូនជន ួមជាតិទាង
ំ អស់ ួមទាំងក្ពះសងឃ ក្គហសា នាយទាហាន ជនសី វិេ ស់រៅទីក្កុងភនំរពញ និងរៅត្តមទី ួម
រខតតមួយច្ំនួន ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ដឹកនាំបរណា
ត ះអាសនន បស់ខ្មង
ំ ដូច្ខ្ងរក្កាមរនះ៖ ១. រយើងខាំុ សូមរសនើសំឲ្យ
បងបអូនម្នតី និងកងទ័ពទាំងអស់កនុងជួ កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ បស់ពួកកបត់ដ្ឋក់អាវធ បស់ខួ ៃនច្ះភាៃមៗ និងច្ូេ ួម
ជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
មានរមាទនភាព និងសូមសាាគមន៍បងបអូនទាំងអស់

ក្ពមទាំងរក្តៀមខៃួន ួច្ជារក្សច្កនុងកា ទទួេបងបអូនរធើជា
ា ជន ួមជាតិ បស់រយើង”។ រលាក រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ

័ ជមនះរៅអនករេឿង (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា
កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ រៅនងៃជយ
E3/118 នងៃទី ៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700272-00700274 (រ ៀបោប់រ្
ម ះសមាជិក ៧ ូប
នន បប េន់ នេ់ ថ្នជាពួកជនកបត់៖ េន់ នេ់, សិ ិមតៈ, សឺន ង៉ាកថ្នញ់, រច្ង រហង, អិន ត្តំ, ឡុង បូរ ៉ាត,សូខសតនខហាណង់ខដស (Sosthene Fernandez)។ សីហន ខងៃងអំពីកា ទទួេ

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ -កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជន កមពជា
ុ រៅនងៃទី ២២ ខខ មីនា រៅទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា
E3/118 នងៃទី ៣១ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166907 (កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ទាហានសាធា ណ ដា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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344

យេ់ក្ច្ឡំរដ្ឋយមានអា មមណ៍ថ្ន ពួករគមានសវតាិភាពសនតិសខ
ជាមនសសមិនក្ជុេនិយម

។ រដ្ឋយដឹងថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺ

និងមានសមតាភាពអាច្បក្ងួបបក្ងួមខខម ក្កហមពីក្បភពរ្សងៗរនាះ

រមដឹកនាំខខម ក្បហមបានឲ្យ

រខៀវ សំ្ ន ្តេ់កា ធានារដ្ឋយភូតកហកថ្ន រៅរពេកងទ័ ព

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្គប់ក្គងក្បរទស មានខត “ពួកជនមហាកបត់ច្ំនួន ៧ នាក់” ខតប៉ារណា
ណ ះ កនុង
រនាះមានទាំង េន់ នេ់ និងអនកដឹកនាំជិតដិត បស់ោត់ ខដេនឹងក្តូវសមាៃប់រោេ

345

។ សា នានា

ខខម ខដេច្ះោញ់ នឹងក្តូវបានអភ័យរទាស និង្តេ់កា រេើកខេងរទាសរដ្ឋយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ោជ ដ្ឋាភិបា
េ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងកងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ប៉ាខនតជនមហាកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់ នឹងក្តូវពយួ ក)។
344
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៤៨-៤៩។ រសៀវរៅ បស់ S. Heder៖

ប៉ាេ ពត និង រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3169 ឆ្នំ ១៩៩១ ទំព័ ១៥-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00711377-00711378
(“កនុងអីាខដេទំនងជាកា ំរលាភរសច្កីតទកច្ិតតរដ្ឋយរក្ោងទក ខដេបានរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន រនាះ
មនរពេស្ង្វគមបានបញ្ច ប់

រលាកបានជួយោ៉ាងសកមមកនុងកា រ ៀបច្ំកា សមាៃប់ោ៉ាងង្វយក្សួេរៅរេើបគគេិក

រោធា និងម្នតីោជកា សី វិេ បស់រលាក េន់ នេ់។ គណតនមៃខដេ ូបរលាកមាន មានន័យថ្ន ជន ងរក្ោះមួយ
ច្ំនួន បានរធើឲ្
ា យខៃួនឯងផ្ទទេ់កាៃយជារោេរៅននកា សមាៃប់។ ដូរច្នះ រៅរពេខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
្នរៅ
ទទួេជ័យជមនះខ្នករោធាទាំងក្សុង កនុងអំឡុងរពេ៤ខខដំបូងកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ រលាក រខៀវ សំ្ន បានបង្វាញសញ្ញា
ជារេើកទីពី ដេ់អនកទាំងឡាយខដេបានកំពងក្បយទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ថ្ន

មានខតថ្ននក់ដឹកនាំកំពូេ

ទាំង ៧ ូបកនុងច្ំរណាមពួករគប៉ារណា
ណ ះ ខដេនឹងក្តូវក្បហា ជី វិត បនាទប់ពីទទួេបានជ័យជមនះ”)។
345
រខៀវ សំ្ន រធើជា
ា អធិបតីសម័យក្បជំសមាជ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ - រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ខដេក្តូវបាន
្សពា្ាយ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/117 នងៃទី ២៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១២ (ភាសាខខម ) ERN 00242308-00242309 (“ទាក់ទងនឹងពួកកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ [...] កនុងនាម
ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
និងកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ
សមាជបាន
ក្បកាសថ្ន វាជាកា ោំបាច្់ជាដ្ឋច្់ខ្តក្តូវសមាៃប់ជនកបត់ជាតិទាង
ំ
៧ នាក់ច្ំរ ះអំរពើកបត់ជាតិ បស់ពួកវាខដេ
ក្បឆ្ំ ង នឹងក្បជាជាតិ។ [...] ក្បជាជាតិ និងក្បជាជនកមពជា
ុ
ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ
កមពជា
ុ សូមសាាគមន៍ និង្តេ់ ង្វាន់ដ៏សមគួ ដេ់នាយទាហាន កងទ័ព កងឈ្ៃ ប នគ បាេ អនកមខអនកកា

អនក

នរោបាយ និងអនកមានបណា
ត សកតិខពង់ខពស់ ខដេ ស់រៅកនុងតំបន់កាន់កាប់បរណា
ត ះអាសនន បស់ខ្មង
ំ ខដេហានក្បឆ្ំង
នឹងពួកកបត់ ក្បយទធ តសូនឹងពួកវា និងបខងា ច្ងកាណងដ្ឋក់ពួកវា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
ទំព័ ២៣-២៤ (Philip SHORT)។ ទីភានក់ង្វ ព័ត៌មានកមពជា
ុ ោយកា ណ៍អំពីរសច្កីតខងៃងកា ណ៍អំពីឧក្កិដជ
ា ន ស្ង្វគម
រៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា បស់ សីហន) (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ០១ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166896 (“រទាះបីជាមិនបាន្តនាទរទាសក្បហា ជី វិត
កបត់រ្សងរទៀតដូច្ជា បញ្ជ ីរ្
ម ះ បស់អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ក៏មហាជន

គឺជាឧក្កិដជ
ា នស្ង្វគម កា ពិតោមនអាីគួ

ឲ្យ្ៃេ់ ខដេរក្កាយពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ នឹងក្តូវមករ្ៃើយរៅច្ំរ ះមខតលាកា ដា ច្ំរ ះអំរពើរោ រៅោប់មិន
អស់ និងបទរេមើសនក្ពន្សនានា [...]”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានអំ វនាវឲ្យទាហាន

និងម្នតីោជកា បបសាធា ណ ដាខខម ច្ូេ ួមជាមួយច្េនាបដិវតតន៍

ប៉ាខនត បានរក្កើន ំេឹករដ្ឋយក្បរោេថ្ន ក្បសិនរបើទាហានណា ពនា រពេមិនច្ូេ ួមជាមួយ
បដិវតតន៍រទរនាះ ពួករគនឹងសាិតរៅកនុងក្បរភទដូច្ោននឹងជនមហាកបត់ខដ
រនះ

346

។ រៅរពេជាមួយោន

កមាម ភិបាេក្តូវ បានរគបរក្ងៀនរៅកនុងវគគរ ៀនសូក្តមនរពេវាយក្បហា រេើ ទី ក្កុងភនំរពញ

ថ្ន សក្តូវ បស់ខខម ក្កហមគឺអក
ន ទាំងឡាយណាខដេរធើកា
ា ង្វ រៅកនុង បប េន់ នេ់ និងជា
ទាហាន េន់ នេ់

121>

347

។

ភ័សត្ត
តុ ងមានភាពសីសង្វាក់ោន ច្ំរ ះភាពតឹង ឹងននរោេនរោបាយទាក់ទិននឹងកា ោប់

ខៃួនទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ពីឆ្នំ ១៩៧០ ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥។ ពីដំបូង
រគរឃើញមានកា ខបងខច្ក វាងទាហាន េន់ នេ់ និង “គិញ”។ ជារ ឿយៗ ទាហានក្តូវបានយក

348

រៅអប់ ខំ កខក្ប និងអត់ឱនរទាស

349

ច្ំខណកឯគិញ ជាធមមត្ត ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ

។

កា ខបងខច្ករនះអាច្ពិបាកកនុងកា អនវតត ដូច្ខដេជនរភៀសខៃួនមួយ ូប ទំនងជាអតីតសមាជិក
បកសមានក់ បានកត់សមាគេ់ថ្ន “រយើងមិនបានដឹងថ្ន ន ណាជាទាហាន េន់ នេ់ ឬក៏ជាភានក់ង្វ

350

រស.អ.ី អា។ ដូរច្នះរយើងខ្ៃច្ថ្នសក្តូវ បស់រយើងអាច្រងើបរឡើងមតងរទៀត”

។ ប៉ាខនត កនុងអំឡុងឆ្នំ

១៩៧២ ឬ ឆ្នំ ១៩៧៣ ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម ទំនងជាមិនសូវទទួេបានកា អត់ឱនរទាស
ឲ្យរនាះរទ រហើយភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ ក្បសិនរបើកងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោប់

346

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២-៤ (Philip SHORT)។

347

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៣-៤៦, ៥១។

348

បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ERN (ភាសាខខម ) 00324711

(“ទាហាន េន់ នេ់ ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគរធើកា
ា អប់ ំ យៈរពេខៃី រហើយក្តូវបានរគក្បាប់មិនឲ្យច្ូេបរក្មើកនុងកងទ័ព
េន់ នេ់ តរៅរទៀត រហើយបនាទប់មកក៏ក្តូបានរគរដ្ឋះខេង”)។ ERN (ភាសាខខម ) 00324739 (“រឈ្ៃ ើយសឹកភាគ
រក្ច្ើនក្តូវបានរគរេើកខេងរទាស ប៉ាខនតភានក់ង្វ ខ្មង
ំ ក្តូវរគសមាៃប់រោេ”។ ERN (ភាសាខខម ) 00324751-003252
(“មានក ណីោប់ខួ ៃនទាហាន េន់ នេ់ ខៃះក៏ក្តូវបានរគរេើកខេងរទាសឲ្យ ខៃះរទៀតក៏អត់។ ប៉ាខនតកនុងក ណីោប់បាន
ភានក់ង្វ វិញ រគមិនខដេរេើកខេងរទាសឲ្យរទ ប៉ាខនតក្តូវបញ្ជូ នឲ្យថ្ននក់រេើយករៅសមាៃប់”។
349
បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ
រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ទំព័ ៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00324711។
350
បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ
រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ទំព័ ៦០-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00324731-00324733។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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351

បាន

។ កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក ខដេបានបនតរធាើ ហូតដេ់ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៣

បានរធើឲ្
ា យក្បជាជនខឹងសមា ោ៉ាងខ្ៃង
ំ

និងមានកា សងស័យរៅរេើអក
ន ខ្ងរក្ៅ

រនាះមួយច្ំនួនក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាគិញមកពីជំ ំ បស់
រោេ

េន់

នេ់

ខដេអនកទាំង

រហើយក្តូវបានសមាៃប់

352

។ ជាឧទាហ ណ៍ អតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់ បានរេើករឡើងថ្ន “រៅឆ្នំ ១៩៧២

ៃ ។ អនកទាំងអស់រនាះក្តូវបាន
ទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ក្បខហេ ៥០០ នាក់ ក្តូវបានោប់ខួ ន
សមាៃប់រោេ មិនមានអនកណាមានក់ក្តូវបានរេើកខេងរទាសឲ្យរនាះរទ”

122>
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។

ភ័សត្ត
តុ ងមួយច្ំនួនបានបង្វាញអំពីកា អនវតតរោេនរោបាយរនះមិនដូច្ោន។

ត េមកពីកត្តតច្ំនួនពី ។
មិនដូច្ោនរនះអាច្បណា

ទីមួយ

កា អនវតត

ដំបូងរឡើយមិនមានរសច្កីតខណនាំជា

លាយេកេណ៍អកស អំពីកា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ

351

សូមរមើេ ឧទា. រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន, ហូ យន, ហូ នឹម ឯកសា E3/637 នងៃទី ១៧ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442328-00442329 (“ត្តមសាិតិជាបឋម កមាៃំង បស់ខ្មង
ំ
១.៥៥០ កាេ កនុងរនាះមានអាសកិត៥ សកតិ៣ សកតិ២ និងសកតិ១ ោប់សិបកាេ ក្តូវរយើងករមទច្ ក្បជាជនោប់មឺននាក់
ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ”)។ ERN (ភាសាខខម ) 00442332 (“ ួមមក រៅ ក់កណា
ត េខខ មកោ ១៩៧៣ រនះ កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់
អាវធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ នឹងក្បជាជនរយើង

យកបានជ័យជមនះដ៏អសាច យណាស់។

រយើងករមទច្ខ្មង
ំ ច្ំនួន

១០.២៤៥ កាេ ំរដ្ឋះទីត្តង
ំ ោប់សិប ំរដ្ឋះទរនៃរមគងគ និងក្បជាជនោប់មឺន រហើយ ឹបអូសយកអាវធបានោប់ ន់
រដើមរធើឲ្
ា យអាខ្មង
ំ កាន់ខតសៃ្ម និងក្បកាច្់ក្បកិនខងម។ វាកាន់ខតអស់កមាៃំង អស់ទីត្តំង អស់ទឹកដី អស់ក្បជាជន
អស់រសបៀង អស់សាង
ំ រហើយពិរសសអស់្ូវៃ ដឹកជញ្ជូ ន ទាំង្ៃូវទឹក ទាំង្ៃូវរោក”)។
352
បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ
រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ទំព័ ៨០-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00324751-00324753។ រតើ ប៉ាេ ពត
ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំណរតើកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
និពនធរដ្ឋយ Ben Kiernan ឯកសា
E3/1815 ឆ្នំ ១៩៨៥ ERN (ភាសាខខម ) 00104871 (បនាទប់ពីមានកា ផ្ទៃស់បូ ត ថ្ននក់ដឹកនាំ និងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក
បស់អារម ិកកាន់ខតខ្ៃង
ំ រឡើងរនាះរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ មានកា សមាៃប់រដ្ឋយក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្គប់ទាហាន េន់ នេ់
ខដេរគោប់ខួ ៃន និងរៅរេើពួករសនាជន ក្ពមទាំងពួកឈ្មួ ញ្ងខដ ”)។
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បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ
រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ទំព័ ១០៦-១០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324777-78 (ច្រមៃយ
ើ បស់ជនរភៀស
ខៃួន និងអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបាន ត់រោេជួ រៅឆ្នំ១៩៧៤ ្ៃងច្ូេមកតំបន់ ំរដ្ឋះ ខដេសាច្់ញាតិ បស់
ោត់បានបញ្ញជក់អំពភា
ី ពរសាមះក្តង់ បស់ោត់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

106

01006414
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រទ

354

។ រទាះបីជាមិនមានរោេនរោបាយជាលាយេកេណ៍អកស ក៏រដ្ឋយ រលាក Philip Short

យេ់រឃើញថ្ន

កា ក្បក្ពឹតិ តដូច្ៗោនរេើ ទា ហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន

រោេនរោបាយខបបរនះពិ តជាមានអតាិភាព

355

។ ទីពី

ភ័ស ត្ត
តុ ងទាក់ទិននឹងកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រេើអតីតទាហាន ឬ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មនឆ្នំ ១៩៧៥ រៅ
កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ ទទួេបានភាគរក្ច្ើនមកពីកា សមាភសន៍រក្កាយឆ្នំ ១៩៧៩ ជាមួយជនរភៀសខៃួនរៅ
រក្ៅក្បរទសកមពជា
ុ ខដេអនកទាំងរនាះជារក្ច្ើនគឺជាអតីតកមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេមានច្ិតច្
ត ង់
កាត់បនាយភ័សត្ត
តុ ងអំពីកា រធាើបាបរនះ។ ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ សូមបីកា រ ៀបោប់រ ឿងោ៉ា វទាំងរនះក៏
ោំក្ទដេ់កា សននិដ្ឋានថ្ន មានកា រកើនរឡើងននកា រក្បើក្បាស់ហិងាបដិវតតន៍

123>
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។

ភាពតឹង ឹងននរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
សតីពីកា កំណត់រោេរៅរៅ

រេើក្កុមបគគេមួយច្ំនួនខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ ដូច្ជា អតីតទាហាន ឬ អនក ដាកា នន
បបសាធា ណ ដាខខម

354

ក៏មានភាពសីសង្វាក់ោនជាមួយនឹងកា រកើនរឡើងននកា រក្បើក្បាស់ហិងា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧១-៧៣ (រដ្ឋយសា ខតមិនមានរសច្កីត

ខណនាំជាលាយេកេណ៍អកស ខដេខច្ងអំពរី ោេនរោបាយននកា សមាៃប់ ង្វគេរោេនរោបាយរនះមិនមានេកេណៈ
ដូច្ោនទាំងក្សុងរនាះរទ ដូច្រនះមិនខមនក្គប់ទាហាន េន់ នេ់ ទាំងអស់ក្តូវបានសមាៃប់រោេរនាះរទ”)។ សូមរក្បៀប
រធៀបជាមួយនឹងខ្នកទី ១៤ សតីពីសហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៤-៨១៨ (ខដេបានរធាើកា កត់សមាគេនូវរសច្កតី
ខណនាំច្ងរក្កាយឲ្យសមាៃប់ម្នតី បបសាធា ណ ដាខខម )។
355
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧១-៧៣។
356
សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយ
ជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា

E3/1714 ទំព័

៦៧-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324738-

00324740 (ផ្ទក េឹម ខដេក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្នជាអនកដឹកនាំមានក់កនុងច្ំរណាមអនកដឹកនាំកំពូេៗ បស់ជនរភៀសខៃួនពី
បបខខម ក្កហម និងទំនងជាសមាជិកមួយ ូបននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរេើករឡើងថ្ន

“រពេរនាះ ក្បខហេឆ្នំ

១៩៧៤ ក្បសិនណារបើរយើងោប់បានអនកណាមានក់ កនុងតំបន់ខដេមានកា ប៉ាះទងគិច្ោន ពួករយើងនឹងបញ្ជូ នមនសសរនាះ
រៅកាន់តំបន់ពរិ សស ពំខមនរៅកាន់ភូមិភាគនិ តីរឡើយ។ មនសសទាំងរនាះមានដូច្ជាពួករឈ្ៃ ើយសឹក និងពួកភានក់ង្វ
ខ្មង
ំ ។ កាេសម័យរនាះ ពួកភានក់ង្វ ខ្មង
ំ ក្តូវរគោត់ទកថ្នជាមនសសកាច្សាហាវជាងពួករឈ្ៃ ើយសឹក។ រឈ្ៃ ើយសឹក
ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគរេើកខេងរទាស ប៉ាខនតភានក់ង្វ ខ្មង
ំ ក្តូវរគសមាៃប់រោេ” ។ រតើ ប៉ាេ ពត ច្ូេកាន់អំណាច្
ខបបណា? រដើមកំរណើតកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
១៩៣០-១៩៧៥ និពនធរដ្ឋយ Ben Kiernan ឯកសា
E3/1815 ឆ្នំ ១៩៨៥ ERN (ភាសាខខម ) 00104871 (“រៅហាាយក្សុកោយកា ណ៍ថ្ន [...] កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក
កាន់ខតខ្ៃង
ំ រឡើងរនាះរៅកនុងឆ្នំ១៩៧៣ មានកា សមាៃប់រដ្ឋយក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្គប់ទ័ព េន់ នេ់ ខដេរគោប់ខួ ៃន
និងរៅរេើពួករសនាជន ក្ពមទាំងពួកឈ្មួ ញ្ងខដ ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បដិវតតន៍ បស់បកស ក្បឆ្ំងនឹងសក្តូវទាំងខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ កនុងរនាះ ួមមាន អតីតសមាជិក
គណៈកមាមធិកា មជឈិមរ្
ម ះ ក្បសិទធ និងពួកខខម ហាណូ យ ខដេធាៃប់បានរៅសិការៅក្បរទស
រវៀតណាម

ដូច្បានកត់ ស មាគេ់ខ្ងរេើខដ

357

។

ក្បសិនរបើអំរពើហិងារនាះមានេកេណៈ

សមក្សបច្ំរ ះខ្មង
ំ ន្ទកនុង ហិងារនះក៏ក្តូវរក្បើក្បាស់ក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ្ងខដ ។
៣.៣.៤.២ “បទពិរសាធន៍” រៅឧតតង
ុ គ

124>

រោេនរោបាយោមនក្ត្តក្បណី បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ត្តម យៈកា សមាៃប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានបង្វាញោ៉ាងច្ាស់

រក្កាយពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីទីក្បជំជន

ឧតតង
ុ ។
គ កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រក្កាមកា បញ្ញជ ួម បស់ ត្ត ម៉ាក រហើយរក្កាយមកសាិតរៅ
រក្កាមកា បញ្ញជ បស់ក្បធានភូមិភាគពិរសស រ្
ម ះ សន រសន

358

បានវាយយកទីក្កុងឧតតង
ុ គ រៅ

359

នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤

។ ខ្អកត្តមបទសមាភសន៍ជាមួយអនកភូមិមួយច្ំនួន និងក្បភព

រ្សងៗរទៀតរនាះ អនកជំនាញ Philip SHORT ោយកា ណ៍ថ្ន “អនក ដាកា និងទាហានខដេ ក់
ឯកសណា
ា នោប់ ន់នាក់ ក្តូវបានរគបំខបករច្ញពីអក
ន រ្សងរទៀត និងក្តូវបានរគនាំយករៅសមាៃប់
រោេ”

360

។ សាកសីពី ូបក៏បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន រក្កាយពីដួេ េំក្កុងឧតតង
ុ គ ក្បជាជនជារក្ច្ើន

357

សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨ ។

358

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៨៧-៨៨; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣

(អង ខ ៉ាន)ទំព័ ៣០-៣១។
359
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៤; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៥, ៣៣៣៤។

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ច្ះខខធនូ ១៩៧៦ ដេ់ខខមកោ ១៩៧៧ ទំព័

៦៨-៦៩ ERN (ភាសាខខម )

00063039-00063040។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២១-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១១។ កា ្តេ់សកេីកមម បស់ នី កន ខដេជាបអូនក្បុស បស់ សន រសន
មានេកេណៈមិនច្ាស់លាស់រេើបញ្ញារនះ។
ប៉ាខនតោត់ក៏បានរ្ៃើយតបថ្ន

ោត់បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន

ក្កុងឧតតង
ុ ម
គ ិនខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសរនាះរទ

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយសា មូេរហតសនតិសខ

ពីរក្ ះខតភ័យខ្ៃយកា ទមាៃក់

ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័

១៩-២០។

រដ្ឋយសា ខតសកេីកមម បស់ោត់មានភាពមិន សីសង្វាក់ោន អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សាកសីរនះ មិនបាន្តេ់
សកេីកមមគួ ឲ្យរជឿជាក់រេើក្បធានបទអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងឧតតង
ុ ឆ្
គ ន ំ ១៩៧៤រនាះរទ។
360
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ Philip SHORT មានច្ំណងរជើង ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់ ឯកសា E3/9 ទំព័
២៥៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396455។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័
៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៥, ៣៣-៣៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នាក់ ួមទាំងកូនរកមង្ងរនាះ ដំបូងរឡើយ ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅមនទី ម-១៣ ខដេរៅទីរនាះ មនសស
មួយច្ំនួនក្តូវ បានរគសួ ច្រមៃើយ

រហើយបនាទប់មកក្តូវ បានរគបញ្ជូ នរៅរខតតបាត់ដំបង

361

។

ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ សាកសី Stephen HEDER បានមកទសសនកិច្ចរៅ
ឧតតង
ុ គ និងបានសមាភសន៍អក
ន ក្សុក ខដេរៅរសសសេ់ពី បីនាក់ ។ អនកក្សុកទាំងរនាះបានក្បាប់
ោត់អំពីកា សមាៃប់ក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើក្បរភទក្បជាជនមួយច្ំនួន ួមទាំងដូនជី
រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម

ខដេបានរធាើរឡើង

362

រៅរពេខដេកងទ័ពទាំងរនាះច្ូេកាន់កាប់ឧតតង
ុ គ

។

ក្សុកទាំងរនាះមិនច្ងោំថ្នបានរឃើញ សាកសពទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម

រទាះបីជាអនក
ឬ

បានឮកា

ោយកា ណ៍ជាក់លាក់ណាមួយអំពីកា សមាៃប់រនះកតី ក៏អក
ន ក្សុកទាំងរនាះបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់នូវ

363

សាកសពដូនជីក្បខហេក្បាំមួយនាក់រៅរជើងភនំខកប វតត

125>

។

សាកសី នូ រ ៉ា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា ឃប
ំ នាទប់ពី

កា ជរមៃៀស

រហើយោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន

ទាហាន បបសាធា ណ ដាខខម បានោញ់រៅឧតតង
ុ គ

រហើយក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរៅកាន់ភូមិក្ត ង
ំ រក្តើញ

364

។ រគបានក្បាប់ដេ់ោត់ថ្ន អនក

ខដេក្តូវ បានរគជរមៃៀសបានសាៃ ប់ រដ្ឋយសា កា អត់ ោៃន និ ង ជំ ងឺ ប៉ា ខនតោត់ មិន បានដឹង ថ្ន
ទាហានក្តូវបានរគសមាៃប់រនាះរទ

365

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ មួយខខរក្កាយមក រៅកនុង

សនទ កថ្នខដេបានខងៃងរៅក្បរទសកូរ ខ្
៉ា ងរជើង

រខៀវ

សំ្ន

បានរេើករឡើងោ៉ាងច្ាស់អំពី

អីខា ដេបានរកើតរឡើង និងន ណាខដេក្តូវកំណត់ថ្នជារោេរៅ៖ “នងៃទី ១៨ ខខ មីនា កនៃងរៅ
រនះ កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ បស់រយើងបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងមួយរទៀត គឺទីក្កុងឧតតង
ុ គ រដ្ឋយ
ករមទច្រោេឲ្យអស់នូវកងទ័ពអាយ៉ាងទាំងអស់ខដេរៅទីរនាះ រហើយនឹងកមាៃំងជំនួយពួកវា ខដេ

361

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ (កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្) សំណំរ ឿង ០០១ ទំព័ ២៤។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ (អច្ សន) សំណំរ ឿង ០០១ ទំព័ ៨០-៨១ (កូនរកម ងជារក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ជូ នរៅមនទី
ម-១៣ រៅរពេខដេក្កុងឧតតង
ុ ខគ បក)។
362
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣
363
ក្បតិោ
364
ក្បតិោ
365
ក្បតិោ

(Stephen HEDER) ទំព័ ៤។
ឹក នងៃទី១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៨-៥៩។
ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣៣-៣៤។
ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣៣-៣៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កនុងរនាះខ្មង
ំ ច្ំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ ក្តូវបានករមទច្ រហើយ ១.៥០០ នាក់ ក្តូវោប់បាន”

366

។

ោត់មិនបានបញ្ញជក់ច្ាស់លាស់ ថ្នរតើខ្មង
ំ ខដេក្តូវបានករមទច្រោេ ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅ
កនុងអំឡុងរពេក្បយទធោន ឬរក្កាយរពេខដេខ្មង
ំ ទាំងរនាះក្តូវោប់ខួ ៃនបាន និងទមាៃក់អាវធច្ះ ឬក៏
ោ៉ាងណា រនាះរទ។

126>

ក្ពឹតិប
ត ័ក្ត្ៃូវកា បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “ដំណឹងពីកមពជា
ុ ”

ច្ះខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤ បានរ ៀបោប់អំពីកា កាន់កាប់ក្កុងឧតតង
ុ រគ ្សងវិញ រដ្ឋយបានរេើករឡើង
ថ្ន “រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ បាន ំរដ្ឋះឧតតង
ុ បា
គ នទាំង
ក្សុង។ ខ្មង
ំ មួយកងពេក្តូវបានករមទច្រោេទាំងក្សុង រហើយក្បជាជនច្ំនួន ៣០.០០០ នាក់ រៅ
កនុងក្កុងរនះ និងតំបន់រៅជំ វិញបានរៅដេ់តំបន់ ំរដ្ឋះរដ្ឋយរជាគជ័យ។ ទាេ់ខតកងទ័ពក្បជាជន
ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ បានបំផ្ទៃញទាំងក្សុងនូវក្បព័នទ
ធ ីត្តង
ំ ទ័ព អំណាច្ ដាបាេ ជំ ឃ
ំ ោ
ំ ង
ំ មជឈមណឌេ
សនតិភាពរៅក្កុងឧតតង
ុ គ ួច្រហើយ រទើបពួកអាកបត់ក្បញាប់ក្បញាេ់បញ្ជូ នកមាៃំងជំនួយ រដើមបីដរណតើម
យកក្កុងឧតតង
ុ គវិញ។ ប៉ាខនត កមាៃំងជំនួយរនះ ក្តូវបានករមទច្ោ៉ាងដំណំ និងសមាៃប់រោេជារក្ច្ើន

367

នាក់”

។

127>

ខ្អកត្តមកា រេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រោេនរោបាយ បស់បកស-

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខដេកំណត់រោេរៅរេើទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មាន
អតាិភាពត្តំងពីមនឆ្នំ ១៩៧៥ មករម៉ាះៃ ។
366

រោេនរោបាយរនះមានភាពខសៗោន អាក្ស័យរេើ

ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ដំណឹងពីកមពជា
ុ រេខ ៦៩៨ ឯកសា E3/167 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00596141។ សូមរមើេ្ងខដ ឯកសា រដ្ឋយ ខក ពក៖ សា័យ
ជីវក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្នំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា E3/2782 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 0089711 (រេើករឡើងថ្ន
រក្កាយពីក្គប់ក្គងបានក្កុងឧតតង
ុ ព
គ ក
ី ងពេធំរេខ៨០នន បបសាធា ណ ដាខខម

កងទ័ព បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

“បានករមទច្ខ្មង
ំ និង ឹប-អូសបាន ងរក្កាះ កាំរភៃើងធំ និងក្ោប់ ំរសវោប់ ន់រត្តន”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣៩-៤០ (រៅកនុងឯកសា រដើមននឯកសា E3/2782)។
367
ទីភានក់ង្វ ព័ត៌មានកមពជា
ុ ឯកសា E3/114 ទំព័ ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) S 00662258-S00662259។ សូម

រមើេ្ងខដ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តសូក្បយទធ រៅនងៃទី ១៥ ខខ មីនា (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
រៅប រទស ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥) នងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700235 (“រយើងបាន ំរដ្ឋះ
ឧតតង
ុ គ និងទីក្បជំជនសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន […] ស បមក ខ្មង
ំ កំពងសាិតកនុងសាានកា ណ៍េំបាកក្គប់ទិសទី។ ទាហាន
បស់ខ្មង
ំ បានបាក់ទឹកច្ិតត ធាៃក់កនុងសភាពអស់សងឃឹម និងកំពងបាក់ទ័ពរៅក្គប់ទីកខនៃង។ [...] កងកមាៃំង បស់ខ្មង
ំ
អាច្ដឹងោ៉ាងច្ាស់ថ្ន របើសិនជាពួករគទទួេបញ្ញជឲ្យបនតច្ាំងជាមួយពួករយើងរទៀតរនាះ ពួករគនឹងក្តូវសាៃប់”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កាេៈរទសៈ និង ទីកខនៃង

368

។ ប៉ាខនត រដ្ឋយសា ស្ង្វគមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ កាន់ខត ីកោេដ្ឋេ

រហើយកា អនវតតសិទធិអំណាច្ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅរេើកមាមភិបាេ

ខដេសាិតរៅរក្កាម

កា ក្គប់ក្គង បស់ខួ ន
ៃ ក៏កាន់ខតមានកា រកើនរឡើង ដូរច្នះរហើយ រោេនរោបាយរនះ ខដេដំបូង
រឡើយមានេកេណៈមិនសូវតឹង ឹង ខប ជាកាន់ខតមានេកេណៈដ្ឋច្់ខ្ត រហើយកនុងក ណីមួយច្ំនួន
ក៏មានកា សមាៃប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ

រក្កាយរពេខដេពួករគក្តូវ

បានោប់ខួ ៃន។ រោេនរោបាយខដេបានអនវតត មានភាព្ទយ
ុ ោនជាមួយនឹងរោេនរោបាយ
្ៃូវកា

ខដេបាន្សពា្ាយរដ្ឋយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។ រោេនរោបាយ្ៃូវកា រនះបាន

សនា្តនាទរទាសក្បហា ជី វិតខតច្ំរ ះ “ជនមហាកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់” ប៉ារណា
ណ ះ រៅរពេខដេបកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្គប់ក្គងក្បរទស។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ទាហាននន
បបសាធា ណ ដាខខម ខដេមានច្ំនួនោប់ ន់នាក់រនាះ

ក្តូវបានរគសមាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំភាៃមៗ

រក្កាយពីក្កុងឧតតង
ុ ក្គ តូវបានកាន់កាន់រដ្ឋយខខម ក្បហម

រហើយរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏

បានដឹងអំពីរហតកា ណ៍រនះ ដូច្បានកត់សមាគេ់ខ្ងរក្កាម រមដឹកនាំទាង
ំ រនះបានពិភាកាោនអំពី
បញ្ញារនះកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិមខដេរធើរា ឡើងរៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

369

។

៣.៣.៥ កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងេំ

128>
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ដីកាដំរណាះក្សាយរេើករឡើងថ្ន រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥

និងរៅរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ បកស-

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរ ៀបច្ំឲ្យមានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ និងជំ ញឲ្យរធាើកា បងកកំរណើត រដើមបី
បរងកើនច្ំនួនក្បជាជនរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

371

។

អងគជំនំជក្មះបានពិនិតយភ័សត្ត
តុ ង

368

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧១-៧៣។

369

សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៥២ ។

370

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៤៧ ។

371

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ១៨-១៩ (ក្បរទសកមពជា
ុ មានដីរក្ច្ើន រហើយរគនិោយ

ថ្ន ក្បរទសរនះក្តូវកា ក្បជាជនពី ២០ រៅ ៣០ លាននាក់រដើមបីកា

ទឹកដី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧-៨ (ជារ ឿយៗ កា រ ៀបកា វាងទាហាន និងនា ីរកម ងៗគឺរដើមបីរោេបំណង
ជាក់ខសតងកនុងកា បរងកើតកូន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៨២ (រោេនរោបាយគឺរដើមបីបរងកើតក្បជាជនឲ្យបានរក្ច្ើន។ កា រ ៀបកា រដ្ឋយបងេំ និងកា ទទូច្ឲ្យបតីក្បពនធខដេរ ៀបកា រហើយ
បរងកើតកូនគឺសីសង្វាក់ោនជាមួយនឹងរោេនរោបាយរនះ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិន

អាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៣២៥-៣២៦ ERN(ភាសាអង់រគៃ ស)00396533-00396534 (“រស ីភាព
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មួយច្ំនួន

ក់ព័នន
ធ ឹងកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយមានកា រ ៀបច្ំ និងរដ្ឋយមិនមានកា សម័ក្គច្ិតត

ួមទាំងភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញថ្ន រៅរពេខៃះ អនកខដេពំក្ពមរ ៀបកា ក្តូវបានរគវាយដំ ំរលាភ
្ៃូវរភទ ឬសមាៃប់រោេ

372

។ មានក ណីមួយច្ំនួន ខដេបតីក្បពនធខដេអងគកា បានរ ៀបកា ឲ្យ ក្តូវ

រក្ជើសរ ីសបតីក្បពនធក្តូវបានរថ្នកេរទាសជាច្ំហខតមតង។

រដើមបីគូសបញ្ញជក់អំពីទិដភា
ា ពសងគម

កា រ ៀបកា ក្តូវបាន

រ ៀបច្ំរឡើងជាសមូហភាពសក្មាប់បីក្ត បពនធតិច្បំ្ត ១០ គូ មតង។ រក្កាយរពេ ួមដំរណក ួច្រហើយរនាះ, ជាធមមត្ត បតី
ក្បពនធបាន ស់រៅខបកោន”)។ សម័យក្បជំរេើកទី ៣២ ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ (រសច្កតីខងៃងកា ណ៍
បស់ រអៀង សា ី) ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ក្តង់ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00079815
(កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្តូវកា ច្ំនួនក្បជាជនពីច្រនាៃះ ១៥ រៅ ២០ លាន នាក់ កនុង យៈរពេដប់ឆ្នំខ្ងមខ)។ កា
សនទនា បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូខបេសីក ឯកសា E3/5715 ច្ះនងៃ
ទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00106284 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និង ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមានខ្នកា បរងកើនច្ំនួនក្បជាជនពី ១៥ រៅ ២០ លាន កនុង យៈពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ)។ បាយកា ណ៍ បស់សា
ព័ត៌មាន Reuter ឯកសា E3/1591 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00291029 (រអៀង ធី ិទធ
រេើករឡើងថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនបានរកើតរឡើងរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៩ រដ្ឋយសា កំរណើតកមា ជារក្ច្ើន
នាក់

រហើយកមា ទាំងរនះទទួេទានប ិបូណ៌)។

ឯកសា របាះពមព្ាយ បស់យវជន

និងយវនា ីបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ ៖ រលាកទសសនៈ បដិវតត និងមិនបដិវតត ច្ំរ ះបញ្ញាកសាងក្គួសា ឯកសា E3/775 ច្ះនងៃទី ០២ ខខកញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407096-00407108។ ទង់បដិវតត ច្ះខខតលា- វិច្ិកា ១៩៧៥ ឯកសា E3/748 ERN
(ភាសាខខម ) 00063244 (រដើមបីបរងកើតកា បងកបរងកើន្េ រយើងក្តូវបរងកើនច្ំនួនក្បជាជនឲ្យបានរេឿន)។ ទង់បដិវតត
ច្ះខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ខខមកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/25 ERN (ភាសាខខម ) 00063054 (“រយើងក្តូវកា ក្បជាជនពី ១៥ រៅ ២០ លាន រទើបក្គប់ក្ោន់នឹងដី រយើង”)។ ទង់បដិវតត ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/11 ERN
(ភាសាខខម ) 00063182-00063183 (រយើងក្តូវកា ឲ្យមានក្បជាជនកមពជា
ុ ច្ំនួនពី ១៥ លាន រៅ ២០ លាន កនុងអំឡុង
ជាង ១០ ឆ្នំ ខ្ងមខ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ណប កាន ឯកសា E3/4884 មិនមាន

ច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00539344 (ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យ្តេ់កំរណើតកូនជូនអងគកា )។
372
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨៧-៨៩ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណីក្តូវបានបងេំ
ឲ្យរ ៀបកា ប សមានក់រក្កាយរពេបតី បស់ោត់បានសាៃប់។ ោត់ក្តូវបានវាយដំ និងឃំោំងរៅរពេោត់មិនក្ពមរ ៀប
កា )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ កិះ ខន ឯកសា E3/5008 ERN (ភាសាខខម ) 00559294-00559295
(រដ្ឋយមានកា ភ័យខ្ៃច្រគរៅរៅអប់ ំខកខក្ប ឬ សមាៃប់រោេ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានរ ៀបកា ជាមួយមនសស
មានក់ខដេអងគកា រក្ជើសរ ីសឲ្យ និងរដើមបី្េ
ត ់កំរណើតកូន។ កងឈ្ៃ បបានោៃង
ំ រមើេពួករគរៅកនុងយប់នងៃរ ៀបកា )។
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខប៉ាន សោន់ ឯកសា E3/4779 ERN (ភាសាខខម ) 004998255 (ោត់មានអាយ
១៦ ឆ្នំ។ ោត់ក្តូវបានរគបងេំឲ្យរ ៀបកា ក្តូវបានរគរបៀតរបៀន និង ំរលាភសនាវៈ រៅរពេោត់មិនក្ពម ួមដំរណក
ជាមួយនឹងបតី បស់ោត់ រៅរពេកងឈ្ៃ បត្តមដ្ឋន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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373

បានអងគកា ោៃរំ មើេរដើមបីឲ្យពួករគរធាើកា បងកកំរណើត

129>

។

ភ័សត្ត
តុ ងរ្សងរទៀតបង្វាញថ្ន អងគកា បានរ ៀបច្ំអា ហ៍ពិ ហ៍ ប៉ាខនតមិនបានោប់បងេំ

រឡើយ។ សាកសីទាង
ំ រនះបានអះអាងថ្ន អងគកា បានរធាើជាឪពកមាតយ រហើយរៅកនុងក្បនពណីកមពជា
ុ
ឪពកមាតយជាអនករ ៀបច្ំអា ហ៍ពិ ហ៍ឲ្យកូន
អាីទាេ់ខតរសាះ

374

។ រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានដឹង

អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំទាង
ំ រនះ។

ត្តមោត់ដឹង

អា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំខបបរនះបានរកើតរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរឡើយ

130>

ប៉ាខនត

375

ោមនកា រ ៀប

។

ភ័សត្ត
តុ ងមួយច្ំនួនបានបង្វាញោ៉ាងច្ាស់អំពីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយមិន

ត ីព
ត ីកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍គជា
ឺ
សម័ក្គច្ិតរត នះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន បញ្ាតិស

373

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ បឹម រណន ឯកសា E3/5044 ERN (ភាសាខខម ) 00562305 (“េះរៅរពេ

ក្ពឹក រគបានរៅោយកា ណ៍ដេ់ក្បធានកងយវជនរ្
ម ះ សូ វ៉ាន ពីកា ខដេខាំម
ុ ិនក្ពម ស់រៅជាមួយោន បនាទប់ពីរគ
ោយកា ណ៍ ួច្ ក្បធានកងបានរៅខាំរុ ៅខណនាំ របើសិនជាខាំុរៅខតមិនក្ពម ស់រៅជាមួយបតី បស់ខាំរុ ទរនាះ ក្បយ័តនរគ
យករៅនវ៉ារោេ”)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ មា៉ាន យូសះ ឯកសា

E3/4745 ERN (ភាសាខខម )

00579517-00579518 (កងឈ្ៃ បត្តមដ្ឋនបតីក្បពនធខដេក្តូវបានរគបងេំឲ្យរ ៀបកា ។ ោត់បានរឃើញបតីក្បពនធមួយគូ
រនះ “មិនច្ះសក្មុងោន” ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សាមន ្វី ឯកសា
E3/5066 ERN (ភាសាខខម ) 00585434-00585435 (អងគកា បានត្តមដ្ឋនបតីក្បពនធមួយគូ រហើយបានដឹងថ្នមិនមាន
កា ច្ះសក្មុងោន ដូរច្នះ អងគកា ក្តូវខតយករៅកសាង)។
374
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣(François PONCHAUD)ទំព័ ៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ១៨-១៩, ៧០-៧១ (កា រ ៀបកា ពំក្តូវបានបងេំរឡើយ ប៉ាខនតរគរ ៀបច្ំឲ្យរ ៀបកា រៅត្តម
អងគភាពនីមួយៗ រហើយក្តូវយេ់ក្ពមពីអងគកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥០
(កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យ ប៉ាខនត គូខដេក្តូវរ ៀបកា រនះក្តូវជួបោន និងយេ់ក្ពមជាមនសិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ២៧-២៩, ៣១-៣២, ៦៨-៦៩ (កា រ ៀបកា កមាមភិបាេក្តូវបានថ្ននក់រេើ
រ ៀបច្ំឲ្យ រហើយោត់បានយេ់ក្ពមរ ៀបកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៥៩៦០ (កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំ ប៉ាខនតពមា
ំ នកា បងេំរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម)
ទំព័ ៤៨-៤៩ (កា រ ៀបកា ក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យ ប៉ាខនត រគសំកា យេ់ក្ពមពីនា ីជាមន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ ( មា៉ាម យន) ទំព័ ៤៣-៤៥ (រៅកនុងសម័យ ប៉ាេ ពត ក្បជាជនពំបានរ ៀបកា រទ ពួករគក្ោន់ខតរៅជាមួយ
ោនខតប៉ារណា
ណ ះ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័ ៥១-៥២
(ថ្ននក់រេើរៅកនុងឃំក្តូវយេ់ក្ពមដេ់កា រ ៀបកា

ប៉ាខនត រគក្ោន់ខតជូនដំណឹងរៅថ្ននក់រេើថ្ន ពួករគនឹងរ ៀបកា ខត

ប៉ារណា
ណ ះ)។
375
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៧០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោេនរោបាយមួយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ភ័សត្ត
តុ ង ក់ព័នខ
ធ ៃឹមសា និងកា អនវតតរោេនរោបាយសតីពី ប ញ្ាតិ តទា ក់ ទ ងនឹ ង កា រ ៀបអា

ហ៍ ពិ

ហ៍

និ ង

វិ សា េភាពននកា រ ៀប

អា ហ៍ពិ ហ៍រនះ គឺជាកមមវតានុ នកា ជំនំជក្មះកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០២។

131>

រក្កាយពីបានពិនិតយរៅរេើអតាិភាព ននរោេនរោបាយនានា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១

ួច្មក រៅរពេរនះ អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើ

រហតកា ណ៍ទាង
ំ ឡាយ ខដេបានរកើតរឡើងរៅមនកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រៅ
នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
៣.៤

ុ ភនរំ ពញ និងទីក្បជជ
កា សរក្មច្ “ រំ ដ្ឋះ” និងជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេរំ ច្ញពីទក្ី កង
ំ ន

រ្សងៗរទៀត

132>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន គណៈកមាមធិកា មជឈិមននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បាន

សរក្មច្ជាសមូហភាពកនុងរពេក្បជំជារក្ច្ើនដងោប់ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៧៣ អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន
រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

376

។

៣.៤.១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

133> រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រមដឹកនាំបកសកមមយុ នីសកត មពជា
ុ បានជួបក្បជំោនជាងកនៃះខខ
រៅភូមិមាឃ ក្សុកខក្ពករោក រៅជិតមាត់ទរនៃរមគងគ រដើមបីពិភាកាោនអំពីខ្នកា វាយសក្មុកច្ង
រក្កាយ និងខ្នកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនរ្សងៗរទៀត
376

377

។ នួន ជា បានសា ភាពថ្ន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១០-១៣។ រទាះបី នួន ជា ច្ងអេ
ុ បង្វាញថ្ន កិច្ចក្បជំរេើក្បធានបទរនះបាន
ោប់រ្តើមរេើករឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះក្តូវបានភាគីបង្វាញក្តឹមខតភ័សត្ត
តុ ងេមអិតននកិច្ចក្បជំ
នានាខដេបានោប់រ្តើមរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខតប៉ារណា
ណ ះ។
377
ទង់បដិវតត ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/11 ទំព័ ៨២-៨៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063162-00063163។
ទង់បដិវតត ឯកសា E3/747 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 000646446-000646447។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧៣-៧៤, ៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន
ជា) ទំព័ ២។ ខ្អកត្តមកិច្ចសមាភសន៍ បស់ោត់ជាមួយនឹង ភី ភួន, ពីដំបូង Philip SHORT បានកំណត់នងៃសមាភសន៍
រនះបានរធាើរឡើងរៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៤ ប៉ាខនត រក្កាយមកបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅរពេរនះ ក៏រជឿថ្ន កិច្ចសមាភសន៍
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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378

ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ រហើយបានច្ូេ ួមសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
អនករ្សងរទៀតខដេមានវតតមានរៅកនុងរពេរនាះខដ
វន រវ៉ាត, ស់ ញឹម និង សន រសន

ួមមាន ប៉ាេ ពត, រសា ភឹម, កយ ធួន, ត្ត ម៉ាក

379

។ អនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៤ បានអនម័តរៅរេើកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

134>

។

380

។

រទាះបីជា រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ

381

១៩៧៤ រហើយ នួន ជា

បានោំក្ទរៅរេើកា អះអាងរនះកតី ក៏ោត់បានទទួេសាគេ់រៅកនុង

កិច្ចសមាភសន៍មួយជាមួយ Stephen HEDER ថ្ន ោត់បានពិភាកាអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ
ពីទីក្កុងភនំរពញជាមួយ ប៉ាេ ពត បនាទប់ពីោត់ វិេក្តឡប់មកពីក្បរទសច្ិន វិញ។ ខ្អករៅរេើរពេ
រវលាននកា ពិភាការនះ និងសកេីកមម បស់ ភី ភួន ខដេរេើករឡើងថ្ន រអៀង សា ី សាិតរៅកនុង
កិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ពិភាការនះពិតជាបានរកើតរឡើង
រៅរពេក្បខហេជាខកប ៗកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រនាះ
ក្បសិនរបើមិនសាិតរៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា រនាះរទ។

រដ្ឋយសា ខតមានកា

សាកសួ អំពីច្ំណច្រនះពីថ្ននក់ដឹកនាំក្បរទសច្ិន រអៀង សា ី បានសួ ប៉ាេ ពត ថ្ន រតើមានខ្នកា
អាីរទៀតសក្មាប់ក្បជាជនច្ំនួនបីលាននាក់រនាះ បនាទប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ។ ប៉ាេ ពត

បាន

ក្បាប់ រអៀង សា ី ថ្ន “រគមានបទពិរសាធន៍អស់រហើយ […]។ បញ្ញាហនឹងក្សួេរទ រដ្ឋះក្សាយ
ក្សួេ […] ពីរក្ ះ រយើងខខម មានរោេគំនិតច្ាស់លាស់ រហើយច្ំរ ះបញ្ញារនះ រគធាៃប់រដ្ឋះ
ក្សាយរខតតសឹង
ទ ខក្តង

រខតតក្ករច្ះអីរគរធាើបានរហើយ។ ដូរច្នះបញ្ញាហនឹង

ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញពី

រនះរធាើរឡើងរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤។ សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិន

អាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ២៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396456។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៩-៥១, ៨៩-៩២។
378
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ
ឆ្នំ២០១២(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១០-១៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន)
ទំព័ ៩-១០, ៣២-៣៣,
379
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦
380
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦
381
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤

៣៦-៣៧។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣ ។
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៩-១០, ៣២-៣៣, ៣៦-៣៧។
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១៤, ២០-២២។
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ភនំរពញខដ រទើបរដ្ឋះក្សាយ ួច្”

382

។ រហតកា ណ៍ទាង
ំ ឡាយរៅឧតតង
ុ ក
គ ៏ក្តូវបានយកមកពិភាកា

េមអិត្ងខដ ។ រោងត្តមរលាក Philip SHORT “វាគឺជារជាគជ័យមួយនូវអាីខដេបានរកើតរឡើង
រៅឧតតង
ុ គ

គឺជាមូេរហតរធាើឲ្យរមដឹកនាំសរក្មច្វាយយកទីក្កុងភនំរពញ

ខដេរនះរហើយ

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ [...]”

383

និង

។ រទាះបីជាកា រេើករឡើង បស់ ប៉ាេ ពត រៅ

កាន់សហគមន៍អនត ជាតិថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនក្តូវបាន “រ ៀបច្ំជា
មន” ក៏រដ្ឋយ ក៏ភ័សត្ត
តុ ង បង្វាញច្ាស់ថ្ន

បញ្ញារនះពិតជាក្តូវបានពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជំជា

រក្ច្ើន បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម ខដេោប់រ្តើមកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយមានកា រេើក
សំរណើកនុងកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រហើយបនាទប់មកជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

135>

384

។

មានកា ្តេ់ព័ត៌មានខសោន អំពីថ្នរតើ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជំខដេបានរធាើ

កា សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដ ឬអត់។ រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន ោត់មិន
បានច្ូេ ួមក្បជំរនាះរទ
នួន ជា
382

រហើយោត់ក៏មិនរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ខដ

385

រៅរពេក្បជំរនាះ

។

ោំក្ទកា រ ៀបោប់រហតកា ណ៍ទាង
ំ រនះ រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមាន

បទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៦-

៨ ERN (ភាសាខខម ) 00062457-0062459 (ប៉ាខនតបញ្ញាអំពីថ្នរតើ វាជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់ ឬជាកា
ជរមៃៀសខតកសិក មួយខ្នកប៉ារណា
ណ ះ មិនក្តូវបានសរក្មច្ដ្ឋច្់ណាត់រៅរឡើយរទ)។
383
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip Short) ទំព័ ៥០-៥១។
384
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយសមមិតត ប៉ាេ ពត (ព័ត៌មានពីក្បរទសកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1583 នងៃទី ០១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00011316-00011317។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា
ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 0075208900752090។ SWB/ បាយកា ណ៍ត្តមដ្ឋន៖ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ឯកសា
E3/2728 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00633034-00633036។ កមពជា
ុ ្តេ់រហត្េកនុង

កា ជរមៃៀសក្បជាជន (កាខសត New York Times) ឯកសា E3/2316 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

កយ “ ំរដ្ឋះ” ក្តូវបានខខម ក្កហមខៃួនឯងរក្បើក្បាស់ រដើមបីពិពណ៌នាអំពកា
ី ទទួេ ជ័យជំនះ

រេើកងកមាៃំង បបសាធា ណ ដាខខម

កា កាន់កាប់តំបន់នានា ខដេ បបសាធា ណ ដាខខម ក្គប់ក្គង និងកា ដ្ឋក់ឲ្យ

ក្បជាជនសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ពួកខខម ក្កហមផ្ទទេ់។

កា វាយតនមៃក្តឹមក្តូវរៅរេើក្ពឹតកា
ិត ណ៍រនះគឺមាន

ពនយេ់រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំនំជក្មះមិនយកកា រក្បើក្បាស់ កយ បស់ខខម ក្កហមរនះរនាះរទ។
385
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៣។ រខៀវ សំ្ន សំណំរ ឿង
០០២/១៩-០៩-២០០៧-អ.វ.ត.ក/អ.ជ.ស.ដ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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វតតមានរៅកនុងរពេក្បជំរនាះរទ រហតដូរច្នះ រខៀវ សំ្ន មិនបានដឹងអំពីកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្

386

រនាះរឡើយ

។ ្ទយ
ុ រៅវិញ សាកសី ភី ភួន បានរ្ៃើយថ្ន រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំនា

387

ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅមាឃ និងបានយេ់ក្សបរេើខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

136>

។

រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន ួមជាមួយនឹង រអៀង សា ី បានរធាើទសសនកិច្ចក្បរទសជារក្ច្ើនោប់

ពីខខ មីនា ដេ់ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅ អា្ហាិក អឺ ៉ាប និងអាសី កនុង
ឋានៈជាឧបនាយក ដាម្នតីនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក៏រដ្ឋយ
មកដេ់ក្បរទសកមពជា
ុ វិញរៅកនុងខខ

មិងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤

388

ក៏ រខៀវ សំ្ន បានវិេក្តឡប់

រៅរពេកិច្ចក្បជំរនាះបានក្បក្ពឹតត

389

រឡើង

។ អតាបទសា ព័ត៌មានមួយច្ំនួនបានោយកា ណ៍អំពីទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន រៅត្តម

បណា
ត ដាប រទសមួយច្ំនួនរៅកនុងខខ រមសា និងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤
ក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសឡាវ។ អតាបទសា ព័ត៌មានច្ំនួនពី

ួមមានក្បរទសច្ិន

រដ្ឋយអតាបទមួយបានដក

ក្សង់សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ ន បញ្ញជ ក់អំពីវ តតមាន បស់ោត់រៅកនុ ងក្បរទសឡាវរៅកនុងខខ

386

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៤។

387

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១៤, ៣៦-៣៧។

388

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន

ឯកសា E3/2939 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341-00738342
(បានរច្ញរៅរពេ រខៀវ សំ្ន បញ្ច ប់ទសសនកិច្ចរៅសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន រៅនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា)។
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3315 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00790011-00790013 (រខៀវ សំ្ន នឹងោករច្ញពីក្បរទស ៉ាូមា៉ានីរៅ
កាន់ក្បរទសអាេ់រហស ីរៅនងៃទី០២

ខខ

ឧសភា)។

រខៀវ សំ្ន រធាើោ វកិច្ច ដាម្នតីកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធនន

សាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយក្បជាមានិតកូរ ៉ា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥)
ឯកសា E3/488 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00782147 (រខៀវ សំ្ន ំេក
ឹ ដំរណើ ទសសន
កិច្ច្ូវៃ កា រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយក្បជាមានិតកូរ ៉ា រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤)។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ
រលាក រឡអង ក្ទីខក្វ៉ា ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482 ច្ះខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៨-២៩
ERN (ភាសាខខម ) 00538861-00538862។ រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង សីរគឿន ឯកសា E3/40, ERN (ភាសា
ខខម ) 00583605។
389
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៨-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៦-៧៨ (រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ោប់ពីខខ ឧសភា
យៈរពេោ៉ាងរហាច្ណាស់មួយសបាតហ៍មនរពេវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ វិញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤

390

។ បាយកា ណ៍ទាង
ំ រនះមិនបានបញ្ញជក់អំពីកាេប ិរច្ិទឲ្យបានច្ាស់លាស់

ឬ យៈរពេននទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន នារពេរនាះរឡើយ។ ប៉ាខនត

សា ទូ រេខមួយ បស់

សាានទូតអូ្សាតេីរៅកនុងសម័យរនាះបង្វាញថ្ន ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូអូ្សាតេីរៅ
កាន់ក្បរទសឡាវ ក្តូវបានពនា រពេ រដ្ឋយសា ខត រខៀវ សំ្ន បានរធាើទសសនកិច្ចមួយសបាតហ៍ពី
នងៃទី ០២ ដេ់នងៃទី ០៨ ខខ មិងនា រៅកនុងទីក្កុង Sam Neua ក្បរទស ឡាវ

137>

ច្ំណ ច្រនះសីស ង្វាក់ោនជាមួយនឹងសកេីកមម

និង

391

។

រសៀវរៅកំណ ត់ក្ត្តេមអិត បស់

សួង សីរគឿន។ សួង សីរគឿន បានរធាើដំរណើ ពីទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ រៅកាន់ទីក្កុងហាណូ យ ជាមួយនឹង
រអៀង សា ី និង រខៀវ សំ្ន រៅនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេជានងៃកំរណើត បស់ភ ោ
ិ
សួង សីរគឿន

392

។ បនាទប់ពីសានក់រៅកនុងទីក្កុងហាណូ យ យៈរពេមួយសបាតហ៍មក

393

ពួកោត់

បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសឡាវ យៈរពេពី នងៃ មនរពេ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី វិេក្តឡប់

390

រសច្កតីសរងេបននវិទយុ្ាយសរមៃងទូទាង
ំ ពិភពរលាក៖ ឯកសា E3/1379 ច្ះនងៃទី០៥ ដេ់ នងៃទី ០៧ ខខ តលា ឆ្នំ

១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00742366-00742367 ( បាយកា ណ៍សរងេបននកំណត់ក្ត្តវិោ ណកថ្នសតីពទ
ី សសនកិច្ច
បស់ រខៀវ សំ្ន នាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះក្បរទសឡាវ)។ រខៀវ សំ្ន ទទួេសាាគមន៍ខួបទី ២៦

បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនឡាវ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00786913-00786914 (រេើករឡើងអំពីដំរណើ ទសសនកិច្ចក្បកបរដ្ឋយរមក្តីភាព រៅ
កាន់តំបន់ ំរដ្ឋះក្បរទសឡាវ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤)។
391
ទូ រេខ សាានទូតអូ្សាតេី កមមវតា៖ុ ព័ត៌មានបខនាមរទៀតពីដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតអូ្សាតេីរៅកាន់
ទីបញ្ញជកា ដ្ឋាន បស់ Pathet Lao រៅកនុងទីក្កុង Sam Neua ឯកសា E282.1.14 នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN
(ភាសាអង់រគៃ ស) 00899053។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន អងគជំនំជក្មះបានបដិរសធសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា
ខដេរសនើសំដ្ឋក់ឯកសា រនះរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ រហើយរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើ

រនះ រដ្ឋយសា ខតសហក្ពះោជអាជាាពំបានអនវតតកា យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់សមក្សប

រៅកនុងកា ទទួេយកសា ទូ រេខ

មនរពេជំនំជក្មះ (ឯកសា E282/2/1/2 កថ្នខណឌ ៤)។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រៅរពេរនះ អងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន កា ដ្ឋក់ឯកសា E282.1.14 រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ គឺជា្េក្បរោជន៍ននយតតិធម៌ រដ្ឋយឯកសា
រនះោំក្ទខ្នកខៃះដេ់សំអាងរហត បស់រមធាវីកា
កតី រខៀវ សំ្ន (សូមរមើេ ឯកសា E190 កថ្នខណឌ ១៩-២១)។
392
រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង សីរគឿន ឯកសា E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583605។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៧។
393
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

394

មកតំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ត្តម្ៃូវេំហូជីមិញ

។ សួង សីរគឿន បានបញ្ញជក់ថ្ន ពួក

ោត់ ទាំងពី នាក់ក្តូវក្តឡប់រៅក្បរទសកមពជា
ុ វិញ ពីរក្ ះថ្ន ស្ង្វគម វាង ណសិ ស ួប ួមជាតិ
កមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
និងរសនាក្បមខ េន់ នេ់ បានឆ្បរ្ះកាន់ខតធំរឡើង
រហើយកនុងនាមជារមដឹកនាំច្េនាតសូ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី មានកាតពាកិច្ចច្ូេ ួមកនុង
ច្េនាតសូកនុងក្បរទស

395

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន សាិតរៅកនុងក្បរទសឡាវ

រៅសបាតហ៍ទី១ កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ មនរពេវិេក្តឡប់មកតំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ វិញជាមួយ រអៀង សា ី។

138>

ទសសនកិច្ចជា្ៃូវកា រៅកាន់ក្បរទសច្ិន ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ

គឺជាទសសនកិច្ចដ៏

មានសា ៈសំខ្ន់ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ណាស់ ។ រៅកនុងអំឡុងរពេទសសនកិច្ចរនះ រខៀវ សំ្ ន បានច្ះ
កិច្ចក្ពមរក្ពៀងមួយ ខដេក្តូវបានក្បកាសជាសាធា ណៈជារេើកដំបូង រដ្ឋយក្បរទសច្ិននឹង្តេ់ជា
ភ័សភា
តុ

និងឧបក ណ៍សមាភ ៈរោធាដេ់កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខដេរនះគឺជាកា ្តេ់ឲ្យ

រេើកទី មួយ បនាទប់ពីមា នកិច្ចក្ពមរក្ពៀងសនតិភាពទី ក្កុងបា៉ា ីស ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៣
សាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងរជើង

394

និងសហ ដាអារម ិក

396

។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័

វាង

ទសសនកិច្ចរនះក៏មានសា ៈសំខ្ន់

៧៦-៧៨។ រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់

សួង សីរគឿន ឯកសា E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583605, 00583606-00583607, 00583608-00583609។

សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី Laurence PICQ ឯកសា E3/353 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00251053-00251054 (សួង សីរគឿន បានរធាើដំរណើ ជា្ៃូវកា ជារក្ច្ើនជាមួយនឹង
រអៀង សា ី និង នរោតតម សីហន។ សួង សីរគឿន បានោករច្ញពីទីក្កុងរប៉ាកាំងរៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ រៅកនុងខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤)។ ជី វិតខាំរុ ក្កាមកា ដឹកនាំ បស់ រអៀង សា ី៖ សខក្មកក្បឆ្ំងរសច្កតីអាមា៉ាស និងភាពភ័យ នធត់
តក់សក
ៃុ (កាខសត ភនំរពញប៉ាសត)ិ៍ ឯកសា E3/2381 ច្ះនងៃទី ០៤-១៧ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសាខខម )
00243266-00243267 (សីរគឿន បានោករច្ញរៅបរក្មើច្េនាតសូកនុងឆ្នំ ១៩៧៤)។
395
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៨។

396

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិត

ច្ិន ឯកសា E3/2939 នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341 (ពិពណ៌នាអំពី
កិច្ចក្ពមរក្ពៀងរោធាខដេក្តូវបានក្បកាសជាច្ំហ និងកា ្តេ់ជំនួយឥតសំណងជាភ័សភា
តុ

និងឧបក ណ៍សមាភ ៈ

រោធា)។ បាយកា ណ៍សា ព័តមា
៌ នបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/113 (រេើករឡើងថ្ន សាមគគីភាពខ្នករោធា
វាងក្បរទសច្ិន និងកមពជា
ុ
ក្តូវបានពក្ងឹង)។ បាយកា ណ៍សា ព័ត៌មានបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឯកសា E3/1254
(ពិពណ៌នាអំពីកា ពិភាកា វាង រខៀវ សំ្ន ជាមួយនឹងម្នតីតំណាងក្បរទសច្ិន រដ្ឋយរក្កាយពីកា ពិភាការនាះ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006427
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ្ងខដ រដ្ឋយសា ថ្ននក់ដឹកនាំជាន់ខពស់ បស់ក្បរទសច្ិនបាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា
ោំក្ទជាច្ំហដេ់ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងកា ក្បយទធក្បឆ្ំងនឹង បបសាធា ណ ដាខខម
និងក្បរទសអារម ិកខដេជាអនកោំក្ទ បបរនះ

397

។ ទសសនកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី

រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះខដ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទសឡាវ និងរៅកាន់ក្បរទសរវៀតណាម
ក៏មានសា ៈសំខ្ន់ដូច្ោនខដ

របើពិនិតយរៅរេើកក្មិតននកា រធាើបដិសណា
ា កិច្ចទទួេពួករគ

និង

បញ្ញាមួយច្ំនួន ខដេក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកាជាមួយនឹងបណា
ត រមដឹកនាំកំពូេ បស់ក្បរទស
ទាំងរនះ ខដេបញ្ញាទាំងរនាះមានដូច្ជាកិច្ចសហក្បតិបតតិកា ខ្ងខ្នករោធា និងនរោបាយ

398

។

រៅរពេពិោ ណាអំពីទីត្តង
ំ ភូមិសា្សត វាងក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ រវៀតណាមមានេទធ ភាព
ជួយសក្មួេដេ់កា ដឹកជញ្ជូ នអាវធយទធ ភណឌពីក្បរទសច្ិនមកឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឬរបើមិន

រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជក់អំពសា
ី មគគីភាពរៅកនុងកា វាយក្បយទធ វាងក្បជាជន និងកងទ័ពក្បរទសទាំងពី )។ សូមរមើេ
ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត រជើងទំព័ ៤៥១ ។

397

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិត

ច្ិន ឯកសា E3/2939 នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00738341 (“ច្ិនបាន្តេ់
កិតិយ
ត សដេ់រលាក សំ្ន និងគណៈក្បតិភូ បស់រលាក ខដេជាធមមត្ត កិតិយ
ត សរនះក្តូវបានរក្តៀមសក្មាប់ក្បមខ
ដា។ រក្ៅពីជំនួបជាមួយរលាកក្បធាន រ ៉ា (Mao) រលាកនាយក ដាម្នតី ជូ (Chou) និងរលាកឧបនាយក ដាម្នតី រតង
(Teng) កា អរញ្ជ ើញជាេកេណៈបគគេ បស់រលាក រច្ៀង ជីង (Chiang Ching) [...] ក៏បានបង្វាញពីកា ោំក្ទ បស់
ពួករ្ាងនិយម្ងខដ ។ កនុងឱកាសរនាះ សរមតច្ សីហន បានដឹងរដ្ឋយក្ពះអងគឯងថ្នក្តូវបានរគ្តេ់ឲ្យតួនាទីមួយមិន
សូវសំខ្ន់ខដេក្សរដៀងនឹងតួនាទី បស់តួអងគបនាទប់បនសំអញ្ច ឹងខដ ។ ជាកា ពិត ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះហាក់ដូច្ជាបាន
បង្វាញថ្ន ក្កុងរប៉ាកាង
ំ របាះបង់ក្ពះអងគរោេ និងខេងោត់ទកក្ពះអងគថ្នជាសនៃឹករបៀ ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងកិច្ចកា កមពជា
ុ
រទៀតរហើយ”)។

398

រខៀវ សំ្ន ទទួេសាាគមន៍ខួបទី ២៦ បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនឡាវ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00786912-00786913 (រខៀវ សំ្ន
រេើករឡើងអំពី “សាមគគីភាព រោធា និងភាត ភាព” ខដេបង្វាញឲ្យរឃើញរៅកនុងអំឡុងដំរណើ ទសសនកិច្ចនាខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៤ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះកនុងក្បរទសឡាវ)។ អតាបទរបាះពមព្ាយ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖ ដំណឹងពី
ក្បរទសកមពជា
ុ
រេខ ៦៩១ ឯកសា E3/1238 នងៃទី ២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00702019
(ពិពណ៌នាអំពទ
ី សសនកិច្ចខដេបានរធាើរឡើងនានងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៤ បស់គណៈក្បតិភូ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រៅកាន់ទីក្កុងហាណូ យ រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់ រខៀវ សំ្ ន ឧបនាយក
ដាម្នតី

ដាម្នតីក្កសួងកា

ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ

រអៀង

ជាតិននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
និងជាអគគរមបញ្ញជកា កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ
សា ី

ជាទីក្បឹកាពិរសស បស់ទីសីកា
ត
ងននក្កុមក្បឹកាោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

រអៀង ធី ិទធ រលាក ទីវ អេ និងរលាក រសៀន អាន។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដូរច្នះរទ ក៏អាច្រធាើកា ោំងសទះដេ់កា ដឹកជញ្ជូ នអាវធទាំងរនាះខដ

399

។ ដូរច្នះ ទសសនកិច្ច បស់

រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ក្បរទសរវៀតណាម មានសា ៈសំខ្ន់ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ច្ំរ ះរជាគវាសនាននកា វាយ
ក្បយទធខដេកំពងរកើតមានរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កិច្ចក្បជំកនុងខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ មខជាក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី អាច្ច្ូេ ួម
បាន

និងោយកា ណ៍ជូនសមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ពីកិច្ចក្បជំរ្សងៗ

ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពសក្់ បរទសច្ិន រវៀតណាម និងឡាវ ខដេបានទទួេរជាគជ័យដ៏ធំរធង។

139>

សូ សជាតិ ខដេជាក្បពនធ បស់ រខៀវ សំ្ន បានកំណត់កា វិេក្តឡប់ពីប រទសមកកាន់

ក្បរទសកមពជា
ុ វិញ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងខខ មិងនា ឬ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤។ ប៉ាខនតរដ្ឋយ
ពិោ ណារៅរេើភាពមិនសីសង្វាក់ោនននសកេីកមម បស់អក
ន ក្សី

ទឹកច្ិតត បស់អក
ន ក្សីកនុងកា ជួយបតី

បស់ោត់ សកេីកមមដ៏ច្ាស់លាស់ បស់ ភី ភួន និងព័ត៌មានខដេ សួង សីរគឿន បាន្តេ់ឲ្យោ៉ាង
ច្ាស់ដូច្ោនរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ង បស់ សូ សជាតិ មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់បានរទ។
ដំបូង

អនកក្សីបាន្តេ់សកេក
ី មមថ្ន

រខៀវ

សំ្ន

មិនបានរៅជាមួយោត់រនាះរទរៅរពេោត់

សក្មាេកូនរៅនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយថ្ន

រខៀវ សំ្ន បាន វិេក្តឡប់មកពី

ក្បរទសច្ិនវិញមួយខខរក្កាយមក។ ប៉ាខនត បនាទប់មក អនកក្សីបានបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន សាិតរៅកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ ជាមួយោត់រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រដ្ឋយោត់បានអះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន
បានសានក់រៅជាមួយោត់រៅមនទី ក-១៧ និងមនទី ប-២០ រហើយបានរៅភូមិមាឃរៅរពេខដេ
ទីក្កុងភនំរពញរ ៀបនឹងក្តូវបាន ំរដ្ឋះរៅរហើយ

400

។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយោត់សក្មាេ

កូនទីមួយ បស់ោត់ ួច្ រខៀវ សំ្ន រៅជិតោត់ក្បខហេមួយខខ រដើមបីជួយោត់

401

។ រទាះជា

ោ៉ាងណាកតី ោត់ធាៃប់បានរេើករឡើងពីមនថ្ន ោត់បានរៅមនទី មាឃកាេពីរពេមនៗ រក្កាយ
399

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២-១៣ (រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦៨ និងឆ្នំ

១៩៧៥ ច្ិនបាន្តេ់រក្គឿងស ា វធមួយច្ំនួន ប៉ាខនត រវៀតណាមជាអនកទទួេបនទក
ុ ខ្ងដឹកជញ្ជូ នអាវធទាំងរនាះ និង
បាន កាទកមួយភាគបីននរក្គឿងស ា វធខដេដឹកត្តមកបា៉ា េ់ទាំងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៨ ( បនាទប់ពីកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ួច្មក ច្ិនបាន្តេអា
់ វធច្ំនួន ១៣
ឡាន រៅឲ្យកងកមាៃំងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេអាវធទាំងរនាះក្តូវបានដឹកជញ្ជួ នត្តមក្បរទសរវៀតណាម ។ អាវធ
ទាំងរនាះក្តូវបានយនតរហាះទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់ សហ ដាអារម ិកបំផ្ទៃញរខទច្ខទីអស់

មនរពេកងកមាៃំងបកសកមមយ
ុ -

នីសក
ត មពជា
ុ យកអាវធទាំងរនាះរៅរក្បើក្បាស់ ។
400
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៨-៥៩។
401
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥១-៥៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រពេោត់សក្មាេកូន ួច្

402

។

ោត់បានរេើករឡើងរដ្ឋយមិនសីសង្វាក់ោនជាងមីមង
ត រទៀត

រដ្ឋយ

ដំបូងនិោយថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយោត់ យៈរពេបួន ឬក្បាំខខ បនាទប់មកបានខកវិញថ្ន

403

រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយោត់បានខតបីខខប៉ារណា
ណ ះ

។ រក្ៅពីកា រេើករឡើងមិនសីសង្វាក់ោនទាំងរនះ

និងកា មិនគួ ឲ្យរជឿរេើ សកេីកមម បស់ោត់ក្តង់ច្ំណច្ខៃះ រនាះ

404

អងគជំ នំជ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន

ុ ឲ្យ រខៀវ សំ្ន ួច្្តពីកា
សកេីកមម បស់ សូ សជាតិ គឺរធាើរឡើងកនុងរោេបំណងច្ង់រដ្ឋះបនទក
ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើសក្ពហមទណឌ ខដេ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទក្បកាន់ប៉ារណា
ណ ះ។

140>

រទាះបីជាច្រមៃើយ បស់

សូ

សជាតិ

ក់ព័នន
ធ ឹងកាេប ិរច្ិទននកា រធាើដំរណើ បស់

រខៀវ សំ្ន រៅភូមិមាឃ មានភាព្ទយ
ុ ោនក៏រដ្ឋយ ក៏ សូ សជាតិ បានបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ពិត
ជាបានរធាើដំរណើ រៅភូមិមាឃរនាះខមន។ អងគជំនជ
ំ ក្មះកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន ភូមិមាឃសាិតរៅ

405

កនុងរខតតកំពង់ោម រៅជិតមនទី ប-២០

រហើយកា រធាើដំរណើ រៅមកពីកខនៃងទាំងពី រនះអាច្រធាើ

402

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៣, ទំព័ ៥៧-៥៩។

403

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៧-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៦-៦៧។
404
សកេីកមម បស់អនកក្សី សូ សជាតិ ក៏មានច្ំណច្គួ ឲ្យសងស័យជារក្ច្ើន្ងខដ ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានដឹង
អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងភនំរពញ រក្កាយរពេខដេោត់បានមកដេ់ក្កុងភនំរពញខតប៉ារណា
ណ ះ (ជាងមួយសបាតហ៍
រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៥-១៦។ ោត់បានរេើករឡើង្ងខដ
ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេទសសនកិច្ច បស់សរមតច្ សីហន រៅកាន់ដំបន់ ំរដ្ឋះ ឆ្នំ ១៩៧៣ ោត់ពំបានដឹងថ្ន បតី បស់ោត់
ទទួេភា កិច្ចជា្ៃូវកា កនុងកា ទទួេសាាគមន៍ក្ពះអងគមាចស់រឡើយ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័
១២-១៣។ កា រេើករឡើងទាំងពី ច្ំណច្រនះមិនគួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។
405
រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត បស់ សួង សីរគឿន ឯកសា E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583611 (មានជំ ំ បស់បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជារក្ច្ើនរៅកនុងតំបន់សឹង
ទ ក្តង់ រខតតកំពង់ោម ួមទាំង ប-២០ ខដេជាជំ ំអប់ ំខកខក្បសក្មាប់បញ្ញាជន
ខដេបានវិេក្តឡប់មកពីប រទស រហើយមានច្មាៃយក្បខហេជា ១០ គីឡូខម៉ាក្តពីតប
ំ ន់រនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ២៤ (“មនទី ៧៤ ជិត [...] ភូមិមាឃ។ ច្រនាៃះភូមិមាឃ រហើយ
ភូមិដីក្កហមរនះ រគរៅមនទី ៧៤ ហនឹង គឺរៅក្តង់ហឹង
ន ។ រៅរកៀកទី ួមក្សុកសទឹងក្តង់ខតមតង”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ២៤-២៦ (ោត់គឺជាអតីតអនកោមខខម ក្កហមមានក់ ខដេបានច្ូេ ួម
ជាមួយខខម ក្កហមរៅឆ្នំ ១៩៦៨ រៅរពេខដេោត់សិត
ា រៅរខតត តនគី ី រហើយបានោករច្ញជាមួយ ប៉ាង់ និង ប៉ាេ ពត
ពីរខតត តនគិ ី រៅរខតត កំពង់ោមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០។ រអៀង សា ី នួន ជា រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមក្បជំជារក្ច្ើនខដេ
ប៉ាេ ពត បានដឹកនាំពី ឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅភូមិក្ត ង
ំ ទឹម រខតតកំពង់ោម)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន់ រៅ ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា E3/58 នងៃទី ២១ ខខ វិច្កា
ិ
ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម )
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅបាន។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ោត់មិនបានរធាើឲ្យមានវិមតិសងស័យរនាះរទ ទាក់ទិននឹងវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងភូមិមាឃ កនុងខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៤ រនាះ។

141>

រក្កាយកិ ច្ចក្បជំ ខខ មិង នា ឆ្នំ ១៩៧៤ អនក ច្ូ េ ួ មក្បជំ ក្គប់ោនក្តូវ បានខណនាំឲ្យ

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅត្តមភូមិភាគខដេខៃួនមានសមតាកិច្ចរ ៀងៗខៃួនអំពីរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅ
កនុងរពេក្បជំរនះ

406

។ គណៈកមាមធិកា មួយខដេមាន សន រសន ជាក្បធាន រហើយមាន កយ ធួន

និងកមាមភិបាេភូមិភាគរ្សងរទៀតជាសមាជិករនាះ ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីោត់ខច្ងកា ជរមៃៀស

407

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ក្បរទសរវៀតណាម

។ ប៉ាេ ពត

និង នួន ជា បានដឹកនាំគណៈក្បតិភូមួយរៅកាន់

រដើមបី ជ ក្មាបរមដឹកនាំរវៀតណាមអំពីខ្នកា បស់បកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ

កនុងកា “ ំរដ្ឋះ”ទីក្កុងភនំរពញ និង រសនើសំឲ្យ្គត់្ង
គ ់អាវធបខនាមរទៀត

142>

408

។

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈទាំងអស់ខ្ងរេើរនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទាំង

រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ពិតជាមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រដ្ឋយរៅ
កនុងកិច្ចក្បជំ រនាះមានកា រធាើរសច្កតីស រក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី ទី ក្កុងភនំរពញ។ អនរលាម
ត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ
សរក្មច្រនាះ

ពួកោត់ទាង
ំ ពី នាក់បានយេ់ក្សបរៅនឹងរសច្កតី-

409

។ រខៀវ សំ្ន អាច្ក្បឆ្ំងរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនត

00239935-00239936 (ប-២០ ជិតគីឡូរេខ ១០ ជិតបឹងរកត កនុងក្សុកសទឹងក្តង់ រខតតកំពង់ោម)។ សូមរមើេ្ង

ខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00396191 (ខ្នទី)។
406
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៤។
407
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៩-៣១។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធី ិទធរដ្ឋយ Kassekampen
ឯកសា E3/656 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00806232។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៩។
408
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៩។
409
សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៣-២២៨ ។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ
ខខម ងន ឯកសា E3/3 ទំព័ ១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00078201 (“រហើយត្តំងពីរនាះមក ំរដ្ឋះឆ្នំ ៧៥ វាក៏ឯកភាពោន
របើត្តមខាំរុ មើេ អារ ឿងនាំមនសសរច្ញពីក្កុងអី ប៉ាខនតអារ ឿងករមទច្អីៗ វាមិនដឹងរទ អាពួកខ្ងរក្កាមវាខូច្ […]”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោត់បានរក្ជើសរ ីសមិនក្បឆ្ំងជំទាស់រទ

410

។

៣.៤.២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥

143>

កា ជរមៃៀសក្បជាជនពី ទី ក្កុងភនំរពញក្តូវ បានរេើកយកមក

មានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន

ពិភាកាសាជាងមរី ៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥។ រទាះបីជាអនកជំនាញ
រលាក

David CHANDLER

កាេប ិរច្ិទរនះក៏រដ្ឋយ

411

បានទទួេសាគេ់ថ្ន

មានកា រេើកមតិរោបេ់ខសៗោនអំពី

ក៏រលាក David CHANDLER យេ់រឃើញថ្ន រសច្កតីសរក្មច្

412

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុង បានរធាើរឡើងរៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥
រពេរនាះ ក្បជាជនខដេ ស់រៅត្តមរខតត និងទីក្បជំជនតូច្ៗមួយច្ំនួន
ក្ករច្ះ

ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ ួច្រៅរហើយ

អនវតតសាកេបង ួច្រហើយខដ

413

រដ្ឋយមកដេ់ក្តឹម

ួមទាំង ឧតតង
ុ គ និងរខតត

រហើយរោេនរោបាយរនះក៏ក្តូវបាន

។ រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍រធាើរឡើងរៅកនុងសននិសីទសា ព័ត៌មានមួយ

កនុងទីក្កុងរប៉ាកាំង រដ្ឋយមានវតតមាន បស់ រអៀង សា ី ខដ រនាះ ប៉ាេ ពត ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ
ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសអនក ស់រៅកនុងទីក្កុងរៅត្តមទីជនបទ គឺជាកត្តតមួយកនុងច្ំរណាមកត្តត
ធំៗច្ំរ ះរជាគជ័ យននបដិវតតន៍

414

១៩៧៥

410

រហើយរសច្កតីស រក្មច្រនះបានរធាើរឡើង រៅកនុងខខ

កមភៈ

ឆ្នំ

។ រទាះបីជា នួន ជា មិនោំអំពីកា ក្បជំរក្កាយៗរទៀតអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/4051 ទំព័

១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786555-

00786556។ វីរដអូអំពីកា សមាភសន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E152.1.52R។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា
ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ )“ោត់ [រខៀវ សំ្ន] ក៏មានអំណាច្ខដ ោត់មិនខមនថ្នោមន
រសាះរទ។ ប៉ាខនត កា ង្វ អី រ្សងៗ រដ្ឋយខឡកពីោន។ […] ោន់មាន [អំណាច្] ប៉ាខនត មិនមានអំណាច្ខតឯង។ រគ
ជំ ញជំ វិញ រគជួយមតិ ជួយអីខដ ។”)។
411
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៣៥-៣៧។
412
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៤៤-៤៥, ៤៧-៤៨។
413
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៣៣-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៦-២៨ (ក្ករច្ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស)
ទំព័ ៣៨-៤១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បន រធៀន ឯកសា E3/5498 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00368600-00368602 (ក្បជាជនទាំងអស់រៅកនុងទី ួមរខតតត្តខកវក្តូវបាន
ជរមៃៀសក្បខហេជារៅនងៃទី ១៨ ឬ ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
414
បាយកា ណ៍ត្តមដ្ឋនទំនាក់ទំនងច្ងបូ ៌ /SWB៖ ច្ងបូ ៌ ច្ះនងៃទី ៤ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/2728,
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00390921, 00390927។ បទសមាភសន៍ជាមួយនឹង សាឡុត ស (ប៉ាេ ពត) រៅកនុងទីក្កុង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ទីក្កុងភនំរពញបនាទប់ពីកា ក្បជំរៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៤ ក៏ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្
ជរមៃៀសរនះក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកាកនុងកិច្ចក្បជំមិនខមនមានខតមតងរនាះរទ

415

។

៣.៤.៣ រដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

144>

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ននបកសកមមយ
ុ នីស-ត

កមពជា
ុ បានជួបក្បជំោនរៅមនទី ប-៥ ខដេជាទីបញ្ញជកា វាយក្បហា រៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងសាិត
រៅកនុងភូមិត្តង
ំ ពួន ក្សុកកំពង់ក្តឡាច្ រខតតកំពង់ឆ្នំង រដើមបីពិភាកាអំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

416

។ សាកសី ភី ភួន មានវតតមានរៅជិតទីកខនៃងក្បជំរនាះ រហើយ

បាន្តេ់កា ពិពណ៌នាេមអិតរក្ច្ើនក្ោន់របើ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងទទួេយកភ័ស ត្ត
តុ ង បស់
ភី ភួន

ក់ព័នធនឹងេកេណៈទូ រៅននកិច្ចក្បជំ និងអនកច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ រនះ ខដេ ួមមានទាំង

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។ រៅកនុងច្ំណច្សំខ្ន់ៗជារក្ច្ើន ភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់អំពីបញ្ញារនះ ក្តូវ
បានោំក្ទរដ្ឋយជនជាប់រោទ។

145>

អងគជំនំជក្មះសននិដ្ឋានថ្ន ប៉ាេ ពត និងរមដឹកនាំដនទរទៀត ខដេមានវតតមានរៅមនទី ប-៥

មនរពេជរមៃៀស បានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយនឹង នួន ជា រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សង
រប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/2072 ERN (ភាសាខខម ) S 00296205-00296207 (“កត្តតសំខ្ន់មួយកនុងច្ំរណាមកត្តតរ្សង
រទៀតននរជាគជ័យ បស់រយើង គឺកា ជរមៃៀសអនក ស់រៅទីក្កុងឲ្យរៅរៅជនបទ។ រ ឿងរនះក្តូវបានសរក្មច្មនរពេ
ទទួេជ័យជំនះ គឺ រៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរយើងបានដឹងថ្ន មនរពេករមទច្អងគកា ោ កិច្ច បស់ខ្មង
ំ សក្តូវ
ក្គប់ក្បរភទរនាះ កមាៃំង បស់ពួករយើងមិនទាន់ខ្ៃង
ំ ក្គប់ក្ោន់អាច្កា
បដិវតតន៍បានរទ”)។
415
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៩-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ១៦-១៨។
416
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១០-១២, ១៤-១៥។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00204068-00204069។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា E3/424 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00418518-00418520។ កំណត់ក្ត្ត បស់ Stephen HEDER ននកិច្ច
សមាភសន៍ជាមួយ រហង សំ ិន ឯកសា E3/5593 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 0041939600419397។ កំណត់ក្ត្តក្បតិោ ឹក បស់ Stephen HEDER ននកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រហង សំ ិន ឯកសា E3/1568
ERN (ភាសាខខម ) 00713946-00713947។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី
១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

417

រទៀត

។ រោងត្តម នួន ជា ប៉ាេ ពត សាិតរៅមនទី ប-៥ ោប់ពីរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក

418

រដើមបី “បញ្ញជវាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ”

។ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានផ្ទៃស់រៅ

មនទី ប-៥ រដើមបី “ត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកជាច្ងរក្កាយរៅរេើ ដាធានីភំរន ពញ” ប៉ាខនត ោត់បាន
បដិរសធថ្ន ោត់មិនបានច្ូេ ួមកនុងកា ង្វ បស់ទីបញ្ញជកា រទ
រអៀង សា ី ក៏បានដឹងអំពីកិច្ចក្បជំរនះខដ

419

។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន

(ខដេោត់បានកំណត់កាេប ិរច្ិទកិច្ចក្បជំរនះថ្នរៅ

ច្ងខខ មីនា ឬ រដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥) ខដេកនុងកិច្ចក្បជំរពេរនាះ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ
ពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកា រទាះបីជាោត់បានអះអាងថ្ន ោត់មិនមានវតតមាន
រដ្ឋយផ្ទទេ់កនុងរពេក្បជំរនាះក៏រដ្ឋយ

417

420

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១០-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ

កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន
ឯកសា

E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00204068-00204069។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា E3/63 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨
ERN

(ភាសាខខម )

00228843-00228845។

សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

រខៀវ

សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦០៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00103838 (“រៅច្ងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខាំុក្តូវបានរគអរញ្ជ ើញរៅបញ្ញជកា ួម [ប.ក.ក]
ខដេត្តំងរៅភូមិដូង

កនុងឃំខក្សអណូ ត ង

ខ្ងេិច្ឧតតង
ុ គបនតិច្

រដើមបីត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកជាច្ងរក្កាយរៅរេើ

ដាធានីភំរន ពញ។ ហូ នឹម[...]និង ហូ យន់ [...] អត់បានមករៅជាមួយខាំរុ ទ”)។ នួន ជា បាន្តេ់សកេក
ី មមថ្ន ប៉ាេ ពត
បានវិេក្តឡប់មក ប-៥ រក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ២៧-២៨។
418
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨ (កនុងក ណីខដេមានេកេណៈខស
ោន វាងក្បតិោ ិកជាភាសាខខម

និងអង់រគៃ ស

អងគជំនំជក្មះនឹងពឹងខ្អករេើអតាបទរដើមជាភាសាខខម )។

សូមរមើេ

្ងខដ កំណត់រហតខដេរក្បើក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងអំឡុងសវនាកា នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ERN
(ភាសាខខម ) 00757832-00757833។
419
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00103838។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ
សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៤៥-៤៨។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត
កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៧ ។
420
អតាបទសមាភសន៍ HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ឯកសា E3/89 ERN (ភាសាខខម )
00062457-00062458។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006434
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

146>

រៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ រមដឹកនាំបានោយកា ណ៍អំពីសាានភាពរៅឯសម ភូមិរៅកនុងតំបន់នានា

បស់ពួករគ
ភនំរពញ

421

។ ប៉ាេ ពត បានរេើករឡើងជាងមីមង
ត រទៀតអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

422

។ រមបញ្ញជកា កងទ័ពបានកត់សមាគេ់ថ្ន វាជាកា ពិបាកសក្មាប់កមាមភិបាេកនុងកា

ក្គប់ក្គងក្បជាជន ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរទរនាះ

423

។ ប៉ាេ ពត បាន

ពិភាកាអំពីរជាគជ័យននបទពិរសាធន៍កាេពីរេើកមនៗកនុង “កា ំរដ្ឋះ” ទីក្កុង និងទីក្បជំជន
នានា ដូច្រៅនឹងបទឧរទទសនាម បស់ នួន ជា ខដ

424

។ រោងត្តម ភី ភួន ទាំង នួន ជា និង

រខៀវ សំ្ន បានោំក្ទខ្នកា រនះ រហើយអនកច្ូេ ួមទាំងអស់បានទះនដបង្វាញអំពីកា យេ់ក្សប
រៅនឹងសំរណើជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេច្ំណច្រនះវាក្សបនឹងរោេនរោបាយ
កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជនរ្សងៗរទៀត
រដ្ឋយសក្តូវ

ខដេរគ ំរដ្ឋះបានពីទឹកដីខដេក្គប់ក្គង

425

។

421

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១២-១៣ ទំព័ ១៩-២០។

422

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១១-១២។

423

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១២-១៣។

424

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ២០-២១។

425

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១២-១៣, ១៤, ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៣៥-៣៦។ រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន តវា៉ា អំពីភាព

អាច្រជឿជាក់បានននសកេីកមម បស់សាកសី ូបរនះ រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន សកេីកមម បស់ោត់គឺ្យ
ទុ ពី កា ពិពណ៌នា បស់ោត់
អំពីទីកខនៃងក្បជំ និងេទធ ភាព បស់ោត់កនុងកា សរងកតរមើេ និងសាតប់ឮនូវអាីខដេបានរកើតរឡើង។ សូមរមើេ រសច្កតី
សននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣

កថ្នខណឌ ១៩-៣៣។ រដ្ឋយពិនត
ិ យរៅរេើប ិបទននសកេីកមម បស់សាកសី អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់
ោត់ភាគរក្ច្ើនសីសង្វាក់ោនរៅនឹងច្រមៃើយ បស់ោត់ខដេបាន្តេ់រៅសហរៅក្កមរសើបអរងកត។ សូមរមើេក្បតិោ ឹក
ច្ះនងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៤៥-៤៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា
E3/63 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00228844-00228845។ ជាពិរសស រៅកនុង
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ បស់សាកសី ភី ភួន ជាភាសាខខម និងបាោំ ង ឯកសា E3/63 និងរៅកនុងក្បតិោ ឹកនន
កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយរនះ ឯកសា E3/63/1 សាកសីបានពិពណ៌នាអំពីទីកខនៃង ខដេកិច្ចក្បជំបានរធាើរឡើងរនាះ ថ្ន
ជា្ទះឈ្ឺតូច្មួយ រហើយបខនាមរេើរនះរទៀតរនាះច្ំណច្រនះគឺក្សបរៅនឹងសកេីកមម បស់ោត់ ខដេបានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់
អាច្សាតប់ឮ និងរមើេរឃើញអាីៗរៅខ្ងកនុង្ទះរនាះ ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣.៤.១ សតីពី “ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤”
(ខដេរៅកនុងច្ំណច្រនះ គណៈកមមធិកា មជឈឹមបានសរក្មច្អំពីយតតសា
ិ ្សតននកា វាយផ្ទតច្់ច្ងរក្កាយ រដើមបី “ ំរដ្ឋះ”
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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147>

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រទៀតថ្ន ទាំង រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី បានបង្វាញអំពីកា

យេ់ដឹងោ៉ាងទូេំទូលាយអំពីដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្

ខដេនាំឲ្យមានកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ រៅកនុងបទសមាភសន៍ងតជាខខសវីរដអូមួយ រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន
ក្បសិនរបើមានសំរឡងខតមួយក្បឆ្ំងនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

កា ជរមៃៀសក្បជាជននឹងមិនអាច្

រធាើរៅរកើតរឡើយ។ ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រហត្េកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺរដើមបីកា
ក្បជាជនសាៃប់រដ្ឋយសា អត់អាហា

កំឲ្យ

426

។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន គឺជាអនកខដេបាន

ក្បកាសត្តម វិទយុសំរឡង បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
អំពីកា វាយក្បហា ច្ងរក្កាយរៅរេើទី
ក្កុងភនំរពញ រទាះបីជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនក្តូវបានក្បកាសក៏រដ្ឋយ

427

។

ច្ំរ ះ រអៀង សា ី វិញ ោត់បានពិភាកាជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី
ក្កុងភនំរពញ ោ៉ាងរហាច្ណាស់រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងក្បខហេជារៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥។ ដូរច្នះ ទាំង រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី សទធខតបានដឹងជាមនអំពីខៃឹមសា េមអិតននកា
ជរមៃៀសក្បជាជន

ខដេច្ំណច្រនះមានភាពសីសង្វាក់ោនរៅនឹងកា ច្ូេ ួម បស់ពួកោត់រៅកនុង

ដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្។
៣.៤.៤ បទបញ្ញជខដេក្តូវបានបញ្ជូនរៅកមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាម

148>

បនាទប់ពីកិច្ចក្បជំរៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនទី ប-៥ ួច្មក ក៏មានកា ក្បជំ

ជាមួយនឹងកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេរធាើរឡើងរដើមបីដ្ឋក់បទបញ្ញជរៅដេ់ពួករមបញ្ញជកា កងពេធំនន
កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្កុងរ្សងៗរទៀត

428

។

ក្បរទស ួមទាំងកា ជរមៃៀសក្បជាជន្ងខដ ) ។សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៨-១៥១
(បទបញ្ញជខដេបានរធាើរឡើងបនាទប់ពីកិច្ចក្បជំរៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបទបញ្ញជទាក់ទងនឹងខ្នកា ននកា
វាយផ្ទតច្់ច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះភនំរពញ និងដំបន់ទាង
ំ អស់ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់សក្តូវ) ។
426
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4051 ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0078655500786556។ វីរដអូអំពីកា សមាភសន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E152.1.52R។
427

មានកា ជំ ញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ួប ួមោនរធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្នំងី ម (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00783125-00783130។
428
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(នួន ជា) ទំព័ ២-៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា E3/63 ច្ះនងៃទី ២១
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00228844-00228845។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឧទាហ ណ៍ កមាមភិបាេខខម ក្កហមមានក់រ្
ម ះ ខសម រហឿន ក្តូវបានរមបញ្ញជកា បស់ោត់ក្បាប់
ថ្ន ពួករមបញ្ញជកា ទាំងអស់បានជួបក្បជំរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីពិភាកា
អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយរក្កាយមកក៏បានមកក្បាប់កូនរៅថ្ននក់រក្កាម
ឲ្យបានដឹងអំពីខ្នកា រនះ
បានោយកា ណ៍ថ្ន

429

។ សាកសី ឈ្ូក

ិន ខដេជាអតីតរមបញ្ញជកា កងទ័ពខខម ក្កហម

មានកិច្ចក្បជំមួយរៅភនំស

ខដេជាទីបញ្ញជកា កងទ័ពខខម ក្កហមក្បោំរខតត

កំពត ក្បខហេជាមួយខខមនកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ ត្តម៉ាក បាន

430

ពិភាកាអំពីកា បិទ្ា កា េបបំបាត់ ូបិយប័ណណ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងកំពត
ត្តម៉ាក

ក៏បានពិភាកា្ងខដ អំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីកំពត

ក្សរដៀងោនខមនខទនរៅនឹងកា អនវតតខដេរធាើរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

។

ខដេមានេកេណៈ

និងតំបន់រ្សងៗរទៀតកនុង

431

ក្បរទស

។ រដ្ឋយរោងរៅរេើរហត្េរនះ ឈ្ូក ិន ខៃួនោត់ផ្ទទេ់រជឿជាក់ថ្ន កា ជរមៃៀស

ក្បជាជនក្តូវបានរគរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើកា ក្ពមរក្ពៀងកនុងច្ំរណាមរមដឹកនាំទាំងអស់

149>

432

។

សាកសីជារក្ច្ើនបានបញ្ញជក់ថ្ន កា ខណនាំពីថ្ននក់រេើ ក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅថ្ននក់រក្កាមរៅកនុង

ជួ កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ។ សាកសី ឃន ក្បាក់ បានបញ្ញជក់រៅច្ំរ ះមខសហរៅក្កមរសើបអរងកត
ថ្ន កិច្ចក្បជំមួយក្តូវបានរធាើរឡើងបីនងៃមនកា វាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ
កងទ័ពក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង បនាទប់ពី ំរដ្ឋះបាន និង
ក្បាប់ឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ដ្ឋក់អាវធច្ះ
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

433

។ រឆ្ម ខស បានបញ្ញជក់ថ្ន បទបញ្ញជឲ្យជរមៃៀស

គឺជាបទបញ្ញជទូរៅ

ខដេក្តូវអនវតតរៅក្គប់សម ភូមិទាង
ំ អស់

រដ្ឋយក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្គប់ ទី ក្កុ ងទាំ ងអស់ រដើមបីឲ្យក្សបរៅនឹង ខ្នកា ខដេបាន

429

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម រហឿន ឯកសា E3/5280 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ERN

(ភាសាខខម ) 00287555-00287556។
430
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧២-៧៨។
431
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧២-៧៨។
432
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧២-៧៨។
433
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា E3/509 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ទំព័
២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00270157-00270159។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464
ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-00204740 (បានទទួេបញ្ញជពីរម បស់
ោត់ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន រទាះបីជាមិនច្ាស់ថ្នរៅរពេណាក៏រដ្ឋយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កំណ ត់ ខ្ ងរេើ

434

។ កងទ័ពខខម ក្កហមពី នាក់ រ្
ម ះ ជា សាយ និង ស៊ុំ ជា រៅកនុងរពេ ំរដ្ឋះទី

ក្កុងភនំរពញរនាះ បានទទួេបញ្ញជឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ខតក្តូវរធាើបនាទប់ពីទីក្កុង
ភនំរពញក្តូវបាន ំរដ្ឋះ

435

។ ក្សរដៀងោនរនះខដ រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ គង់ គីម និងកងអនរសនា

តូច្ បស់ោត់បានច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរហើយ រទើបោត់បានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន
រហើយោត់បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្នក្បជាជនកំពងខតរធាើដំរណើ ោករច្ញពីភំរន ពញ។ កងអនរសនាតូច្ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជឲ្យកាត់ផ្ទតច្់ទឹក

កនុងរោេបំណងរដើមបីបងេំឲ្យក្បជាជនោករច្ញពី

្ទះសខមបង បស់ពួកោត់ ឬច្ូេរៅកនុង្ទះក្បជាជនពិនិតយរមើេថ្ន រតើមានក្បជាជនរៅសមៃំកនុង្ទះ
ឬអត់ រដើមបីធានាថ្នក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីកខនៃង បស់ពួកោត់ និងរដើមបីសមាអត្ទះ ឬ
្ៃូវងនេ់នានា

436

។ បទបញ្ញជដូច្ៗោនទាំងរនះបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន មានខ្នកា ខដេមានកា រ ៀបច្ំ

ត្តំងពីរដើមដំបូងមក

434

437

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ

២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ២៩ ទំព័ ៥៦-៥៧។
435
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៤០ (ជាទាហានមានក់រៅរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ
បាន

្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់បានទទួេបញ្ញជពីរមបញ្ញជកា បស់ោត់ឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង បនាទប់ពី

ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៦-៧, ៩-១០ (ជាទាហានខខម
ក្កហមមានក់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧២ បានបញ្ញជក់ថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជពីក្បធានកងវ រសនា តូច្ រ្
ម ះ
ហាក់ ឲ្យជួយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនតោត់មិនដឹងថ្ន ហាក់ បានទទួេបញ្ញជពីន ណារឡើយ)។ សូម
រមើេ្ងខដ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ សូ រ ៉ាន ឯកសា E3/2073 ERN (ភាសាខខម )
00055183-00055185

(បានទទួេបញ្ញជពីអនក្បធានកងវ រសនាធំ បស់ោត់)។

បាយកា ណ៍អនវតតដីកាោត់ឲ្យ

រសើបសួ ជំនួស ឯកសា E3/3885 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 0020511700205119 (រមបញ្ញជកា បស់ ហីម ហន បានរកាះក្បជំក្បាប់ពួករគអំពីរសច្កតីខណនាំឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន ក្បាំពី នងៃ
បនាទប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ)។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា
E3/471 ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00172079-00172080។
436
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម), ទំព័ ៧៥-៧៧, ៨៤-៨៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ១៥-១៨, ១៨-១៩, ៤៤-៤៥, ៤៧-៤៩។
437
សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង ធី ឯកសា E3/5263 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00270178-00270179 (កនៃះខខមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេ
ខដេអងគភាព […]

បស់ខាំបា
ុ នច្ូេជិតដេ់ទីក្កុងភនំរពញ រសឿន ខដេជារមបញ្ញជកា កងវ រសនាតូច្ បស់ខាំុ បាន

ក្បាប់ខាំុ និងយទធជនដនទរទៀតរៅកនុងអងគភាពថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (ោត់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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150>

បគគេិករោធា និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមរ្សងរទៀតបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់មិនក្តូវ

បានរគក្បាប់អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាមនរឡើយ។ សាកសី មាស រវឿន ខដេជារមបញ្ញជកា កង
វ រសនាធំរេខ ១៦ ននកងពេធំរេខ ១ រៅកនុងភូមិភាគនិ តី ខដេកងពេរនះទទួេបនទក
ុ វាយ
ក្បហា ទីក្កុងភនំរពញពីខប៉ាកនិ តី

438

សាកសី ជួន ធី ខដេសាិតរៅកនុងកងពេជាមួយោន រហើយ

សាកសី អង ខ ៉ាន ខដេជាកមាមភិបាេកងទ័ពរៅកនុងកងពេតូច្រេខ ១៤ ខដេវាយក្បហា ពីខប៉ាក
និ តី្ងខដ រនាះ

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន

អងគភាពនីមួយៗ បស់ពួករគ

ជរមៃៀសក្បជាជនសី វិេរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ
និង/ឬជា និ សា បស់ នួន ជា, សាកសី
សាកសី

ពំបានទទួេបទបញ្ញជឲ្យ

439

។ សាកសី សូក្ត រទឿង ខដេជាអងគ កស

ន ោន ខដេជានិ សា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និង

សួន កានិេ ខដេជាអនកវាយសា ទូ រេខ (អនកនវ៉ាម៉ាស) ខដេរធាើកា រៅជិតនឹងពួកកមាម-

ភិបាេជាន់ខពស់ននភូមិភាគកណា
ត េ

ក៏មិនបានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញខដ ប៉ាខនត រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួករគបានរឃើញក្បជាជនោ៉ាងរក្ច្ើនរដើ
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមឈ្ ោមរៅត្តមមនទី នានាជំ វិញទីក្កុង

អត់និោយអាីរក្ច្ើនជាងរនះរទ)

ហូតទាេ់ខតសាានភាពវិេរៅ កសភាពធមមត្ត វិញ

440

។

ពួករគអាច្វិេក្តឡប់មកវិញ

បាន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម រហឿន ឯកសា E3/5280 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287554-00287555 (“ខាំបា
ុ នដឹងថ្ន មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមបញ្ញជកា
ទាំងអស់ ក្តូវបានរគរៅរៅក្បជក្ំ បាប់ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ […] បនាទប់មក រមបញ្ញជកា ទាំង
រនាះ បានមកក្បាប់អំពីខ្នកា ទាំងរនះឲ្យកូនរៅថ្ននក់រក្កាមបានដឹង”)។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ S. Heder & M.

Matsushita បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា

E3/1714 ខខកមភៈ-ខខមីនា ឆ្នំ

១៩៨០ ទំព័ ៩៦-៩៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324767-00324768 (ក្បខហេជា ១០ នងៃ មននងៃ ំរដ្ឋះ ខ្នកា ជរមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានដ្ឋក់រច្ញរៅថ្ននក់រក្កាម។ ខ្នកា រនះបានមកដេ់កខនៃងរយើង រក្កាយខបក
អនករេឿង។ ពំមានកំណត់ថ្នរពេណាក្បជាជននឹងក្តូវោករច្ញពីទីក្កុងរទ គឺថ្ន អងគភាព និងភូមិភាគនីមួយៗជា
អនកសរក្មច្រដ្ឋយខៃួនឯង)។
438
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧៣-៧៥។
439
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៤២-៤៣។
440
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៦៣-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១២ ( ន ោន), ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ២៦-២៧, ៤១,
៤២-៤៤, ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ១៧-១៩។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ ខកវ ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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151>

រទាះបីជាកមាមភិបាេមួយច្ំនួន

មិនក្តូវបានរគក្បាប់អំពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរៅមនកា វាយក្បយទធច្ងរក្កាយក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សត្ត
តុ ង
ក់ព័នន
ធ ឹងខ្នកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន និងកមាមភិបាេខដេបានទទួេព័ត៌មានអំពីខ្នកា រនះ
ជាមន

និងេកេណៈសីសង្វាក់ោនននកា អនវតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅទូទាង
ំ ទីក្កុងទាំងមូេរនាះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ពិតជាមានរសច្កតីសរក្មច្ពីរមដឹកនាំជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទក្ី កុង ខដេរសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅត្តមឋានានក្កម
រោធា រទាះបីជាកា បញ្ជូ នរនះមិនក្តូវបានអនវតតឲ្យបានេអឥតរខ្ចះក៏រដ្ឋយ។
៣.៤.៥ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

152>

ភ័សត្ត
តុ ងខ្ងរេើបង្វាញឲ្យរឃើញច្ាស់ថ្ន

នួន

ជា

មានតួនាទីសំខ្ន់រៅកនុងកា រធាើ

រសច្កតីសរក្មច្ ំរដ្ឋះ និងផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនរ្សងៗរទៀត។
រខៀវ សំ្ន បានក្បាប់សហរៅក្កមរសើបអរងកតថ្ន ោត់មិន ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីសរក្មច្ឲ្យផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទ រដ្ឋយោត់បានដឹងអំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនះពីកងទ័ព
រៅឧតតង
ុ ខគ តប៉ារណា
ណ ះ

មនរពេរច្ញដំរណើ រៅទីក្កុងភនំរពញ។

ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន

ោត់បាន

E3/5173 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00189263-00189265 (“រៅរពេកងខាំុ
ច្ូេមកដេ់ ខាំបា
ុ នរឃើញពួកទាហាន េន់ នេ់ រេើកទង់ជ័យស ប៉ាខនតកងខាំោ
ុ ម នខ្នកា រដញ ឬជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទ រក្ ះមនច្ូេភនំរពញ ក្កុមខាំបា
ុ នទទួេបទបញ្ញជពីរមបញ្ញជកា ួច្រហើយ។ ... រៅរពេរយើងឮ
ពួករគក្បកាសឲ្យក្បជាជន រច្ញពីទីក្កុង រមបញ្ញជកា វ រសនាធំ បស់ខាំ្
ុ ៃេ់ រក្ ះកងខាំបា
ុ នទទួេបញ្ញជឲ្យ កាទក
ក្បជាជនជាធមមត្ត”)។ កំណត់់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ហីម ហន ឯកសា E3/5532 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00422484-00422485 (ពំបានដឹងអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរទ ក្ោន់ខតដឹង
អំពីខ្នកា វាយយកទីក្កុងភនំរពញប៉ារណា
ណ ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ S. Heder & M. Matsushita
បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា

E3/1714 ខខកមភៈ-ខខមីនា ឆ្នំ១៩៨០ ទំព័

៥៩-៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00324730-00324731 (ប សមានក់មកពីតំបន់ ១៣ រខតតត្តខកវ កនុងភូមិភាគនិ តី បាន
បញ្ញជក់ថ្ន “ត្តមខដេខាំដ
ុ ឹង ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិនក្តូវបានក្បកាសឲ្យដឹងជាមនរឡើយ។
…ប៉ាខនត ខាំគ
ុ ិតថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយ យៈរពេយូ ទូរៅ
ពីរក្ ះរនាះគឺជាអាីខដេរយើងខតងខតបានរធាើពីមន រៅរពេខដេរយើង ំរដ្ឋះបានតំបន់ បស់សក្តូវ។ កាេពីមន រយើង
បានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ខដេរយើងបាន ំរដ្ឋះ ពីរក្ ះរយើងភ័យខ្ៃច្ថ្ន រយើងមិនអាច្កាន់កាប់តំបន់ទាង
ំ រនះ
ទប់ទេ់នឹងកា វាយបកមកវិញ ដូរច្នះរហើយមិនអាច្ កាសនតិសខជូនក្បជាជនបាន។ និងរដ្ឋយសា ខត ក្បជាជនជា
ក្បភពននកមាៃំងពេកមម ។ រហើយក្បសិនរបើរយើងក្បមូេកមាៃំង ក្បជាជនរយើងនឹងមានកមាៃំងវាយយកឈ្ន ះសក្តូវ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិភាកាអំពីរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញជាមួយ ប៉ាេ ពត បនាទប់ពី
ក្ពឹតិកា
ត ណ៍ជរមៃៀសរនះបានរកើតរឡើង ួច្រហើយ រហើយោត់ោត់ទកថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនខបប

441

រនះគឺជាកំហសដ៏ធន
ៃ ់ធៃ មួយ

។ រទាះបីជា រលាក Philip SHORT យេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន

មិនខមនជាខ្នកមួយ ននកាេមា៉ា សីនកនុងកា រធាើរសច្កតីស រក្មច្ក៏រដ្ឋយ

442

ក៏អងគជំ នំជ ក្មះយេ់-

រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន ោត់មិនបានដឹងទាេ់ខតរសាះអំពីខ្នកា ជរមៃៀស
ក្បជាជនរនាះ គឺមិនគួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើទំនាក់ទំនងដ៏ជិតសនិទធ បស់ោត់
តុ ងខដេរេើករឡើងរដ្ឋយ
ជាមួយនឹងជនជាប់រោទ នួន ជា ប៉ាេ ពត និង រអៀង សា ី និងភ័សត្ត

443

សរងេបខ្ងរេើរនាះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក្ពមទាំង រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ពិត

ជាបានច្ូេ ួម រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពរញ និងទីក្បជំជន
រ្សងៗរទៀត។
៣.៥

ុ ភនរំ ពញ - កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់
យតតក
ិ មមច្រំ ះកា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជនរច្ញពីទក្ី កង

អារម ក
ិ

441

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN

(ភាសាខខម ) 00156616-00156617 ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156618-00156619។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ
រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ រហង សមី ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា E3/586 ទំព័ ១-២។ េិខិតច្ំហទីពី បស់
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/592 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ៨៥-៨៦ ERN (ភាសាខខម ) 0000279900002800។ ខាំម
ុ ិនបានដឹងអាីទាង
ំ អស់ (រដ្ឋយ Stephanie Giry សា ព័ត៌មាន Newsweek International) ឯកសា
E3/629 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៦។
442
ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៣៨-៤០។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី
និងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៥-៣៨៧ ។
443
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ

បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦១-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00103838-00103839។ (“រៅ
រពេខាំស
ុ ួ ពួករគ ពួករគបានក្បាប់ខាំថ្ន
ុ មានកា ខណនាំឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ ខាំុ នធត់ច្ិតត
ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៣ (“ខាំម
ុ ិនខដេច្ង់ ឬបាន
សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរឡើយ រហើយខាំក
ុ ៏មិនខដេរ ៀបច្ំខ្នកា ឬសរក្មច្រធាើដូរច្នះរឡើយ”) ទំព័ ៥៣-៥៤ (“ខាំុ
សូមបញ្ញជក់រឡើង វិញថ្ន ខាំម
ុ ិនបានរឃើញរ ឿងោ៉ា វខដេបានរកើតរឡើងរៅនងៃរក្កាយរនាះរទ រហើយខាំក
ុ ៏មិនមានអំណាច្អាី
រៅដ្ឋក់កំហិតឲ្យរគខកខក្បរនាះខដ ។ អនកខៃះថ្នខាំជា
ុ ជនកំសាក ឯខាំុ ខាំម
ុ ិនខមនជាអនកមានអំណាច្អាី រហើយខាំុ ក៏មិនខាេ់
អាីពីរ ឿងអត់អំណាច្រនះខដ ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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153>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

បានរេើករឡើងពីេទធ ភាពននកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា

ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិកមករេើទីក្កុងភនំរពញ
ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

154>

444

រដើមបីរធាើជាយតតិកមមច្ំរ ះកា ផ្ទៃស់

។

ោប់ពីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៦៩ រដ្ឋយមានកា ក្ពមរក្ពៀងពីសរមតច្ នរោតតម សីហន

សហ ដាអារម ិកបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកជាសមាៃត់

445

កងទ័ព

រៅរេើទីត្តង
ំ មួយច្ំនួនរៅត្តមបណា
ត រខតតរៅ

ខប៉ាកខ្ងរកើតននក្បរទសកមពជា
ុ រទាះបីជាមានយនតរហាះ រហាះ្ៃងកាត់ក្ពំខដនពីក្បរទសរវៀតណាម

446

រៅមនក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះក៏រដ្ឋយ

។ ដំបូង ពួករគកំណត់រោេរៅរៅរេើ្ូវៃ េំហូជីមិញ ខដេជា

្ៃូវមួយរច្ញពីរវៀតណាមខ្ងរជើង ្ៃងកាត់ក្បរទសកមពជា
ុ ច្ូេរៅរវៀតណាមខ្ងតបូង ខដេត្តម
យៈ្ៃូវរនះ ពួកកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាមបានជួយដេ់កងទ័ព និង្តេ់សមាភ ៈប ិកាេ ោំក្ទដេ់ជរមាៃះ
រៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម
444

447

។ បនាទប់ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន ក្តូវបានទមាៃក់រច្ញពីអំណាច្

សា ទូ រេខ ក្កសួងកា ប រទសបាោំង ខដេមានកមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/2688

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00490993-00490994។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២១ (បនាទប់ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញបាន វាមិនច្ាស់រឡើយថ្នរតើ អារម ិកបនត
ជាប់ ក់ព័នធ ឬោ៉ាងណា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័

២៩

(“ក្បសិនរបើកងទ័ព បស់រយើងមកកាន់កាប់ទីក្កុង រតើអារម ិកនឹងទមាៃក់ក្ោប់ […]”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខសីហា
ឆ្នំ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៤២-៤៤។
445
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៧០, ៩២-៩៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429757, 00429779-82។ រមធាវី
កា

កតី នួន ជា ខ្អករៅរេើរសៀវរៅ ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន Sideshow ខដេនិពនធរដ្ឋយ William Shawcross

្ងខដ ។ សូមរមើេ សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា
E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ រជើងទំព័ ៥៨១។
446
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ 19-24, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429706-11។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៦-២៨, ៨៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short: ប៉ាេ ពត – ក្បវតតិនន

សបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា

E3/9 ទំព័

១៨២ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396382។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៥ (កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកោប់រ្តើមកនុងឆ្នំ ១៩៦២
រៅរេើឃំញា៉ាង ខដេបច្ចប
ុ បននរនះជាខ្នកននទឹកដីរវៀតណាម រហើយកាន់ខតខ្ៃង
ំ កាៃខងមរទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៩)។
447
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២(David CHANDLER) ទំព័ ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៦-១៨, ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៥-២៦ (អារម ិកកំណត់រោេរៅកងទ័ពរវៀតកងរៅកនុងទឹកដីកមពជា
ុ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សហ ដាអារម ិកក៏បានបញ្ជូ នកងទ័ពរងមើ រជើងោប់ ន់នាក់្ងខដ

ច្ូេមកក្បរទសកមពជា
ុ ោប់ពីខខ

448

រមសា ដេ់ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧០

។ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧០ ជាកា រ្ៃើយតបរៅនឹងកា ជំទាស់

រៅកនុងក្បរទសច្ំរ ះអនតោគមន៍ បស់កងទ័ពសហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
សភាសហដាអារម ិកបានហាមោត់មិនឲ្យ្តេ់មូេនិធិដេ់ “បគគេិកសហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

449

ខដេ្តេ់នូវកា ខណនាំខ្នករោធាដេ់កងកមាៃំងកមពជា
ុ
ឬច្ូេ ួមកនុងសកមមភាពវាយក្បយទធ ”

។

រទាះជាោ៉ាងណាកតី និងដូច្បានបញ្ញជក់ជូនខ្ងរក្កាមរនះ កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់កងទ័ព
សហ ដាអារម ិកបានបនត ហូតដេ់ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣

155>

450

។

រៅនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៣ សហ ដាអារម ិកបានច្ះហតារេខ្រេើកិច្ចក្ពមរក្ពៀង

451

ឈ្ប់បាញ់ោនជាមួយនឹងរវៀតណាម

។ រដ្ឋយខឡក ខខម ក្កហមបានបដិរសធមិនច្ះកិច្ចក្ពមរក្ពៀង

ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៨-៩ (រវៀតណាមទទួេ ងនូវកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់
រហើយរវៀតណាមបានទ្នាទនច្ូេទឹកដីកមពជា
ុ រដើមបីអាច្ឲ្យជនជាតិរវៀតណាមច្ូេមកសានក់រៅកនុងភូមិរៅទីរនាះ)។
448
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ P. Short: ប៉ាេ ពត – ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9, ទំព័ 204, 215, ERN
(ភាសាអង់រគៃ ស) 00396404, 00396415។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger,
Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា
00430099។ រសៀវរៅ

E3/88 ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័

396 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)

និពនធរដ្ឋយ W. Deac ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន Road to the Killing Fields: The

Cambodian War of 1970-1975 ឯកសា E3/3328 ទំព័ 77-78, 250 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00430657-58,
00430830។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១០-១១។ នងៃទី ១១ ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ២២-២៤។
449
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Deac ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន Road to the Killing Fields: The Cambodian War
of 1970-1975 ឯកសា

E3/3328 ទំព័

79, ENR (ភាសអង់រគៃ ស) 00430659។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/88 ទំព័ 399,
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00430102។
450
រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ទំព័ 213-218, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429900-05។
451
រសៀវរៅ ស រស រដ្ឋយនដ បស់ សួង សីរគឿន ឯកសា E3/40, ERN (ភាសាខខម ) 00583609។ រសៀវរៅ និពនធ
រដ្ឋយ F. PONCHAUD៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862500 (បនាទប់ពី ដ្ឋាភិបាេ
សហ ដាអារម ិកច្ះកិច្ចក្ពមរក្ពៀងជាមួយរវៀតណាមខ្ងរជើង រៅនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៣ មក សហ ដាអារម ិកមានបំណងឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ មានសនតិភាពរឡើង វិញ រដ្ឋយខិតខំបំខបកខខម ក្កហមរច្ញពីសរមតច្សីហន និង្តេ់
គំនិតឲ្យបរងកើត ដ្ឋាភិបាេច្ក្មុះរដ្ឋយភាគីរ្សងៗ ួមោន)។
រសៀវរៅរមម ឯកសា

ឯកសា របាះពមភ្ាយននសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

E3/23 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥២-៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 00289695-00289696

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឈ្ប់បាញ់ោនជាមួយនឹង ដ្ឋាភិបាេ េន់ នេ់ រទ រហើយរក្កាយមកក៏មានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពី
សំណាក់សហ ដាអារម ិកកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើងៗ រៅរេើទីត្តង
ំ ខដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយពួកខខម ក្កហមរៅ
ទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ
រេើក្បរទសកមពជា
ុ

452

453

។ ស បមក សហ ដាអារម ិកបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកោប់ យ ន់រត្តនមក

។ រទាះបីជាក្ោប់ខបកជារក្ច្ើនបានធាៃក់រៅកនុងតំបន់ ខដេមិនមានក្បជាជន

ស់រៅរក្ច្ើនោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ក៏មានកា បា៉ាន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវបានសមាៃប់
រដ្ឋយសា កា ទំលាក់ក្ោប់រនះ

454

។ រលាក Francois PONCHAUD ខដេសាិតរៅកនុងក្បរទស

(កមពជា
ុ បដិរសធមិនរធាើកា ច្ោ និងបញ្ឈប់កា បាញ់ក្បយទធោនរឡើយ រទាះបីជាមានសមាពធ កា គំោមកំខហង និងកា
បងករ ឿងពីសំណាក់រវៀតណាមក៏រដ្ឋយ។
452
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៦-២៧, ៨៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/88 ទំព័
260-265, 272 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429947-52, 00429959។
453
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៩៤-៩៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W.
Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/88 ទំព័ 272,
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429959 (“រពញមួយឆ្នំ ១៩៧២ យនតរហាះ B-52 បានទមាៃក់ក្ោប់ខបកជិត ៣៧.០០០
រត្តន មករេើ ក្បរទសកមពជា
ុ ។ កនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៣ យនតរហាះទាំងរនាះបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកជាង ២៤.០០០រត្តន
រៅកនុងខខ រមសា ក្បមាណជា ៣៥.០០០រត្តន និងរៅកនុងខខ ឧសភា ជិត ៣៦.០០០រត្តន ។ ដូរច្នះមានកា រក្បើក្បាស់
យនតរហាះទមាៃក់ក្ោប់ខបក។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧២ យនតរហាះទាំងរនះបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកច្ំនួន ១៦.៥១៣ រត្តន
ច្ំរោេរៅ។ រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៣ ខតមួយឆ្នំប៉ារណា
ណ ះ យនតរហាះទាំងរនះបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកជិត ១៥.០០០
រត្តន រហើយតួរេខបានរកើនរឡើង ជារ ៀងោេ់ខខ ហូតដេ់ជាង ១៩.០០០រត្តន កនុងខខ កកក ដ្ឋ”)។
454
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៦-២៨, ៨៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១
ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) (ខដេបា៉ា ន់ក្បមាណថ្នមានសាៃប់ច្ំនួន ៤០.០០០ នាក់)។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ទំព័ 35 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429722 (“កសិក បានសាៃប់ ពំមានន ណាដឹងថ្នសាៃប់ប៉ានាមននាក់
រឡើយ […]”)។ រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់
ឯកសា E3/18 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (រខៀវ សំ្ន បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន
កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកបានសមាៃប់ក្បជាជនកមពជា
ុ ោប់ខសននាក់)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៥ (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨ និង ១៩៦៩ សូមបីខតវាេខក្ស ក៏ក្តូវបាន ងនូវកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកោ៉ាង
ធៃន់ធៃ ្ងខដ រហើយោប់រ្តើមកនុងឆ្នំ ១៩៦៤ ក្បជាជនបានោករច្ញពីភូមិរៅ ស់រៅកនុងនក្ព រដ្ឋយសា ខតកា ទមាៃក់
ក្ោប់ខបកោ៉ាងសនធឹកសនាធប់)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៩ (រៅក្តឹមឆ្នំ
១៩៦៩ អនកភូមិសារំ ៅនឹងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក និងបានរច្ះអំពី របៀបរគច្រច្ញពីកា ទមាៃក់ក្ោប់រដ្ឋយកា រភៀសខៃួន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កមពជា
ុ រៅរពេរនាះ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ក្បជាជនមានកា ភ័យខ្ៃច្ និងតក់សត
ៃុ រដ្ឋយសា កា
ទមាៃក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់រនះ

455

មានកា រកើនរឡើងោ៉ាងខ្ៃង
ំ រៅកនុងទីក្កុង

456

។ កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនះក៏មាន្េប៉ាះ េ់្ងខដ

បានពនា រពេមិនឲ្យខខម ក្កហមមានេទធភាពកាន់កាប់ទីក្កុង

និង

ភនំរពញអស់ យៈរពេជារក្ច្ើនឆ្នំ

ឥទធិពេដ៏សំខ្ន់ននកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនះគឺបាន

ត់រៅក្ជករកានរៅទីក្កុងភនំរពញ ខដេរធាើឲ្យច្ំនួនក្បជាជន

បងេំឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីជនបទ

រៅរេើកងទ័ពខខម ក្កហម

។

457

។ សាកសីជារក្ច្ើនបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់បានទទួេ ង

្េប៉ាះ េ់ រដ្ឋយសា កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីសំណា ក់សហ ដាអា រម ិក

និងបានពាោម ក

ច្ូេរៅកនុងនក្ព រដ្ឋយពំមានរក្ោះថ្ននក់អាីរឡើយ ប៉ាខនតរោក្កបីបានង្វប់។ សមាជិកច្ំនួន ៣១ នាក់ កនុងច្ំរណាម
សមាជិកក្គួសា បស់សាកសី បានសាៃប់រដ្ឋយសា កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣)។
455
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១១-១២។ សូមរមើេ្ងខដ

ភាពយនត ឯកសា ៖ Cambodia Year Zero 5 – the Bloodiest Domino ឯកសា E3/3137R (សាកសីបញ្ញជក់ថ្ន
ក្បជាជនសាមញ្ាមានកា ភ័យ នធត់ ោ៉ា ងខ្ៃ ង
ំ

រហើ យ អន ក ខៃះរកើត រោគភ័ យតក់ សត
ៃុ រដ្ឋយសា កា ទមាៃ ក់ ក្ោប់ ខបក

ខួ កាេ បស់ពួកោត់ដូច្ជាខូច្អស់រហើយ។

រដ្ឋយមានកា ភ័យតក់សត
ៃុ

និងហាក់ដូច្ជាវិេវេ់សាម តី្ងរនាះ

ពួកោត់រជឿនូវអាីខដេរគក្បាប់ពួកោត់ និងរដ្ឋយសា ខតមានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកោ៉ាងសនធឹកសនាធប់រនាះ ពួកោត់បាន
រជឿនូវអាីខដេខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់)។
456
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
រមសា ឆ្នំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័

១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣

(François PONCHAUD) ទំព័ ២០-២១, ២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័
៤០-៤២ (បនាទប់ពីខខម ក្កហម ំរដ្ឋះបានរខតតមណឌេគិ ីកនុងឆ្នំ ១៩៧០ ភូមិ បស់សាកសីបានទទួេ ងនូវកា ទមាៃក់
ក្ោប់ខបករសទើ ខតោេ់នងៃ ខដេបងេំឲ្យអនកភូមិរភៀសខៃួនរច្ញ ួមទាំងក្ពះសងឃ្ងខដ ខដេវតតអាោ៉ា មក្តូវបានបំផ្ទៃញ
រៅ ជីរមៀត)។
457
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១២៨-១២៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103872 (កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក
“មិនក្តឹមខត រធាឲ្
ើ យកងទ័ពខខម ក្កហមខូច្ខ្តជាទមៃន់ប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនតខងមទាំងបណា
ត េឲ្យសងគមខខម រៅជនបទក្តូវ
រខទច្ខទី […]”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៩-៦២ (យទធនាកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក
បស់អារម ិករៅ កនុងក្បរទសកមពជា
ុ
បានបងេំឲ្យមានច្េនាបដិវតតន៍ ត់ច្ូេនក្ពរៅកនុងរខតត តនគី ី រហើយតក្មូវឲ្យ
ច្េ័តមនទី បស់ពួករគ

ជាញឹកញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER)

ទំព័ ២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៤២-៤៣, ៤៨-៥០ (កា វាយក្បហា ត្តម
អាកាស បានរធាើឲ្យកមាមភិបាេភ័យខ្ៃច្មិនហានច្េ័តរដ្ឋយរស ីរឡើយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ទីកខនៃងក្ជករកាន

156>
១៩៧៣

458

។

កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់សហ ដាអារម ិកបានបញ្ច ប់រៅនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ
បនាទប់ពីសភាសហ ដាអារម ិកបានអនម័តច្ាប់មួយ

ខដេបញ្ឈប់កា ្តេ់មូេនិធិ

459

សក្មាប់បនតកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៣

។

មានភ័សត្ត
តុ ងមួយច្ំនួនបានបង្វាញអំពីកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក រក្កាយនងៃទី ១៥
ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣ មករេើតំបន់ខដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅមនកា ជរមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ របើរទាះបីជាកា វាយក្បហា មួយច្ំនួនកនុងច្ំរណាមកា វាយក្បហា
458

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦០-៦២ (សាកសីបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កនុង

ខណៈរពេខដេោត់រធាើកា រៅ ម-១៣ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧១ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេយនតរហាះទមាៃក់ក្ោប់ខបក
B-52 រហាះពីរេើកាេ ោត់ក្តូវខតច្ូេពួនកនុងក្តង់រស។ ទមាៃក់ក្ោប់មង
ត ៗ ដីរឡើងខទ ញ្ជួ យ រហើយបនសេ់នូវ រៅ
ត
ធំៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤៣-៤៥ (សាកសីបាន្តេ់សកេីកមមថ្នោត់ធាៃប់
បានជួបក្បទះកា ទមាៃប់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក រៅត្តម្ៃូវរេខ ២៦)។ សាកសី ឯក រហន បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន
ឪពក បស់អនកក្សីបានសាៃប់កនុងឆ្នំ ១៩៧១ រៅសាាយរទៀប រដ្ឋយសា ខតកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក។ អនកក្សីោត់ទកកា
ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនះ រធារើ ឡើងរដ្ឋយយនតរហាះ បស់ េន់ នេ់ រទាះបីជាកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក បានរកើត
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេខតមួយក៏រដ្ឋយ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័
១៤-១៥, ១៧-១៨, ៥៧-៥៨។
459
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១១ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័

៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខមកោ ឆ្នំ២០១៣

(Al ROCKOFF) ទំព័ ៨-៩ (“ខាំោ
ុ កា
ំ េប ិរច្ិទរនាះច្ាស់ណាស់។ ខាំរុ ៅរេើ្ូវៃ ជាតិរេខ ៣ រៅរពញមួយក្ពឹក។
រហើយខាំោ
ុ ថ្ន
ំ ក្បខហេជារមា៉ាង ១២ នងៃក្តង់ ខដេជានងៃបញ្ច ប់ននកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក មានកា ទមាៃក់
ក្ោប់ខបកខៃះរៅរពេរនាះ។ ដូរច្នះរហើយ ខាំោ
ុ ំ ច្ាស់ណាស់ នងៃទី ១៥ ខខ សីហា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១០-១២។ ឯកសា របាះពមភ្ាយននសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/23 ទំព័ ៥២ ERN (ភាសាខខម ) 00289695 (“ោប់ពីខខ កមភៈ ដេ់នងៃទី ១៥ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣ ពួកច្ក្កពតតិអារម ិកបានរបើកយទធនាកា ស្ង្វគមអាកាសដ៏ខ្ៃង
ំ កាៃក្បឆ្ំ ងនឹងបដិវតតន៍កមពជា
ុ រដ្ឋយ
រធាើកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកោ៉ាងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់ទាំងនងៃទាំងយប់មករេើកមពជា
ុ ”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៥៦៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (“ច្ងបញ្ច ប់ ក្ពឹទធសភាអារម ិកបានរបាះរឆ្នតផ្ទអកងវិកាស្ង្វគម
រដ្ឋយកំណត់ឲ្យឈ្ប់ទមាៃក់ក្ោប់ខបករេើកមពជា
ុ
រៅ ក់កណា
ត េខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣”)។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/88 ទំព័ 284, 299, 400, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 004299987, 00430002, 04430103។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ទាំងរនះ មានជាប់ ក់ព័នរធ ៅនឹងទាហានអារម ិក កតី ក៏ប៉ាខនត កា វាយក្បហា ខៃះក្បខហេជា
រដ្ឋយសា ខតសកមមភាព បស់ទាហានសាធា ណ ដាខខម ខដេរៅរសសសេ់

460

។

ុ ភនរំ ពញ
៣.៦ សាានភាពជនរភៀសខៃួន និងកងាះមាប
ូ អាហា រៅកនង
ុ ទីក្កង

157>

ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ មានកា ហូ ច្ូេជនរភៀសខៃួនោ៉ាងរក្ច្ើន

មកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ

461

ពីជនបទ

កត្តតរនះរធាើឲ្យច្ំនួនក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងមានកា រកើនរឡើងក្បមាណពី

៥០០.០០០នាក់ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០-១៩៧១ រៅដេ់ក្បមាណពី ២.០០០.០០០ នាក់ រៅ
២.៥០០.០០០

460

នាក់

រៅកនុងខខ

រមសា

ឆ្នំ

462

១៩៧៥

។

រោងត្តមរលាក

François

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៣១ (ជារក្ច្ើនខខមនរពេកា វាយផ្ទតច្់ទីក្កុងភនំរពញ

មានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស កនុងអំឡុងរពេកា វាយ ក បស់ទាហាន រហើយមានមនសសសាៃប់ និង បួសពី
២០ រៅ ៣០ នាក់ រៅរពេក្បយទធោនមតងៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤៣-៤៦
(កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកបានរកើតរឡើងរៅមនរពេកា វាយទីក្កុងភនំរពញ រហើយបញ្ឈប់រៅរពេខដេពួកខខម ក្កហមបាន
េរៅមខរៅជាយៗទីក្កុងភនំរពញ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័ ២៨-៣០
(បនាទប់ពី អារម ិកឈ្ប់ទមាៃក់ក្ោប់ខបក កងកមាៃំងអាកាសខខម មានេកេណៈទន់រខាយ និងមានកា ក្បុងក្បយ័តនខមន
ខទនកនុងកា ដ្ឋក់ពក្ង្វយទ័ព និងរ ៀបច្ំក្បតិបតតិកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំព័ ៥២ (បនាទប់ពីនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣ កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក បានបញ្ច ប់
ទាំងក្សុង ប៉ាខនតកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់ទ័ពអាកាសសាធា ណ ដាខខម បានបនតទមាៃក់ក្ោប់ខបក គឺរៅបនតសកមមភាព
ដូច្ទ័ពរជើងរោក បស់សាធា ណ ដាខខម ខដ )។
461
រៅកនុងខ្នករនះ
កយ “ជនរភៀសខៃួន” សំរៅរៅរេើបគគេខដេក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពី្ះទ សខមបង បស់ពួក
រគ។

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

បគគេទាំងរនះទំនងជាក្តូវបានោត់ទកជាក្បរភទ

“ជនរភៀសសឹកកនុងក្បរទស”

អនរលាមត្តមច្ាប់មនសសធម៌ និងសិទធិមនសសអនត ជាតិ។ សូមរមើេ រោេកា ណ៍ខណនាំសីអ
ត ំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុង
ក្បរទស UN Doc. E/CN./4/1998/53/Add.2 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៩៨ (ខដេកំណត់និយមន័យជនរភៀស
សឹកថ្នជា “បគគេ ឬក្កុមមនសសខដេក្តូវបានបងេំ ឬតក្មូវឲ្យរភៀសខៃួន ឬោករច្ញពី្ះទ សខមបង ឬទីកខនៃងសានក់
អាក្ស័យ បស់ពួករគ

ជាពិរសស រដ្ឋយសា ខត ឬរដើមបីរគច្រច្ញពីឥទធិពេននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ សាានភាព

ហិងាជាទូរៅ កា ំរលាភសិទធិ មនសស ឬមហនតោយធមមជាតិ ឬមហនតោយបងករឡើងរដ្ឋយមនសស និងខដេមិនបាន្ៃង
កាត់ក្ពំខដន ដាខដេក្តូវបានទទួេ សាគេ់ជាអនត ជាតិ”)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយ អនសញ្ញាសតីពីឋានៈ បស់ជនរភៀស
ខៃួន 189 UNTS 150 មាក្ត្ត ១(ក)(២) (រៅកនុងនិយមន័យននជនរភៀសខៃួន ួមបញ្ចូ េេកេ ខណឌតក្មូវខដេថ្នបគគេ
ក្តូវសាិតរៅរក្ៅក្បរទសកំរណើត បស់ខួ ៃន)។
462
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២(David CHANDLER)ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា
ឆ្នំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៣-១៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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PONCHAUD)ទំព័ ១៩-២០,២៦-២៧។ កំណត់រហតក្បោំនងៃ បស់ S.Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ

ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ៦,៩, ២២,៥៦-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963850-00963855។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័ ៥-៦, ៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៤។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនហូ ច្ូេ
អនករេឿង ឯកសា E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤ (ខដេោយកា ណ៍ អំពីកា ោករច្ញពីេំរៅដ្ឋាន បស់
ជនរភៀសខៃួន ១៤.៣០០ នាក់ ពីតំបន់ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយពួកបដិវតតន៍រឆ្ពះរៅកាន់ទីត្តំងនានា បស់ ដ្ឋាភិបាេរៅ
អនករេឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥០-៥៣ (ជារ ៀងោេ់នងៃបាន
រឃើញជនរភៀសខៃួនោ៉ាងរក្ច្ើនខដេបានជរមៃៀសរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគខដេរៅខកប ៗរនាះ សំរៅច្ូេមកទីក្កុងពួករគ
បានក្បាប់អនកក្សីអំពីអាីខដេកំពងខតរកើត រឡើ ងរៅកនុ ងភូ មិ បស់ ពួ ករគ។
អាច្ខសាង កសវតាិ ភាពបានខៃះ)។

ដាធានី គឺ ជាកខនៃងខតមួយគត់ខដេពួ ករគ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៥

(ជារ ៀងោេ់នងៃ ជនរភៀសខៃួនោ៉ាងរក្ច្ើន សនធឹកសនាធប់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ។ រៅរពេរនាះ ទីក្កុងមានក្បជាជន
ក្បខហេ ២ លាន នាក់។ រដ្ឋយសា មានជនរភៀសខៃួនច្ូេមកទីក្កុង ដូរច្នះទីក្កុងមានក្បជាជនជាង ៣ លាន នាក់
មនរពេ ំរដ្ឋះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៤២-៤៥, ៥៦-៥៧ (មានកា
ហូ ច្ូេច្ំនួនក្បជាជនោ៉ាងរក្ច្ើនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

រៅរពេខដេកងកមាៃំងខខម ក្កហមបាន ំកិេច្ូេកាន់ខតជិត

ទីក្កុង រៅកនុង យៈរពេប៉ានាមននងៃមននងៃ ំរដ្ឋះ។ ត្តមពិត ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញបានរកើនរឡើងមួយជាបី រដ្ឋយសា ខត
មានអនកច្ំណូេងមី។ កា រកើនរឡើងច្ំនួនក្បជាជន បានរធាើឲ្យទីក្កុងមានមនសសកះក

ដូរច្នះរហើយកា ស់រៅមិនមាន

េកេណៈក្សួេរឡើយ។ េិខិត បស់អងគកា ទសសនៈពិភពរលាកអនត ជាតិ ឯកសា E3/4188 ច្ះនងៃទី០៣ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧១(ោយកា ណ៍រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១ ថ្ន ទីក្កុងខដេមានមនសសរក្ច្ើនច្ំនួន ៧៥០.០០០ នាក់ រនាះ រពេរនះ បាន
រកើនរឡើងរក្ច្ើនជាង ១,៥ លាននាក់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័
៤៤-៤៥ (ច្ំនួនមនសសរៅកនុងទីក្កុងបានរកើនរឡើងពី ១ លាននាក់ រៅ ២ លាននាក់ ច្ំនួនមួយលាននាក់ខដេរកើនរឡើង
រនាះ គឺជាក្បជាជនខដេបានរភៀសខៃួនច្ូេរៅទីក្កុងភនំរពញ រហើយមិនមានមាូបអាហា ក្គប់ក្ោន់រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៣៧-៣៨ (ដកក្សង់រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ P. Short:

ប៉ាេ ពត – ក្បវតតិននសបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9, ទំព័ 216 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396416 “ក្បជាជនទី
ក្កុងភនំរពញ ខដេមានច្ំនួន ៦៧១.០០០ នាក់ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០ បានរកើនរឡើងច្ំនួនរេើសពី ១ លាននាក់ រៅច្ងឆ្នំ
១៩៧០ និងបានរកើនរឡើងរៅដេ់ ២,៥ លាននាក់ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ទំព័ ១១-១២ (“រយើងអាច្និោយបានថ្ន ពី ២ រៅ ៣លាននាក់ ប៉ាខនតច្ន
ំ ួនរនះគឺជាកា
បា៉ា ន់សាមន”) (ច្ំនួនរនះគឺជាកា បា៉ា ន់សាមន “ពំមានសាិតិរឡើយ”)។ កមពជា
ុ អាច្ ទប់ទេ់បាន ក្បសិនរបើមានជំនួយោំបាច្់
(រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00166915 (ខដេកត់សមាគេ់ថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់មានជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២លាន នាក់ រៅកនុងតំបន់
ទីក្កុងភនំរពញ រហើយពួករគក្តូវខតទទួេបាននូវមាូបអាហា ច្ិញ្ចឹមជី វិត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ទំព័ ១៣-១៤ ( រៅរពេរនាះ អាច្មានក្បជាជនច្ំនួន ២ រៅ ៣ លាននាក់ រៅកនុង
ទីក្កុងភនំរពញ)។ សូមរមើេ្ងខដ ទង់បដិវតតន៍ ឯកសា E3/166 ខខ កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៤-២៧ ERN
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ខដេបានរធាើកា ង្វ ជាមួយនឹងអងគកា ជនរភៀសខៃួនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបាន

PONCHAUD

បញ្ញជក់ថ្ន ក្បជាជនបានរភៀសខៃួនរដ្ឋយសា រគច្រច្ញពីពួកខខម ក្កហម និងពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក
បស់សហ ដាអារម ិក
អះអាងថ្ន

463

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រលាក Sydney SCHANBERG បាន

ជនរភៀសខៃួន

ខដេោត់បានសមាភសន៍

បាននិោយអំពីកា ច្ូេមកជិតដេ់ បស់

ទាហានខខម ក្កហម កា កាន់កាប់ទីក្បជំជន និងកា ច្ិញ្ចឹមកូនៗ បស់ពួកោត់ ខដេទាំងអស់រនះគឺ
ជារហត្េនាំឲ្យពួកោត់រភៀសខៃួនរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ

464

។

ជនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនបានក្បាប់

ដេ់រលាក Denise AFFONÇO ថ្ន ពួករគោករច្ញពីភូមិកំរណើត បស់ពួករគ រដ្ឋយសា ខត
ក្បរទសមានស្ង្វគមរៅក្គប់ ទី កខនៃងទាំងអស់ រហើយ ដាធានី គឺជាកខនៃងខតមួយគត់ខដេមាន
សវតាិភាពជាងរគ

158>

465

។

រៅក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ មានជំ ំជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនរៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ និងមានជំ ំជន-

រភៀសខៃួនមួយច្ំនួនរៅកនុងទីក្កុងរនះ

ួមទាំងជំ ំជនរភៀសខៃួនមួយរៅសាតតអូឡាព
ំ ិក

និងជំ ំជន-

រភៀសខៃួនមួយរៅឯកា ដ្ឋានសណា
ា ោ កាំបូឌីោណា ខដេរៅរពេរនាះមិនទាន់ក្តូវបានសាងសង់
ជាសាាព រៅរឡើយរទ។ ជាទូរៅ សាានភាពមាប
ូ អាហា និងអនាម័យរៅកនុងជំ ំទាង
ំ រនះ និងរៅកនុង
ទីក្កុងភនំរពញមានេកេណៈោ៉ាប់យឺនោ៉ាងខ្ៃង
ំ

159>

466

។

ដ្ឋាភិបាេសហ ដាអារម ិកបាន្តេ់ជំនួយរៅដេ់តំបន់នានាខដេសាិតរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត

បស់ ដ្ឋាភិបាេ េន់ នេ់ រដ្ឋយបានដឹកជញ្ជូ នក្សូវ/អងក ពីរវៀតណាមខ្ងតបូងរៅកាន់ទីក្កុង
(ភាសាខខម ) 00063202-00063203 (រោងរៅរេើ “ក្បជាជនជាង ២ លាន នាក់ ខដេរទើបក្តូវបានជរមៃៀសមកពី
ទីក្កុងនានា”)។
463
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៨-១៩។ សូមរមើេ្ងខដ
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៩-១០។
464
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៤៤-៤៥។
465
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥២-៥៣។
466
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧២ (ទំនិញរឡើងនងៃ រហើយអនកក្សីពិបាក កទិញ
អងក )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD)ទំព័ ២១-២២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
W. Shawcross: សកមមភាព បស់ Kissinger, Nixon និងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/88 ទំព័
២២០-២២៤, ២២៥-២២៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00429907-14។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(Al ROCKOFF) ទំព័ ៦០-៦១, ៨១-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័ ៥,
៥-៦, ៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ភនំរពញ

467

ត្តមទរនៃរមគងគ រហើយរក្កាយមកដឹកជញ្ជូ នត្តម្ៃូវអាកាសវិញ

។

ខខម ក្កហមបាន

រក្បើក្បាស់ការំ ភៃើងតាេ់ និង ៉ាកខកតវាយក្បហា រៅរេើកបួនដឹកជញ្ជូ នរសបៀងច្ូេរៅទីក្កុងភនំរពញ
រនះ និងបានបិទមិនឲ្យមានច្ោច្ ណ៍ត្តមទរនៃរមគងគត្តម យៈកា ដ្ឋក់មីន

468

។ រៅកនុងអំឡុងរពេ

ពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ មានកា ខាះខ្តមាប
ូ អាហា ួច្ក្សាប់រៅរហើយ

469

ប៉ាខនត សាានភាព

កងាះខ្តមាប
ូ អាហា រនះកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ រឡើងៗ បនាទប់ពីខខម ក្កហមបានកាត់ផ្ទតច្់មិនឲ្យមាន
ច្ោច្ ណ៍ត្តមទរនៃរមគងគរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
467

470

។ រោងត្តម នួន ជា រទាះបីជាពំមានរសបៀង-

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣៦-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា

ឆ្នំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័

២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al

ROCKOFF) ទំព័ ៧-៨។
468
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ២២-២៣។ កំណត់រហតក្បោំនងៃ
បស់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៥-១៩៧៧ ទំព័ ១២-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963850-00963855។ ទង់បដិវតតន៍ ឯកសា E3/11 ច្ះខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៧៨-៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00063159-00063161។ មានកា ជំ ញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ួប ួម

ោនរធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្នំងី ម (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN (ភាសា អង់រគៃ ស) 00166660 (រខៀវ សំ្ន បញ្ញជក់ថ្ន៖ “្ៃូវយទធសា្សតរជើងរោកទាំងអស់ បស់
សក្តូវ ក្តូវបានកាត់ផ្ទតច្់ […]។ រគក្បឈ្មរៅនឹងភាពេំបាកកាន់ខតខ្ៃង
ំ និងឧបសគគកាន់ខតធំខងមរទៀតរៅត្តមដង
ទរនៃរមគងគ […]។ ក្សូវ និងរក្គឿង ឧបរភាគប ិរភាគ រ្សងៗរទៀត កាន់ខតខសត់រខាយ”)។ សា ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ
បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនយទធជន ននកងទ័ព ំរដ្ឋះ ជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ
(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ
ប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701478-00701480
(“ទរនៃរមគងគខដេជា្ៃូវទឹកដ៏ច្មបងសក្មាប់ដឹកជញ្ជូ នក្សូវ និងរសបៀងអាហា រក្បងឥនធនៈ និងក្ោប់ ំរសវ ពីក្បរទស
រវៀតណាម រដើមបី្ត
គ ់្ង
គ ់ក្កុមពួកកបត់ េន់ នេ់ និងបកេពួក ក្តូវបានកាត់ផ្ទតច្់ទាង
ំ ក្សុង”)។ AKI កត់សមាគេ់រឃើញ

កងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ បានបរងកើនកា ក្គប់ក្គងរេើទរនៃរមគងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស)
ឯកសា E3/488 នងៃទី ២០ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២១-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00973757-00973759 (“ោប់
ត្តំងពីនងៃទី ១១ ខខ កមភៈ […] ោមននាវាណាមួយបានរបើកមកដេ់ ឬបានោករច្ញពីខ្ភនំរពញរឡើយ”)។
469
បាយកា ណ៍ បស់ USAID, បាយកា ណ៍បញ្ច ប់ជំនួយរៅកមពជា
ុ ភាគទី ១ ឯកសា E3/4178 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ២០-២១។
470
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័

៤៤-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២

(ឡាយ បូនី) ទំព័ ៤០-៤៥ (មននងៃ ំរដ្ឋះ ទីក្កុងភនំរពញសាិតរៅកនុងសភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់។ ទីក្កុងមានមនសសរក្ច្ើន
ខណនណាន់ត្តន់ត្តប់ រហើយកា ្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា គឺជាបញ្ញា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២
(មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៣៤-៣៨, ៤១-៤៣, ៤៩-៥១ (រៅប៉ានាមននងៃមនកា ជរមៃៀសរនាះ ពំមានកា ខាះខ្តមាូបអាហា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

អាហា រក្ច្ើនរៅត្តមសហក ណ៍ក៏រដ្ឋយ ក៏ោបា
ំ ច្់ក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដ
ពីរក្ ះកងាះ ខ្តរសបៀងអាហា រៅកនុ ងទី ក្កុងភនំរពញមានេកេណៈធៃន់ធៃ ខមនខទន
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខបបរនះ

នឹងរធាើឲ្យពួកោត់បានហូបក្គប់ក្ោន់

ដូរច្នះកា

471

។

ោត់

បានពនយេ់ថ្ន រៅរពេមានកិច្ចក្បជំកាេពី ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេបានសរក្មច្ឲ្យមានកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ សហ ដាអារម ិកបានផ្ទអកកា ្តេ់ជំនួយ បស់ខួ ន
ៃ មក
ឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ
រហើយថ្ន រដ្ឋយសា ខតកា បញ្ច ប់កា ្តេ់ជំ នួយរនះរហើយ រទើបរក្កាយមក
ទីក្កុងភនំរពញបានក្បឈ្មនឹងកងាះខ្តរសបៀងអាហា

472

។ ដូរច្នះ ខ្នកា បស់ោត់គឺក្តូវផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជនរៅកាន់តំបន់នានាននក្បរទសកមពជា
ុ ខដេមានរសបៀងអាហា ដូច្ជា រៅកនុងភូមិភាគ

473

យ័ពយ ជារដើម រដើមបីជួយសក្មាេដេ់បញ្ញាខាះខ្តរសបៀងអាហា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

160>

រសច្កតីក្ ង បាយកា ណ៍ឆ្នំ

១៩៧៥

។

បស់ទីភានក់ង្វ សហ ដាអារម ិករដើមបីអភិវឌឍន៍
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អនត ជាតិ (USAID) បានោត់ទកវិបតតិរសបៀងអាហា ថ្នបណា
ត េមកពី “បញ្ញាអសនតិសខ”

។

រទ ប៉ាខនតអីវា៉ាន់រឡើងនងៃពិបាក ក ទិញ។ កនុងអំឡុង យៈរពេពី បីនងៃច្ងរក្កាយ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ មាូបអាហា រឡើងនងៃ
ខមនខទន រដ្ឋយសា មនសសកាន់ខតច្ូេមក ទីក្កុងរក្ច្ើនរឡើងៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)
ទំព័ ៨-១២ (ខដេបានកត់សមាគេ់អំពត
ី នមៃទំនិញសក្មាប់ក្ទក្ទង់ជីវភាព មានកា រឡើងនងៃ ួមមានតនមៃថ្ននំសងកូវ និង
មាូបអាហា ។ (“មាូបអាហា ខសត់រខាយ រហើយក្បជាជនកាន់ខតពិបាក កទិញអាីខដេពួកោត់ក្តូវកា ”)។

ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៩-៦១ (វាមិនទាន់មានរក្ោះអត់ោៃនរៅរឡើយរទ រដ្ឋយ
សា ខតរៅមានរសបៀងអាហា សក្មាប់ហូបច្ករៅរឡើយ។

រទាះបីជាកា ្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា មានេកេណៈខាះខ្ត

ក៏រដ្ឋយ ក៏ក្បជាជនរៅខតអាច្ហូបច្កច្ិញ្ចឹមខៃួនពួករគបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise
AFFONÇO) ទំព័ ៥៩-៦១ (រសបៀងអាហា រឡើងនងៃ

សូមបីខតទឹករដ្ឋះរោខ្ប់ខដេ្េិតរៅកនុងអតីតរោងច្ក្ក

បស់អនកក្សី (Sokilait) រនាះ រឡើងនងៃខមនខទន)។
471
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-១៩។
472
ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្នំ២០១២ (នួន ជា) ទំព័
១០-១៣។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣១ ខខមកោ ឆ្នំ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១២-១៣។ សូមរមើេ ្ងខដ ទូ រេខ ក្កសួងកា

ប រទសបាោំង ខដេមានកមមវតា៖ុ កិច្ចសនទនាជាមួយឯកអគគ ដាទូតច្ិន ឯកសា E3/2708 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00820655-00820656 (ឯកអគគ ដាទូតច្ិនយេ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺ
រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញារសបៀង)។
473
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៩។
474
បាយកា ណ៍ បស់ USAID ៖ បាយកា ណ៍បញ្ច ប់ជំនួយរៅកមពជា
ុ ភាគទី ១ ឯកសា E3/4178 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00759724-00759725។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បាយកា ណ៍រនះបានបង្វាញថ្ន សតក
ុ អងក រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
“ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ខត យៈរពេ
ជាងពី បីសបាតហ៍ប៉ារណា
ណ ះ” ខតរៅកនុងរពេមួយកនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៤ េទធ ភាព្គត់្ង
គ ់រសបៀង
អាហា មានខត យៈរពេបីនងៃប៉ារណា
ណ ះ។ បាយកា ណ៍បានពាក ណ៍ថ្ន “របើោមនជំនួយជាអាហា
និងឧបក ណ៍ពីប រទសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរនាះរទ កា ីកោេដ្ឋេននភាពអត់ោៃននឹងរកើតមានរឡើង

475

ោប់ពីបច្ចប
ុ បនន [ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥] ដេ់ខខ កមភៈ ឆ្នំរក្កាយ [ឆ្នំ ១៩៧៦]

។

ុ ភនរំ ពញ
៣.៧ កា វាយេកច្ងរក្កាយមករេើទក្ី កង

161>

កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់រផ្ទៃងក្ោប់ ៉ាកខកត និងក្ោប់ក្បរភទរ្សងៗរទៀត សំរៅមក

រេើទីក្កុងភនំរពញោប់ពីឆ្នំ

476

១៩៧៤-១៩៧៥

១៩៧៣

ំ រឡើងៗរៅកនុងឆ្នំ
រហើយកា បាញ់រផ្ទៃងរនះកាន់ខតរកើនខ្ៃង

។ ខខម ក្កហមមិនមានកាំរភៃើង កខកតក្តឹ
៉ា
មក្តូវរទ រហើយក្ោប់ ៉ាកខកតជារក្ច្ើន

477

បានធាៃក់មករេើតំបន់ខដេក្បជាជន ស់រៅ

។

រសនានព័នរធ ោធាអមសាានទូតជប៉ានបានក្បាប់

រលាក Stephen HEDER អំពីក្បភពននក្ោប់ ំរសវទាំងរនះ រដ្ឋយព័ត៌មានរនះទំនងជាមានក្បភព
រច្ញមកពីទីភានក់ង្វ សមាៃត់រោធា បបសាធា ណ ដាខខម

478

។ រលាក Stephen HEDER បាន្តេ់

សកេីកមមថ្ន រៅរក្កាមកា បញ្ញជ ួម បស់អគគរសនាធិកា ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ សន រសន ក្ោប់ ១០៥
មីេីខម៉ាក្ត ក្តូវបានបាញ់រផ្ទៃងរច្ញពីកងទ័ពភូមិភាគពិរសស ខដេដឹកនាំ និងបញ្ញជរដ្ឋយ អិន េន
រៅ ណាត រហើយក្ោប់ ១០៧ មីេីខម៉ាក្ត ខដេរច្ញមកពីទិសខ្ងរកើត ក្តូវបានបាញ់រផ្ទៃង
រដ្ឋយកងពេរេខ ១ ឬ កងពេរេខ ២ បស់ភូមិភាគបូ ៌

475

479

។

បាយកា ណ៍ បស់ USAID ៖ បាយកា ណ៍បញ្ច ប់ជំនួយរៅកមពជា
ុ ភាគទី ១ ឯកសា E3/4178 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៧៥ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00759726។
476
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣(Stephen HEDER) ទំព័ ៥៣-៥៤, ៥៥-៥៦, ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៦៩-៧១។
477
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sidney SCHANBERG) ទំព័ ១៦-១៧ (ខខម ក្កហមមានក្ោប់ ៉ាកខកត
្េិតរៅក្បរទសច្ិន ប៉ាខនត មិនមានកាំរភៃើងយនតរដើមបីបាញ់រច្ញរៅកនុងេំហរទ ដូរច្នះ ពួករគបាននច្នក្បដ្ឋប់បាញ់ខដេ
រធាព
ើ ីរឈ្ើ)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧០-៧១ ។
478
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ ((Stephen HEDER) ទំព័ ៥៦-៥៧។
479
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៤-៥៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៥
សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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162>

រដ្ឋយសា កា វាយក្បយទធោនរៅត្តមទីកខនៃង ខដេសាិតរក្កាមកា កាន់កាប់រដ្ឋយ ដ្ឋាភិបាេ

េន់ នេ់ រៅខតបនត កយ ធួន និងថ្ននក់ដឹកនាំជាន់ខពសដ
់ នទរទៀត បានជួបក្បជំោនរៅដំណាច្់ឆ្នំ
ិ ឧតតង
១៩៧៤ រៅដំណាក់សាមច្់ (ជត
ុ )គ រដើមបីរ ៀបច្ំខ្នកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

480

។ បនាទប់មក រៅ

នងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោប់រ្តើមរបើកកា វាយេកច្ងរក្កាយ
បស់ខួ ន
ៃ មករេើទីក្កុងភនំរពញ

481

។ កា វាយេករនះក្តូវបានក្បកាស្ាយត្តមវិទយុរៅកនុងរសច្កតី

ខងៃងកា ណ៍មួយ បស់ រខៀវ សំ្ន កាេពីនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤

163>

482

។

ោប់ពីខខ កមភៈ ដេ់ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កា បាញ់រផ្ទៃងបានបនតឥតឈ្ប់ បណា
ត េឲ្យ

ជនសី វិេសាៃប់ និង ង បួសជារក្ច្ើន យនាក់

483

។ រៅកនុងអំឡុងរពេពីនងៃទី១៤ ដេ់នងៃទី ១៥ ខខ

480

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៥២-៥៣។

481

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥២-៥៣។ ខខម ក្កហមរបើកកា វាយេក

កនុងរពេច្ូេឆ្នំងី ម (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ១៩៧៥
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166658។ រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមសតីពីបញ្ញាមួយច្ំនួន ឯកសា
E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00003138-00003139។ ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/747 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00064646-00064647 (“រៅរវលារមា៉ាង ១ ភៃឺ
នានងៃទី ០១ ខខ

មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្គប់អងគភាពទ័ព ួមទាំងឈ្ៃ ប ក្សុក តំបន់ ភាគ និងទ័ពមជឈិម ក្គប់មខក្ពួញ

ក្តូវសំ កបកទំលាយ ត្តមខ្នកា បកសកំណត់”)។
482

មានកា ជក្មុញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ួប ួមោនរធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្នំងី ម (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន

រៅប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00783125-00783130។
483
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១៦-១៧។ កំណត់ក្ត្ត បស់ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ

១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣៤
ERN (ភាសាខខម ) 00963872 (កនុង យៈរពេ ៩ សបាតហ៍ោប់ត្តំងពីរពេវាយសក្មុកបានោប់រ្តើម ក្ោប់ ៉ាកខកត
ក្បខហេជា ១.០០០ ក្ោប់បានធាៃក់មករេើទីក្កុង រដ្ឋយបានសមាៃប់ជនសី វិេជាង ១៥០ នាក់ និង បួសជិត ៦០០
នាក់រ្សងរទៀត”)។

កា ក្បយទធ ោនខ្ៃង
ំ បានបនតរកើតរឡើងរៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ

៉ាកខកតកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើង ឯកសា

មានកា វាយក្បហា រដ្ឋយក្ោប់

(ពីប រទសកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅកនុង) E3/30 នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166662 (រោងត្តមទូ រេខ្ៃូវកា មួយ ក្ោប់ ៉ាកខកតច្ំនួន ១៥ ក្ោប់ បានបាញ់
ច្ូេកនុងទីក្កុងកាេពីមួយនងៃមន បានសមាៃប់មនសស ៧ នាក់ និងរធាើឲ្យមនសសច្ំនួន ១៣ នាក់ បួស) ។ ក្ោប់ ៉ាខកត
បស់ខខម ក្កហម វាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី
១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166683 (ក្ោប់ ៉ាខកតច្ំនួន ៣ ក្ោប់ បានធាៃក់ច្ំទីក្កុង បាន
សមាៃប់ប សមានក់ និងរធាើឲ្យមនសសច្ំនួន ៣ នាក់ បួស ខដេអនកទាំងរនាះសទធខតជនសី វិេកមពជ
ុ ទាំងអស់) ។ ក្ោប់
៉ាខកតបានធាៃក់ជិតក្ពះប មោជវាំងកនុងទីក្កុងភនំរពញ (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/30 នងៃទី ១៣
ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166696 (ោយកា ណ៍ថ្ន មានមនសស ៩ នាក់ បួសរៅរពេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានហាូងមនសសោប់ ន់នាក់បាន ត់រច្ញពីជំ ំជនរភៀសខៃួនរៅត្តរមមសំរៅមក
កាន់កណា
ត េទីក្កុងភនំរពញ

រដើមបីរគច្រច្ញពីកា បាញ់រផ្ទៃងក្ោប់ ៉ាខកតរដ្ឋយពួកខខម ក្កហម

484

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី មាស សាោ៉ា ន់ ខដេជាគិលានបដ្ឋាយិកាបរក្មើកា រៅមនទី រពទយមួយរៅ
ក្ោប់ ៉ាខកតធាៃក់ច្ំវតតមួយ។ កាេពី ៣ នងៃមន ក្ោប់ ៉ាខកតច្ំនួន ១៤ ក្ោប់ធាៃក់ច្ំទីក្កុងរដ្ឋយបានសមាៃប់មនសស ៧
នាក់ និងរធាើឲ្យមនសសច្ំនួន ២៤ នាក់

បួស) ។ កា បញ្ញជឲ្យមានកា វាយក្បហា ដ៏ធំមួយ រដើមបីបញ្ាប់កា វាយ

ក្បហា រដ្ឋយ ៉ាកខកត បស់ពួកខខម ក្កហម (កក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នពីប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ
មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166711 (ក្ោប់ ៉ាខកតខដេបានបាញ់ច្ំក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង
បានរធាើឲ្យមនសសច្ំនួន ២២ នាក់ បួស) ។ ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍អំពីសាានភាពក្បយទធោន នងៃទីទី
១៩, ២០ ខខ មកោ ខដេបានបណា
ត េឲ្យមានមនសសសាៃប់ច្ំនួន ៣០ នាក់ រៅកនុងោជធានី (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
ពីប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166712 (មនសសច្ំនន
ួ
៣០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃប់ រហើយមនសស ៧៥ នាក់ រទៀត ង បួសរដ្ឋយសា ខតកា វាយក្បហា ោនោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃ ។
ក្ោប់ ៉ាខកតច្ំនួន ៤០ ក្ោប់ បានបាញ់ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ និងក្ពលានយនតរហាះ រដ្ឋយក្ោប់ ៉ាខកតមួយក្ោប់បានធាៃក់ច្ំ
កណា
ត េ្ា និងវា ិអគគិសនី) ។ ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍អំពីក្ោប់ ៉ាខកតវាយក្បហា ទីក្កុង ក្ពលាន
យនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166715 (មនសសច្ំនួន ៤ នាក់ ក្តូវបានសមាៃប់ និងមនសសច្ំនួន ១១ នាក់ រទៀត បាន ង
បួសរដ្ឋយក្ោប់ ៉ាខកត ខដេបានធាៃក់រៅទីក្កុងភនំរពញ និង ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង កនុងអំឡុងរពេននកា វាយ
ក្បហា ) ។ កំពង់ខ្កំពតរៅរក្កាមកា រឡាមព័ទធ ក្ពលានយនតរហាះរៅភនំរពញទទួេ ងនូវកា បាញ់រផ្ទៃង (កក្មង
្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា

E3/30 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)

00166764 (មនសសច្ំនួន ៣ នាក់ ក្តូវបានសមាៃប់ និងមនសសច្ំនួន ១០ នាក់ រទៀត បាន ង បួសកនុងអំឡុងរពេននកា
វាយក្បហា រដ្ឋយក្ោប់ ៉ាខកត រៅរេើក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង) ។

ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP សមាភសន៍

ឧតតមរសនីយ៍ សូខសតន ខហាណង់រដស (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នពីប រទស) ឯកសា E3/488 នងៃទី ២៥ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166769 (ក្ោប់ ៉ាកខកតច្ំនួន ៣០ ក្ោប់បានធាៃក់ច្ំទីក្កុងភនំរពញ និង
រ ធិ៍ច្ិនតង ខដេបណា
ត េឲ្យក្បជាជនក្បខហេ ២៥ នាក់ ង បួស)។ ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន AFP ោយកា ណ៍ថ្ន
មានសាានទូតរក្ច្ើនរទៀតកំពងជរមៃៀសបគគេិក (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/120 នងៃទី ៩
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00903197 (មានមនសស ១៥ នាក់ក្តូវបានសមាៃប់ និង ២៣ នាក់ រទៀត
ង បួសរៅរពេពួកបះរបា ខខម ក្កហមបានរផ្ទៃងក្ោប់ ៉ាកខកតច្ូេទីក្កុងភនំរពញ និងអាកាសោនដ្ឋានរ ធិ៍ច្ិនតង)។
កងទ័ព ដ្ឋាភិបាេដរណតើមបានទួេលាប មកវិញ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/120 នងៃទី
១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166828 (ខខម ក្កហមបានបាញ់ក្ោប់ ៉ាកខកតច្ូេរៅរ ធិ៍ច្ិនតង
និងខប៉ាកខ្ងតបូងទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយសមាៃប់មនសស ២ នាក់ និង ១៥ នាក់រទៀត ង បួស)។ ក្ោប់ ៉ាកខកតបានធាៃក់ច្ំ
្ទះ បស់រលាក ឡុង បូរ ៉ាត ្តពីសាានទូតអារម ិកខតបនតិច្ (រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា
E3/120 នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00903199 (ក្ោប់ ៉ាកខកតពួកបះរបា ទាំងអស់ច្ំនួន ២០
ក្ោប់ ក្តូវបានរផ្ទៃងច្ូេទីក្កុងភនំរពញ សមាៃប់មនសស ៤ នាក់ និងបណា
ត េឲ្យ បួស ១៥នាក់)។ ត្តរមមក្តូវរបាះបង់
(រៅកនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានពីប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00905186 (កា បាញ់រផ្ទៃងរច្ញពីក្ោំងទរនៃបាសាក់ បានសមាៃប់ និងបងក បួសដេ់ក្បជាជនមួយច្ំនួនធំ)។
484
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័ ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខមកោ
ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័ ៦-៧, ៣២-៣៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ប ីកីឡា ខដេជាមនទី រពទយមួយខដេក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យទទួេជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា កា បាញ់រផ្ទៃង
ក្ោប់ ៉ាខកត បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ក្បជាជនមានកា ភ័យ នធត់រដ្ឋយសា កា បាញ់រផ្ទៃងក្ោប់ ៉ាកខកត
បស់ខខម ក្កហម និងកា ហូ ច្ូេក្បជាជនមកពីជនបទ

164>

485

។

រៅនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា បោជ័យខ្ងយទធសា្សតរោធា ួច្មក

ក្បធានាធិបតី េន់ នេ់ ក្តូវបានរគបញ្ចុះបញ្ចូ េឲ្យលាខេងពីតំខណង និងបាននិ រទសខៃួន

486

។

ពី នងៃរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយ រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ពួកកបត់
ជាតិទាង
ំ ក្បាំពី នាក់”បាន ត់រោេក្សុកបាត់រហើយ ប៉ាខនតោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន“ពួកច្ក្កពតតិអារម ិក”
មានបំណងអូសបនាៃយស្ង្វគមរដ្ឋយបរងកើតឲ្យមានកា ច្ ោ

485

487

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ

២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧១-៧២, ៧៣,៧៤-៧៥។
486

េន់ នេ់ គណៈក្បតិភោ
ូ ករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរឆ្ពះរៅកាន់ក្បរទសឥណូ ឌ រណសី សហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00166888។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨៤-៨៧ ERN (ភាសាខខម )
00063163-00063164។ រសៀវរៅស រស រដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពតៈ ក្បវតតនិ នសបិនអាក្កក់ ឯកសា E3/9 ច្ះឆ្នំ
២០០៤ ទំព័ ២៦៣ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396471។ កំណត់ក្ត្ត បស់ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសតីពី

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00898243, 00898264។
487

រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ ពីជ័យជមនះរៅអនករេឿង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ ន

រៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0070026900700274 (រដ្ឋយនិោយថ្ន សមាជិកទាំងក្បាំពី នាក់នន បប េន់ នេ់ គឺជាជនកបត់៖ េន់ នេ់, សិ ិមតៈ,
សឺន ង៉ាកថ្នញ់, រច្ង រហង, អិន ត្តំ, ឡុង បូរ ៉ាត, សូខសតន ខហាណង់ខដស)។ រខៀវ សំ្ន រច្ញ្ាយរសច្កតខី ងៃង-

កា ណ៍សីព
ត សា
ី ា នភាពបច្ចប
ុ បនន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700268 (“រមជនកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់ បានរ ៀបច្ំ ឬកំពង
រ ៀបច្ំរវច្បរងាច្ បស់ខួ ៃន រដើមបីរគច្ខៃួនរៅប រទស កនុងរោេបំណងរគច្ខៃួនពីកា ដ្ឋក់ទណឌកមមពីសំណាក់ក្បជាជន
បស់រយើង។ អាសឺន ង៉ាកថ្នញ់ បានោករច្ញរៅកាន់ទីក្កុងនសហគន អា អិន ត្តំ បានបាត់ខួ ៃន រហើយងមីៗរនះ អា សូខសតន
ខហាណង់ខដស និង អា រច្ង រហង ក៏បានរគច្ខៃួនរៅកាន់ប រទស្ងខដ […] អា េន់ នេ់ និង អា ឡុង បូរ ៉ាត ក៏
បានរវច្បងាិច្ជារក្ច្ើន្ងខដ រដើមបីោករច្ញរៅប រទស កនុងរោេបំណងរគច្ខៃួន […]”)។ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជា-

ជនកមពជា
ុ កំពងបនតកា វាយេក

“រដ្ឋយ

ោមនកា សក្មបសក្មួេ”

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)

ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905182-00905183 (រដ្ឋយរេើករឡើងពី
រ្
ម ះពួកកបត់ជាតិ េន់ នេ់, រច្ង រហង,សូខសតន ខហាណង់ខដស, សឺន ង៉ាកថ្នញ់ និង អិន ត្តំ បានរភៀសខៃួនរច្ញពី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

147

01006455
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

165>

រៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កងទាហានរជើងទឹកអារម ិកបានជរមៃៀសឯកអគគ ដា-

ទូត និងបគគេិកសាានទូតខដេរៅរសសសេ់រច្ញពីសាានទូតអារម ិកក្បោំទីក្កុងភនំរពញ ួមទាំង

488

ក្បធានាធិបតីសីទ
ត ី សូ ខ្ំខូយ ្ង

។ រៅនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំ បស់ បប

សាធា ណ ដាខខម បានរ្ាើសា មួយច្ាប់ថ្នាយជូនសរមតច្ នរោតតម សីហន រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ
រដ្ឋយរសនើសំរ្ទ អំណាច្ជូនោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ ភាៃមៗ ប៉ាខនត បានរសនើសឲ្
ំ យមាន
កា ធានាថ្ន កំឲ្យមានកា សងសឹកណាមួយ ច្ំរ ះសកមមភាពទាំងឡាយខដេបានរកើតមានកនុង
អំឡុ ងរពេមានអ ិភាពនឹងោន

489

។ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានបដិរសធមិនទទួេយកសំរណើ

ណ ះ រទើបអាច្
រនះរទ រដ្ឋយសរមតច្មានបនទូេថ្ន មានខតកា សំច្ះោញ់រដ្ឋយឥតេកេខណឌប៉ារណា
ទទួេយកបាន និង បានជំ ញឲ្យ “ជនកបត់ជាតិេំដ្ឋប់ទីមួយ” ោករច្ញពីក្បរទស រដ្ឋយសា

490

ថ្ន កនុងនាមជាឧក្កិដជ
ា នស្ង្វគម ពួករគ “មិនសមនឹងទទួេបានអាីរក្ៅពីរឈ្ើឆ្កងពយួ ករនាះរទ”

។

ទីក្កុងភនំរពញ)។ ឡុង បូរ ៉ាត រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាជាតិបនាទប់ពីកា ោករច្ញ បស់ សូ ខ្ំខូយ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌
មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 118 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 0090518300905184

(រដ្ឋយរេើករឡើងអំពកា
ី ោករច្ញ បស់ឧតតមរសនីយឯ
៍ ក

សូ

ខ្ំខូយ

ក្បធានាធិបតីសីទ
ត ីនន បប

សាធា ណ ដាខខម )។ ឡុង បូរ ៉ាត រធាើសននិសីទសា ព័ត៌មានជូនអនកកាខសតអំពរី ោេនរោបាយ បស់ ដ្ឋាភិបាេងមី (កនុង
កក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00166942 (រដ្ឋយរេើករឡើងអំពកា
ី ោករច្ញ បស់រសនាក្បមខ េន់ នេ់ កាេពីនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
488
កំណត់រហត បស់ S. Schanberg កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ៦៧៧៣ 00963905-00963911។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨៤-៨៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00063163-00063164។ ឡុង បូរ ៉ាត រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាជាតិ បនាទប់ពីកា ោករច្ញ បស់ សូ ខ្ំខូយ (កនុងកក្មង
្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា

E3/118 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

ERN (ភាសាខខម )

00905183-00905184។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា បនតកិច្ចសនាជាមួយ ដ្ឋាភិបាេ
សាធា ណ ដាខខម ឯកសា E3/2938 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 0071508000715081។
489

រមដឹកនាំភំរន ពញរសនើសប
ំ ទឈ្ប់បាញ់រដ្ឋយរ្ទ អំណាច្

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)

ឯកសា

E3/118 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905192។ កំណត់រហត បស់ S. Schanberg

កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E236/1/4/3.1 ទំព័

១០១-១០២ ERN (ភាសាខខម )

00963939-00963940។
490

សរមតច្ សីហន បដិរសធច្ំរ ះសំរណើ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៦

ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166971។ កំណត់រហត បស់ S. Schanberg កំណត់រហតសតីពី

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១០២-១០៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963940-00963942។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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166>

រៅ រសៀេនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កងពេធំរោធា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

491

ដរណតើមបានទីក្កុងភនំរពញរសទើ ខតទាំងក្សុង

។ ជនរភៀសខៃួនោប់ ន់នាក់បានរធាើដំរណើ ច្ូេមក

កាន់កណា
ត េទីក្កុង។ រលាក Sydney SCHANBERG បានរ ៀបោប់រៅកនុងកំណត់រហតក្បោំនងៃ
បស់ោត់ថ្ន

នងៃរនះគឺជានងៃខដេមានច្ំនួនអនកសាៃប់រក្ច្ើនបំ្តរៅកនុងស្ង្វគម យៈរពេក្បាំឆ្នំ

កនៃងមករនះ និងបានរ ៀបោប់អំពីមនទី រពទយក្ពះរកតមាលាថ្នជា “ទីសតតោត” ខដេរ
រៅរដ្ឋយអនក បួសពីបនទប់មួយរៅបនទប់មួយ

167>

រពញ

492

។

ខខម ក្កហមបានច្ូេមកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។

៤. ទិដ្ភា
ឋ ពទូរៅ៖ ចាប់ព្ថ្ងៃទ្ ១៧ ខខ រមសា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដ្ល់ថ្ងៃទ្ ០៦ ខខ មររា ឆ្ន ំ
១៩៧៩

168>

អងគជំនំជក្មះបានកក្មិតសំណំរ ឿង ០០២/០១ ក្តឹមខតអងគរហតដូច្ជា កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន(ដំណាក់កាេទីមួយ) កា សមាៃប់អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ និង
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់កាេទីពី ) ដូច្ខដេបានរ ៀបោប់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ និង

491

កំណត់រហត បស់ S. Schanberg កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ៩៧-

១០២ 00963935-00963940។ សូមរមើេ កក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស ឯកសា E3/118 ួមមានព័តមា
៌ ន
ដូច្ខ្ងរក្កាម៖ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក្បកាសថ្ន ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង “ក្តូវ ំរដ្ឋះបានទាំងក្សុង”
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905184-00905185។ ខខម ក្កហមោប់រ្តើមវាយក្បហា

ជាយក្កុងភនំរពញភាគខ្ងតបូង ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905184-00905185។
ត្តរមមក្តូវបានរបាះបង់រោេ រៅនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00905186-00905187។ កា វាយក្បយទធ រៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ ERN (ភាសាខខម ) 00905186-00905187។ ខខម

ក្កហមកាន់កាប់ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 0090518600905188។ សា ព័ត៌មាន KYODO៖ កងទ័ព ំរដ្ឋះច្ូេមកកាន់ភាគខ្ងកបូងទីក្កុងភនំរពញ ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166961។ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក្បកាសអំពកា
ី វាយក្បហា រៅ

ជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ កា ច្ះច្ត បស់អនករបើកយនតរហាះឲ្យពួកឧទាទម ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00905189-00905190។ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក្បកាសអំពកា
ី វាយក្បហា “កនុងទិសរៅរឆ្ពះមកកាន់

មជឈមណឌេនន ដាធានី” ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905193។
492

កំណត់រហត បស់ S. Schanberg កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ៩៨-

១០០ ERN (ភាសាខខម ) 00963936-00963938។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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493

ក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាត

។ ប៉ាខនត

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន កា សមាៃប់ និងឧក្កិដក
ា មមខដេជាប់ ក់ព័នទា
ធ ង
ំ រនះ បរងកើតបានជាកា
វាយក្បហា មួយខដេមានេកេណៈ ីកោេដ្ឋេមករេើក្បជាជនសី វិេ

ខដេបានអនវតតរៅក្គប់

494

រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងរៅក្គប់តំបន់ទាង
ំ អស់ននក្បរទសកមពជា
ុ
អងគជំនំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន

។ រហតដូរច្នះ

ោំបាច្់ក្តូវខតរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទាំងពី រដ្ឋយសរងេប

ទាំងរេើ

អងគរហតខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេក្តូវយកមកជំនំជក្មះ
រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា រោទក្បកាន់ទាង
ំ ឡាយទាក់ទងរៅនឹងប ិបទទូរៅននកា វាយ
ក្បហា ខដេនាំឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។

169>

រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និង ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេជាអំឡុងរពេ

សាិតរៅរក្កាមកា ជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
រដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-ក្កុង និងទីក្បជំជននានារៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ រៅកាន់ដំបន់ជនបទ និងពី
ជនបទមួយរៅជនបទមួយ កនុងរោេបំណងរដើមបីរធាើឲ្យខ្មង
ំ ច្ះរខាយ ទាំងខ្មង
ំ ន្ទកនុង និងខ្មង
ំ
ខ្ងរក្ៅ និងរដើមបីទប់សាកត់កំឲ្យមានកា រងើបបះរបា រដើមបីេបបំបាត់ និងេត់ដំពួកវណណ ៈនាយទន
និងសកតិភូមិ និងរដើមបីកសាង និងពក្ងីកសហក ណ៍នានា

495

។ បកសបានកំណត់ “ក្បជាជនងមី” ខដេ

ួមមានអតីតអនក ដាកា បញ្ញាជន មាចស់ដី នាយទន សកតិភូមិ និងវណណ ៈអនធន ថ្នជាខ្មង
ំ ដ៏ច្មបង

496

បស់បដិវតត និងសមូហភាវូបនីយកមម

493

។ រដើមបីឲ្យខ្មង
ំ ទាំងរនះច្ះរខាយ ខខម ក្កហមបានអប់ ំ

ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ក
ី ថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះ ដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្
អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ (E138) និងរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រេើសំរណើ បស់
សហក្ពះោជអាជាាកនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ០០២/ ០១
(E163) ឯកសា E124/7.3។
494
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៥០-១៣៧២។
495
សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១
សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) កថ្នខណឌ ៦២៧-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧ ។
496
ទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២០-២១, ៥៧-៦០, ៦៨-៧០ ERN (ភាសាខខម )
00063322, 00063340-00063342, 00063346-00063347។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៥៧-៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063093-00063094 (កនុងច្ំរណាមកសិក ងមី មានពួកអនធន នាយទន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ខកខក្ប ជរមៃៀស និងេបបំបាត់ “ក្បជាជនងមី” និងក្កុមមនសសរ្សងរទៀត ខដេមិនក្តូវោនរៅនឹងកា
កសាងសងគមនិយម ួមទាំងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្ពមទាំងពទធ សាសនិកជន
ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម

170>

497

។

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញោ៉ា ងរហាច្ណាស់ក៏មា នច្ំនួន ក្បខហេពី លាននាក់ ខដ

498

។

ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសក្តូវបានរគ្តេ់ឲ្យនូវកខនៃងសានក់រៅ និងជំនួយខដេមិនក្គប់ក្ោន់ ខដេកា ណ៍រនះបណា
ត េ
ឲ្យមានកា ងទកេេំបាករវទនា និងកា សាៃប់ោ៉ាងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់

499

។ រៅនងៃ ១៧ ខខ រមសា

ឆ្នំ១៩៧៥ និងបនាទប់ពីកាេប ិរច្ិទរនះមក ក្បជាជនក៏ក្តូវបានរគបមាៃស់ទរី ច្ញពីទី ួមរខតតនានា

500

រៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ
ួមមានរខតតកំពង់សឺព

ត្តខកវ

501

កំពត

502

ក្កុងក្ពះសីហន

(ពីមន

សកតិភូមិ ក្ពមទាំងកមមក និងពេក រ្សងរទៀត។ ដូរច្នះ វាមានទំនាស់សាៃប់ ស់)។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/743 ច្ះខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៣-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062886-00062887 (“ខ្មង
ំ ” ួមមាន ច្ក្កពតត្
ិ ៃ ន ន និង
ប ិវា វាក្គប់ក្បរភទ វណណ ៖សកតិភូមិ មាចស់ដី នាយទន និងវណណ ៈជិះជាន់ក្គប់ក្បរភទ)។
497
សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៩-១២៧។ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ ៥០១-៥១១, ៥១៧, ៥៦៧-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១ សតីពី កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី ២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦២៣, ៦៤៩-៦៥៧ ។ ខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨៣៦៨៧។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១, ៧៨៣-៧៨៥, ៧៨៧, ៧៨៩-៧៩០, ៧៩៥, ៨០៥,
៨១១-៨៣៧។

សូមរមើេ ្ងខដ

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៧៤០-៨៤១ ( ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បក្ពឹតច្
ត ំរ ះ

ជនជាតិោម ពទធសាសនិកជន និងជនជាតិរវៀតណាម)។
498
សូមរមើេ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ ៥២០, ៥៤៧។
499
សូមរមើេ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២១-៥២៤,៥៤៧-៥៥២។
500
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៣៨-៤២។
501
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៣៨-៤២។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
បន រធឿន ឯកសា E3/5498 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 0036860000368602 (ក្បជាជនទាំងអស់រៅទីក្កុងត្តខកវក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេជារៅនងៃទី ១៨ ឬ ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥)។
502
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សខ រឈ្ៀន ឯកសា E3/428 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 00373483-00373484។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន គីម ឯកសា E3/360
ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00186337-00186339។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

503

រៅថ្ន ក្កុងកំពង់រសាម)

509

របា៉ាយខប៉ាត

503

510

បាត់ដំបង

កំពង់ធំ

504

និងរ ធិ៍សាត់

505

នប៉ាេិន

506

កំពង់ោម

507

កំពង់ឆ្នំង

508

រសៀមោប

511

។ កា ផ្ទៃស់ទីក្បជាជនកនុងច្ំនួនោ៉ាងរក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ដ្ឋញ់ ញ៉ា ឯកសា E3/5197 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206367-00206368 [ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគ
ជរមៃៀសរច្ញពីក្កុងក្ពះសីហន ( កាេពីមនរៅថ្ន កំពង់រសាម) រឆ្ពះរៅកាន់រខតតកំពត]។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម ខខន E3/5190 ឯកសា

ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ២-៣ ERN (ភាសាខខម )

00203843-00203844 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីកំពង់រសាមមក
កាន់នក្ពនប់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រេឿង បននី ឯកសា E3/5543 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00375537-00375538 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
កងទ័ពខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងក្ពះសីហនរៅត្តមទិសខ្ងេិច្)។
504
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ក្កឹម សាមីហស់ ឯកសា E3/4933 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00546740-00546741 (រ ៀបោប់អំពកា
ី ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតតកំពង់ធំ
រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា E3/5249 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00229062-00229063។
505
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្នច្់ សខ ឯកសា E3/5230 នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00267773-00267774 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ សាកសីក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពី
នប៉ាេិនឲ្យរៅកាន់បាត់ដំបង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងគញនា ទំព័ ២៦៨២៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836345-00836346 (រៅនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមជិះឡានខក្សកត្តម
មីក្កូ ឲ្យក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីក្កុងនប៉ាេិន រហើយក្បជាជនមានក់ៗនាំយកអីវា៉ាន់មួយច្ំនួនតូច្រៅជាមួយ)។កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ សាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN
(ភាសាខខម ) 00197916

(អតីតទាហាន េន់ នេ់ និងជាក្បជាពេ ដា ស់រៅភូមិ ក្ករពើរជើង បានកត់សមាគេ់ថ្ន

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានក្បមូេ្តំក្ុ បជាជនជាកង និងក្កុមរដើមបីរធាើកា ង្វ កសាង
ទំនប់ ជីកក្បឡាយ ដូច្ជាទំនប់កាំពីងពួយជារដើម។ មានមនសស ៩០ នាក់ រៅកនុងកង បស់ោត់ ួមទាំងអនកក្តូវបានរគ
ជរមៃៀសរច្ញពីនប៉ាេន
ិ ភនំរពញ និងកំពង់ោម្ង)។
506
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តយ គឹមហួន ឯកសា E3/5257 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243100-00243101 (រក្កាយពីយកបានរខតតកំពង់ោម ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀស
រច្ញទាំងអស់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00197916 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ មានមនសស ៩០ នាក់រៅកនុង
កងវ ៈរសនាធំរេខ ៤ ួមទាំងអនកក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពី នប៉ាេន
ិ ភនំរពញ និងកំពង់ោម្ង)។
507
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១៧-១៩ (រខតតកំពង់ឆ្នំងក្តូវបាន
ជរមៃៀសរៅនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ រេឿ ឯកសា E3/5233
ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00269049-00269051 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីរខតតកំពង់ឆ្នំង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រេឿង គឹម្ង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រហើយខដេក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវបានរគបរណតញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនដនទរទៀត គឺ
រៅខតបនតរធាើ ហូតដេ់កនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥

512

។

ឯកសា E3/5272 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00282946-00282947 (ក្បជាជន
ទាំងអស់រៅទី ម
ួ រខតតកំពង់ឆ្នំង ក្តូវបានរគក្បកាសត្តមមីក្កូឲ្យោករច្ញ)។
508
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រប៉ាជយ ជីបខស) ទំព័ ៨៦-៨៨ (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីរខតតរសៀមោប រដ្ឋយភជង់នឹងកាំរភៃើង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី ជា ធី ឯកសា E3/5184 ច្ះនងៃទី១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម )00197874 (ក្បជាជន
ទាំងអស់រៅរខតតរសៀមោបក្តូវរគជរមៃៀស)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មយ រមឿន ឯកសា E3/5175
ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00195442-00195443 (រៅនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជា-ជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីក្កុងរសៀមោបរៅរឡើយ ឯអនកដនទរទៀតក្តូវបានជរមៃៀសរៅមនអស់
រហើយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខតម គឹមរសង ឯកសា E3/5248 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00231711-00231714 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវ
បាន ជរមៃៀសរច្ញពីរខតតរសៀមោប)។
509
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងោន ទំព័ ១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836096
(រៅនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ខខម ក្កហមជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរបា៉ា យខប៉ាត រដ្ឋយបញ្ញជត្តមមីក្កូ)។
510
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៥៨-៥៩ (រខតតបាត់ដំបងក្តូវបានជរមៃៀសមួយសបាតហ៍
បនាទប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ា សាខអម ឯកសា E3/5282
ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00295951-00295954 (រៅដំណាច្់ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងបាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខប៉ាន រេឿត
ឯកសា E3/5226 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00242229-00242230 (រៅ
វាងនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកទាហានខខម ក្កហមខដេមានកាន់អាវធក្គប់នដ បានជរមៃៀសក្បជាជន
រៅភនំសំរៅឲ្យរៅ ស់រៅត្តមវាេខក្សរក្ៅភូមិ

រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

រទស ហាញ ឯកសា E3/505 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 0022159600221598 (ពួកទាហានខខម ក្កហមខដេមានកាន់អាវធក្គប់នដ បានជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីក្កុងបាត់ដំបង)។
511
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ៥៦-៦៣ (រខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅនងៃទី
២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១២-១៤ (រក្កាយ
រពេ ំរដ្ឋះឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញពីទី ួមរខតតរ ធិ៍សាត់ រៅកនុង យៈរពេបីសបាតហ៍ ឬរៅកនុង
យៈរពេក្បខហេរនះ)។
512
សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១)។ ខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២)។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/166 ច្ះខខ កមភៈ ដេ់ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៥-៥៧
00063219-00063220។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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171>

ោប់រ្តើមពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនត ហូតដេ់កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មាន

ក្បជាជនសី វិេច្ំនួនពី ៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ខដ ខដេក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីរដ្ឋយបងេំរៅ
កាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ ច្ំខណកឯក្បជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់ រទៀត ក្តូវបាន
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរៅកនុងតំបន់រ្សងៗ
រដើមបីរ្ងរៅសរក្មច្កា តសូវណណ ៈ
េកេខណឌ អមនសសធម៌ជារក្ច្ើន

513

អាក្ស័យរេើតក្មូវកា កមាៃំងពេកមមត្តម ដូវ

។ កា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅទាំងរនះក្តូវ បានអនវតតរៅរក្កាម

ខដេបណា
ត ឲ្យមានកា សាៃ ប់ ។

រដ្ឋយសា ខតកា អត់ោៃន អស់កមាៃំ ង ឬមានជំ ងឺ
ខដ

514

និង

ក្បជាជនមួយច្ំនួនបានសាៃ ប់

និងមានក្បជាជនមួយច្ំនួនបានបាត់ខួ ៃន្ង

។ ស បមក រៅកនុងយត្តតធិកា រពេរវលាននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេក្តូវរេើកយកមក

ជំនំជក្មះរនះ

មានក្បជាជនោប់លាននាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ។

អងគជំនំជក្មះកត់

សមាគេ់រឃើញថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

515

បានបនតរៅក្គប់រពេកនុងឆ្នំ ១៩៧៨

172>

។

រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ដេ់នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានរគកំណត់ជារោេរៅននកា ក្បហា ជី វិត កា ោប់ខួ ន
ៃ និងកា ឃខ
ំ ួន
ៃ ច្ំខណកក្បជាជនរៅ
កនុងទីក្កុង និងទីក្បជំជននានារៅក្គប់តំបន់ខដេរទើប “ ំរដ្ឋះបាន” ងមីៗរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ួម
ទាំងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ គឺក្តូវបានរគបងេំឲ្យរច្ញពីទីរនាះ

516

។ រៅអំឡុងនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានអតីតម្នតី បបសាធា ណ ដាខខម ច្ំនួន ២៥០ នាក់ខដ
ខដេក្តូវ បានរគសមាៃ ប់រៅទួ េរ ធិ៍នក្ជ

517

។ រោេនរោបាយកនុងកា កំណ ត់រោេរៅច្ំរ ះ

អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម រនះ បានបនតអនវតតរដ្ឋយមានកា សមាៃប់ កា ោប់ខួ ន
ៃ និងកា
បាត់ខួ ន
ៃ រៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ

518

។

513

សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។

514

សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។

515

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៨៣-៣០០ [ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ ខដេបានកំណត់រៅកនុងដីកាដំរណាះ-

ក្សាយថ្នជាកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ (ដំណាក់កាេទី ៣)]។
516
សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ។
517
សូមរមើេខ្នកទី ១២ សតីពី ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨១ ។
518
សូមរមើេខ្នកទី ១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២)។ ខ្នកទី ១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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173>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយបានបង្វាញថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេខ្ងរេើ និងរៅកនុងអំឡុង

រពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ (ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី
០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩) មានកា កាប់សមាៃប់ជាទូរៅ កា រធាើទា ណកមម កា ំរលាភ្ៃូវរភទ កា
រក្បើអំរពើហិងារេើ ូបកាយ កា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំ កា រធាើកា ង្វ រដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ៃន
និង/ឬ ក ណីរ្សងៗរទៀតននកា រធាើបាបរដ្ឋយអមនសសធម៌ រហើយកា រធាើបាបខៃះក្តូវបានអនវតត
រដ្ឋយមានកា រ ីសរអើង
ោប់ យ

519

។ រៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក្បជាជនកមពជា
ុ

ន់ នា ក់ បា នកាៃ យជាជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា បបខខម ក្កហម

ក្ជករកានរៅកនុងក្បរទសនង ក្បរទសរវៀតណាម និងក្បរទសឡាវ

174>

រៅឆ្នំ

២០០៨

និ ង

បានខសាង កកា

520

។

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ បាន ករឃើញសាកសពមនសសក្បមាណ

ំ រៅ
ត សាកសព ួមច្ំនួន ៣៩០ កខនៃង រៅទូទាង
ំ ក្បរទស
១.៣០០.០០០ នាក់ រៅកនុងទីត្តង
កមពជា
ុ

519

521

។ អនកជំនាញជារក្ច្ើនបានសននិដ្ឋានថ្ន មានេទធភាពខពស់ជាងរនះខដេថ្ន ទីត្តង
ំ រៅ
ត

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៣០២-៨៦០ (ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់ថ្ន មានកា រធាើបាប និងអំរពើហិងា

រៅត្តមមនទី សនតិសខ ទីត្តំងសមាៃប់មនសស សហក ណ៍ កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ

និងកា ក្បក្ពឹតម
ត ករេើក្កុមមនសសជាក់

លាក់មួយច្ំនួនរៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ )។
520
បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សតៈ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជា
ុ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩៖ កា វាយតនមៃសីជរក្

រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា E3/2413 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤១-៤៣ ERN(ភាសាខខម )00499415-00499417។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៤២-៤៣។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ P. Heuveline: “ច្រនាៃះពីមួយរៅបីលាន

នាក់”៖ រឆ្ពះរៅកាន់កា សាាបនាតួរេខក្បជាសា្សតរឡើង កនុងមួយទសវតសន៍ននក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ
(១៩៧០-៧៩)
ឯកសា E3/1799 ឆ្នំ ១៩៩៨ ទំព័ ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338256-00338258។ សោច្ ក្កសួងកា
ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេបបវតតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/2675 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00810710-00810711។
521
ឯកសា បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ ទីត្តំង រៅ
ត សាកសព ឯកសា E3/2763 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០០៨ (រៅរខតតបនាទយមានជ័យមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ១៦ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៥០ នាក់
រៅ ២៥.០០០ នាក់។ រៅរខតតបាត់ដំបងមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ១៩ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី
៣០ នាក់រៅ ២០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ោមមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ៧៥ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួន
សាកសពពី ១០ នាក់រៅ ៣២.៦៩០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ឆ្នំងមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ៤០ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗ
មានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ១៥០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកព
ំ ង់សឺព មានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ២៤ កខនៃង ខដេទីត្តំង
នីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅជាង ៣០.០០០ នាក់។ រៅរខតតកំពង់ធំមានទីត្តង
ំ ឧក្កិដាកមម ១៧ កខនៃង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាកសព ួមទាំងរនាះមាន្ទក
ុ រៅខតសំណេ់សាកសព
បានសាៃប់

ខដេក្ោន់ខតជាឧទាហ ណ៍ននអនកខដេ

រដ្ឋយសា ខតេទធ្េននរោេនរោបាយ និងកា ក្បក្ពឹតិទា
ត ង
ំ ឡាយ បស់ខខម ក្កហម

រៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិប រតយយប៉ារណា
ណ ះ។

ទីត្តំង រៅ
ត សាកសព ួមជារក្ច្ើន រ្សងរទៀត

ទំនងជាមិនក្តូវបាន ករឃើញរទ រហើយអនកខដេបានសាៃប់ជារក្ច្ើននាក់រ្សងរទៀត ក៏មិនក្តូវបាន
រគយករៅកប់ខដ

522

។

ស បមក

កា បា៉ាន់ក្បមាណបង្វាញថ្ន

មានក្បជាជនកមពជា
ុ ច្ំនួនពី

៦០០.០០០ នាក់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ បានសាៃប់ រដ្ឋយសា ខតេទធ្េននរោេនរោបាយ
និងកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ពួកខខម ក្កហម។ រៅកនុង ងាង់តួរេខរនះ អនកជំនាញជារក្ច្ើនទទួេយកកា

ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១ នាក់រៅ ១៥០.០០០ នាក់។ រៅរខតតបាត់ដំបងមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ១៤
កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនន
ួ សាកសពពី ៤០ នាក់រៅ ៣២.០៤៧ នាក់ ។ រៅរខតតកណា
ត េមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
២៩ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ៣៥.០២៧ នាក់។ រៅរខតតក្ករច្ះមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
១០ កខនៃង ខដេទីត្តង
ំ នីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៥០ នាក់រៅ ៧០.០០០ នាក់។ រៅរខតតមណឌេគី ីមានទីត្តំង
ឧក្កិដក
ា មម ០១ កខនៃង ខដេមានសាកសពច្ំនួន ២០០ នាក់។ រៅភនំរពញមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ៤ កខនៃង ខដេទីត្តំង
នីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០ នាក់រៅ ១៥.០០០ នាក់។ រៅរខតតនក្ពខវងមានទីត្តំង ឧក្កិដាកមម ៣៦ កខនៃង ខដេ
ទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៣០ នាក់រៅជាង ១៧.២០០ នាក់។ រៅរខតត តនគី ីមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ០៣
កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនន
ួ សាកសពពី ៤០ នាក់រៅជាង ១.០០០ នាក់។ រៅរខតតរសៀមោបមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម
២៤ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១២ នាក់រៅ ៣៦.០០០ នាក់។ រៅកំពង់រសាម (ក្កុងក្ពះសីហន)
មានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ០៨ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ១០០ នាក់រៅជាង ១.៥០០ នាក់។ រៅ
រខតតសាាយរ ៀងមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ១៨ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមួយៗមានច្ំនួនសាកសពពី ៤០ នាក់រៅ ៣០.០០០ នាក់។
រៅរខតតត្តខកវមានទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម ៣១ កខនៃង ខដេទីត្តំងនីមយ
ួ ៗមានច្ំនួនសាកសពពី ០១ នាក់រៅ ៤០.០០០
នាក់)។

បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជា
ុ
ពីខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩: កា វាយតនមៃសីជរក្

រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា E3/2413 ច្ះនងៃទី

៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១៤-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00499388-004991។ សូមរមើេ្ងខដ ឯកសា

បស់

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា កំណត់ខ្នទីវាេពិោត បស់កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៩៧៖ រខតតកំពង់ធំ ឯកសា E3/2648
ឆ្នំ ១៩៩៧។
522
បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជាសា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជា
ុ ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩: កា វាយតនមៃសីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា E3/2413 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២៦-២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00499400-00499402។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

156

01006464
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បា៉ាន់ក្បមាណអំពីច្ំនួនអនកសាៃប់ពី ១.៥០០.០០០ រៅ ២.០០០.០០០ នាក់ ថ្នជាច្ំនួនខដេក្តឹមក្តូវ

523

បំ្ត
523

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៦-៨ (មតិក្សបោនរនាះគឺក្បជាជន

ច្ំនួនច្រនាៃះពី ១,៥ លាននាក់ រៅ ៣ លាននាក់ បានសាៃប់រៅកនុង បបខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ៥២-៥៣ (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៨៦ រលាក PONCHAUD បានបា៉ា ន់
ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនច្ំនួន ៨០០.០០០ នាក់ក្តូវបានសមាៃប់រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រស.អី.អា រធាើកា
បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជនច្ំនួន ១,៤ លាននាក់ក្តូវបានរគសមាៃប់ រហើយសាានទូតដនទរទៀតរធាកា
ើ បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន
ក្បជាជនច្ំនួន ១ លាននាក់ក្តូវបានរគសមាៃប់)។ អតាបទស រស រដ្ឋយរលាក P. Heuveline៖ ភាពមិនច្ាស់ននកា

បា៉ា ន់សាមនច្ំនួនមនសសសាៃប់រៅសម័យខខម ក្កហម ឯកសា E3/1798 ច្ះខខ វិច្ិកា-ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៨ ទំព័ ១៩-២០ ERN
(ភាសាខខម ) 00499388-004991 (រក្កាយពីកា ពិនិតយរឡើង វិញរៅរេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណនានា មានកា សរក្មច្ថ្ន
ច្ំនួនគមាៃតពី ១.៥ លាន រៅ ២.៥ លាន អាច្ជាច្ំនួនមួយពិតរក្ច្ើនជាងរគ)។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ P. Heuveline:

“ច្រនាៃះពីមួយរៅបីលាននាក់”៖

រឆ្ពះរៅកាន់កា សាាបនាតួរេខក្បជាសា្សតរឡើងកនុងមួយទសវតសន៍ននក្បវតតិសា្សត

កមពជា
ុ (១៩៧០-៧៩) ឯកសា E3/1799 ឆ្នំ ១៩៩៨ ទំព័ ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338256-00338258
(រលាក Heuveline បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានកា សាៃប់រេើសេបពី ១.៥ លាន រៅ ២ លាននាក់កនុងច្រនាៃះពីឆ្នំ
១៩៧៥-១៩៧៨ និងរេើករឡើងថ្ន រៅកនុងកា សាាបនា

តួរេខ បស់ោត់ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជនច្ំនន
ួ

៦០០.០០០ នាក់សាៃប់ និងអាច្មាន ហូតដេ់ ២ លាន នាក់បានសាៃប់រដ្ឋយសា មូេរហតពិបាកពនយេ់ អាច្
រដ្ឋយសា កា ងយច្ះជាទូរៅរេើអក្ត្តអាយសងឃឹម ស់ ឬក៏រដ្ឋយអក្ត្ត

ម ណៈ ខដេបណា
ត េមកពីស្ង្វគមមនឆ្នំ

១៩៧៥)។ អតាបទនិពនធរដ្ឋយ B. SHARP៖ គណនាន ក ឯកសា

E3/1801ទំព័

៥០ ERN (ភាសាខខម )

00282800 (បនាទប់ពីកា ពិនិតយរឡើង វិញរៅរេើតួរេខ បស់អនកជំនាញដនទរទៀត ួច្មក SHARP កំណត់ថ្ន មាន
តួរេខអនកសាៃប់កនុង ងាង់ពី ១.៧៤៧ លាន រៅ ២.៤៥៩ លាននាក់ ខដេបណា
ត េមកពីខតរោេនរោបាយ និងអំរពើ
ទាំងឡាយ បស់ខខម ក្កហម)។ SHARP យេ់រឃើញថ្ន ច្ំណច្កណា
ត េកនុងង ងាង់ក្បមាណ ២.១២ លាននាក់ “គឺ
សាិតរៅខកប ៗនឹងតួរេខខដេទំនងជាងរគបងអស់”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ M. VICKERY ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន៖

កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៨២ ឯកសា E3/1757 ឆ្នំ ១៨៨៤ ទំព័ ៦៨-៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00789236-00789238
(រលាក M. VICKERY បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ច្ំនួនអនកសាៃប់ ៧៤០.៨០០ នាក់ គឺបណា
ត េមកពីសាានភាពពិរសសកនុង
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ ោត់បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ជាង ក់កណា
ត េននច្ំនួនរនះ គឺបណា
ត េមកពីភាពអត់ោៃន
កា បាក់កមាៃំង និងជំងឺ រហើយច្ំនួនក្បខហេ ៣០០.០០០ នាក់ក្តូវបានរគសមាៃប់ ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន តួរេខ
ខដេកាន់ខតក្តឹមក្តូវខមនខទនរនាះ គឺមិនអាច្្តេ់បានរទ រហើយរគមិនអាច្ពាក ណ៍តួរេខននកា សមាៃប់ពី ១ រៅ ២
លាននាក់ រដ្ឋយរោងរៅរេើទិនន
ន ័យខដេមានរៅកនុងឆ្នំ ១៩៨៤ បានរទ)។

បាយកា ណ៍អនកជំនាញខ្នកក្បជា-

សា្សត៖ ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរៅកមពជា
ុ ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩៖ កា វាយតនមៃ
សីជរក្ រេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណសំខ្ន់ៗ ឯកសា E3/2413 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣៣-៤៣,
១៣១-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499407-00499417, 00499407-00499417 (កា បា៉ា ន់ក្បមាណកា សាៃប់កនុង
ច្ំនួនដ៏រក្ច្ើនរេើសេប់ ខដេបានច្ះ្ាយរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៨០ និងឆ្នំ ១៩៩៣ ខិតជិតតួរេខច្ំនួន ១ លាននាក់ រេើក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

៤.១

េកេខណឌទូរៅច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេមានខច្ងកនង
ុ មាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់

អ.វ.ត.ក

175>

រៅខ្នកខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទ

អនរលាមត្តមមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ពីបទរេមើសនានាននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
“ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតជា
ត ខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ខដេមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ សំរៅ
ក្បឆ្ំងរៅរេើក្បជាជនសី វេ
ិ

រដ្ឋយមូេរហតជាតិ

នរោបាយ

ជាតិពនធុ ពូជសាសន៍

ឬ

សាសនា”។ បទរេមើសនានាននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ទាង
ំ រនាះ
ួមមាន (១) កា រធាើមនសសោត (២) កា សមាៃប់ ង្វគេ (៣) កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និង (៤) អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជា (ក) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី

524

នងៃងូន បស់មនសស (ខ) កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរដ្ឋយបងេំ និង (គ) កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

។

៤.១.១ ច្ាប់

176>

អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីរេើកមន

រហើយអងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេក៏បានោំក្ទ

រសច្កតីសរក្មច្រនាះថ្ន ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ក្តូវបានកំណត់ថ្ន ជាបទឧក្កិដអ
ា នត ជាតិ
ខេងខតរលាក VICKERY ខដេបានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្នមានច្ំនួន ៧៤០.០០០ នាក់។ កា បា៉ា ន់ក្បមាណរក្កាយៗ ខដេ
បានរធាើរឡើងច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៩៥ ដេ់ឆ្នំ ២០០៩ មានច្ំនួន ១,៤ លាននាក់ រៅ ២,២ លាននាក់។ បនាទប់ពបា
ី នពិនិតយ
រឡើង វិញរៅរេើកា បា៉ា ន់ក្បមាណទាំងរនះ ួច្មក

អនកនិពនធបានទទួេសាគេ់ថ្ន

ច្ំនួនអនកសាៃប់កនុង ងាង់ពី

១,៧៤៧

លាន រៅ ២,២ លាននាក់ រៅកនុង បបខខម ក្កហមគឺជាច្ំនួនខដេអាច្ពិតរក្ច្ើនជាងរគ និងបានពិោ ណារឃើញថ្ន
កា បា៉ា ន់ក្បមាណមនៗគឺជាកា បា៉ា ន់ក្បមាណរសើ ៗបំ្តនូវច្ំនួនអនកសមាៃប់រដ្ឋយខខម ក្កហម)។

524

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣, ១៣៧៥, ១៣៧៧, ១៣៧៩-១៣៨០ (អំរពើមនសសោត) កថ្នខណឌ

១៣៨១, ១៣៨៧-១៣៨៩ (កា សមាៃប់ ង្វគេ) កថ្នខណឌ ១៤១៥-១៤១៨, ១៤២៣-១៤២៥ (កា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ) កថ្នខណឌ ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត,កា ប៉ាះេ់ដេ់រសច្កតនី ងៃងូ ន បស់មនសស) កថ្នខណឌ ១៤៤៨-១៤៦៩ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត, កា ផ្ទៃស់ទីរដ្ឋយបងេំ)
កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត កា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ)។

ក់ព័នន
ធ ឹងអំរពើមនសសោត

សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីោយនាមកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង
០០២/០១ ខដេក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបខនាម រៅរេើរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសមបទា បស់
រអៀង ធី ិ ទធ កនុ ងកា ច្ូ េ ួ ម សវនាកា (E138) និ ងរសច្កតី សរក្មច្ បស់អ ងគជំ នំ ជ ក្មះសាលាដំបូ ងរេើ សំរណើ បស់
សហក្ពះោជអាជាារសនើសំបញ្ចូ េទីត្តង
ំ ឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះកតីកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
(E163) ឯកសា E124/7.3 ទំព័ ៣-៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ោប់ត្តង
ំ ពីមានធមមនញ្ា បស់តលាកា Nuremberg រហើយបរងកើតបានជាខ្នកមួយននច្ាប់ទំរនៀម
ទមាៃប់អនត ជាតិ

រៅកនុង យៈកាេននយត្តតធិកា ត្តមរពេរវលា បស់

525

អ.វ.ត.ក

។

ដូរច្នះ

អនរលាមត្តមមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក បទរោទសតីពីឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ មាន
េកេណៈក្សបរៅនឹងរោេកា ណ៍នីតានកូេភាព

526

េះណាខតមានរសច្កតីសននិដ្ឋានបខនាមថ្ន

ោេ់បទរេមើសខដេបានរោទក្បកាន់ ឬោេ់ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ “ក្តូវមានេកេណៈអាច្
យេ់ដឹងជាមនបានក្គប់ក្ោន់ថ្នជាបទរេមើស រហើយថ្នជនជាប់រោទអាច្ដឹងពីច្ាប់ខដេខច្ងអំពី
កា ទទួេខសក្តូវ្ងខដ

នារពេរនាះ”

527

។ កា វិភាគខបបរនះក្តូវរធាើរឡើងរៅកក្មិតបទឧក្កិដា

ជាក់លាក់រ្សងៗខដេបរងកើតជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឬទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមិន
ខមនរធាើរឡើងច្ំរ ះក្បរភទននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិទាង
ំ មូេរនាះរទ។

177>

បទរេមើសមួយច្ំនួនខដេមានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក អាច្ោត់ទកថ្នជា

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិបាន

ក្បសិនរបើធាត្សំទូរៅខដេតក្មូវឲ្យមានជាមន

ក្តូវបាន

បរងកើតរឡើងរដើមបីបំរពញត្តមនិោមខដេតក្មូវឲ្យមាន (១) ក្តូវខតមានកា វាយក្បហា (២) កា
វាយក្បហា ក្តូវខតមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ (៣) កា វាយក្បហា សំរៅក្បឆ្ំងរៅរេើ
ក្បជាជនសី វិេ (៤) កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហតជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធុ
ពូជសាសន៍ ឬសាសនា (៥) ក្តូវខតមានទំនាក់ទំនង វាងអំរពើ បស់ោ ីនឹងកា វាយក្បហា
(៦) ជនជាប់រោទ ឬោ ី ក្តូវមានកា ដឹងជាោំបាច្់អំពីកា វាយក្បហា

និង

528

។ អងគជំនំជក្មះធាៃប់

បានសរក្មច្រេើកមនថ្ន និយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់

525

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៨៣-២៨៩។ សាេដីកា

រេើបណតឹងសាទកេកនុងក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ១០០-១០៤។

526

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៨៣-២៩៦។ សាេដីកា

រេើបណតឹងសាទកេកនុងក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ១០០-១០៤។

527

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៩៦ ដកក្សង់យតតិសា្សតនន

រសច្កតស
ី រក្មច្រេើបណតឹងសាទកេ បស់ Ojdanić (សហឧក្កិដក
ា មម ួម) កថ្នខណឌ ២១ និង ៣៧។

528

សាេដីការេើបណតឹងសាទកេកនុងក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ១០៦។ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

159
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529

អនត ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ខេងតក្មូវឲ្យមានទំនាក់ទំនងរៅនឹងជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធរទៀតរហើយ
រហតដូរច្នះ

។

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្បដិរសធទឡហីក ណ៍ បស់ជនជាប់រោទខដេរេើករឡើងខសពី

530

។

រនះ

178>

កា វាយក្បហា គឺជាកា ក្បក្ពឹតិន
ត ូវអំរពើហិងារក្ច្ើន

ក្តឹមខតកា រក្បើកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ

531

។ កា វាយក្បហា រនះមិនខមនគិត

គឺក្តូវគិតទាំងកា រធាើបាបក្បជាជនសី វិេ

ួមទាំងអំរពើទាង
ំ ឡាយខដេមានរៅកនុងបទរេមើសជាក់លាក់កនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ្ង
ខដ

532

។ កា វាយក្បហា រៅរេើក្បជាជនសី វិេមានេកេណៈខសោនពីសញ្ញាណននជរមាៃះក្បដ្ឋប់

533

អាវធ

។ កា វាយក្បហា អាច្រកើតមានរឡើងមន អាច្អូសបនាៃយរពេយូ ឬបនតមាន ហូតរៅ

កនុងអំឡុងរពេននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ
ជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធរនាះរទ

179>

534

រដ្ឋយមិនោំបាច្់ថ្ន

កា វាយក្បហា រនះជាខ្នកមួយនន

។

េកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ

កយថ្ន “េកេណៈជាទូរៅ” គឺសំរៅរៅរេើកា វាយ

ក្បហា ខដេមានេកេណៈទូេំទូលាយ និងមានច្ំនួនជន ងរក្ោះរក្ច្ើន រហើយ កយថ្ន “ជាក្បព័ន”ធ
គឺសំរៅរៅរេើអំរពើហិងាខដេមានកា រ ៀបច្ំ រហើយខដេអំរពើរនាះមិនអាច្រកើតមានរឡើងរដ្ឋយ

529

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩១-២៩២។ រសច្កតី

សរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំដកេកេខណឌតក្មូវសតព
ី ទ
ី ំនាក់ទំនងននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធរច្ញពីនិយមន័យ
ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឯកសា E95/8 នងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៣។

530

សា ណា បស់ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/9 នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣

កថ្នខណឌ ៨។ សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 នងៃទី
២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២១៤ (យកត្តមសា ណា បស់ រអៀង សា ី)។

531

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩៨។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩១៨។

532

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩៨។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៨៦។

533

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩៩។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២៥១។

534

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៩៩។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នច្ដនយរនាះរទ

535

។ កា វាយក្បហា ជាក្បព័នធ ជាទូរៅ ជាក្បរភទបទរេមើសទាំងឡាយណាខដេ

ទាក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើឧក្កិដក្ា បហាក់ក្បខហេោនដខដេៗ ខដេមិនខមនជាកា នច្ដនយ និង
មានភាពរទៀងទាត់

536

។ កា វាយក្បហា េកេណៈជាទូរៅ អាច្សំរៅរៅរេើ “ទាំងអានភាពក្តួត

ោនននអំរពើ អមនសសធម៌ជារក្ច្ើន
ធំ”

537

ទាំង អានភាពននអំរពើ អមនសសធម៌ខតមួយខដេមានក្ទង់ក្ទាយ

។ ភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញអំពីកា វាយក្បហា ខដេមាន “េកេណៈជាទូរៅ” ឬ “ជាក្បព័ន”ធ គឺ

538

ជាភ័សត្ត
តុ ងមួយខដេមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់កនុងកា បង្វាញអំពីកា ទទួេខសក្តូវ

។ មានខតកា

វាយក្បហា ប៉ារណា
ណ ះ ខដេោំបាច្់តក្មូវឲ្យមានេកេណៈជាទូរៅ ឬជាក្បព័នធ ច្ំខណកឯបទរេមើស
ជាក់លាក់នីមួយៗរនាះគឺមិនតក្មូវឲ្យមានេកេខណឌទាំងរនះរទ
ច្ំនួនកំណ ត់

539

។ អំរពើខតមួយ ឬអំរពើខដេមាន

មានេកេណៈក្គប់ក្ោន់អាច្ោត់ ទ កថ្នជាឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ បាន

ទាេ់ខតអំរពើទាង
ំ រនាះមិនដ្ឋច្់រច្ញពីោន ឬមិនរកើតរឡើងរដ្ឋយនច្ដនយ និងទាេ់ខតមានកា បំរពញ
នូវោេ់េកេខណឌដនទរទៀត

180>

ក្កុមរមធាវីកា

540

។

កតី រខៀវ សំ្ ន បានរេើករឡើងថ្ន ធាត្សំស តានម័តននឧក្កិដាកមម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ក៏តក្មូវឲ្យមាន្ងខដ អំពីអតាិភាពននរោេនរោបាយ ឬខ្នកា បស់ ដា

541

ឬអងគកា មួយ
ខ្នកា

535

។ ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងក្សរដៀងោនរនះថ្ន អតាិភាពនន

ឬ រោេនរោបាយ បស់ ដា គឺជា េកេខណឌ តក្មូវត្តមច្ាប់ ទំ រនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០០។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩៤។

536
537

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១០១។
សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០០។ សាេក្កមសាលា-

ដំបូង កនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ២០៦។

538

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០០។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩៣។

539

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០១។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៩៤។

540
541

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៩៤។
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ

ក់ព័នច្
ធ ាប់ជាធ មាន ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣

ឯកសា E163/5/9, កថ្នខណឌ ១០, ១២ និង ៦៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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542

សក្មាប់ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅកនុង យៈរពេ ខដេ ក់ព័នក
ធ នុងដីកាដំរណាះក្សាយ
ក្កុមរមធាវីកា

។

កតីបានរេើករឡើងបខនាមរទៀតថ្ន ្ទយ
ុ រៅ វិញ យតតិសា្សតអនត ជាតិ “ោប់រ្តើមពី

ទសវតស ឆ្
៍ ន ំ ២០០០” គឺមិន ក់ព័នរធ នាះរទ រៅកនុងកា ពិោ ណាអំពីច្ាប់ បស់ ដា រៅកនុង យៈ
រពេខដេ ក់ព័នក
ធ នុងដីកាដំរណាះក្សាយរនាះ

181>

543

។

រៅកនុងសាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រទាះបីអតាិភាពននរោេនរោបាយ ឬខ្នកា មួយអាច្
ជាភ័សត្ត
តុ ងមួយទាក់ទងនឹងកា បរងកើតឲ្យមាននូវកា វាយក្បហា ខដេមានេកេណៈជាទូរៅ ឬ ជា
ក្បព័នក
ធ ៏រដ្ឋយ ក៏អតាិភាពននរោេនរោបាយ និងខ្នកា ទាំងរនាះមិនខមនជាធាត្សំោបា
ំ ច្់នន
ឧក្កិដក
ា មមរនាះរទ

544

។ រទាះបីកា យេ់រឃើញរនះក្សបជាមួយនឹងយតតិសា្សត បស់តលាកា ក្ពហម-

545

ទណឌអនត ជាតិរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៥
ននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

ក៏រដ្ឋយ ក៏កា យេ់រឃើញរនះខ្អករេើកា ពិនិតយរៅរេើក្បភព

ខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងរពេរវលាននកា អនវតតរៅរពេរនាះខដ ។

ក្បភពទាំងអស់រនះបង្វាញនូវទសសនៈ្ទយ
ុ រៅរេើបញ្ញារនះ។

រទាះបីជាក្កុមរមធាវីកា

បង្វាញអតតស ញ្ញាណននក្បភពមួយច្ំនួនខដេោំក្ទដេ់ ទឡហីក ណ៍គតិ យតតិ បស់ខួ ៃន ក៏រដ្ឋយ
542

កតីបាន

546

ក៏

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២១០ ដេ់

២១៣។
543
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២១៣។

544

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០១។ សាេដីកាបណតង
ឹ

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១២០។
545
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ សាេដីការ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១២០។ សាេដីការ ឿងកតី Kunarac កថ្នខណឌ
៩៨ រជើងទំព័ ១១៤។ សាេដីការ ឿងកតី Gacumbitsi កថ្នខណឌ ៨៤។ សាេក្កមរ ឿងកតី Sesay កថ្នខណឌ ៧៩។
546
ក្បភពទាំងអស់រនះខដេក្តូវបានរេើករឡើងរដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា
កតី បានោត់ទកថ្នរោេនរោបាយ ឬខ្នកា
បស់ ដា គឺជាេកេខណឌតក្មូវ្ៃូវច្ាប់ សក្មាប់ឧក្កិដក
ា មមនឹងក្បឆ្ំងមនសសជាតិ៖ សាេក្កមរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌
ទំព័ ៩៧៣ និង៩៨៤, សាេក្កមរ ឿងកតី Eichmann កថ្នខណឌ ៥៦ ដេ់៨៨។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា ច្ាប់អនត ជាតិ ខដេរ ៀបោប់ពកា
ី ង្វ បស់សម័យក្បជំរេើកទី៦ បស់ខួ ៃន នងៃទី ៣ ខខ មិងនា ដេ់ នងៃទី ២៨ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៥៤, UN Doc. A/2693, មាក្ត្ត ២។ រទាះបីជាសាេក្កមរ ឿងកតី Menten មិនតក្មូវឲ្យមានកា ច្ូេ ួម
ពី ដាក៏រដ្ឋយ ខតបានតក្មូវថ្នឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ “បរងកើតជាទក្មង់ននក្បព័នម
ធ ួយខដេខ្អករេើរភ វកមម ឬ
បរងកើ ត ជាទំ នា ក់ ទំន ងមួយរៅកនុ ង រោេនរោបាយខដេក្តូ វ បានអនវតតរដ្ឋយមានកា ដឹ ង ច្ាស់ ”

(សូ ម រមើេ ទំ ព័

៣៦២ ដេ់ ៣៦៣)។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្បភពដនទរទៀតខដេកំណត់រដ្ឋយក្កុមរមធាវីកា

កតី មិនបានោំក្ទ

ដេ់អតាិភាពននេកេខណឌតក្មូវអំពរី ោេនរោបាយ ឬខ្នកា បស់ ដាឯកោជយរឡើយ។ កា រោងរៅរេើសាេក្កម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

162

01006470
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មានកា ោំក្ទ្ងខដ ដេ់ទសសនៈ

ខដេបានរេើករឡើងពីរេើកមនរដ្ឋយអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

រៅកនុងសាេក្កម កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្

547

ខដេតក្មូវឲ្យមានកា សរក្មច្ថ្នកា អនវតត បស់

ដា និងកា ក្បកាសពី្នទៈទទួេយកជាច្ាប់ រៅរពេរនាះ គឺមិនបានោំក្ទឲ្យបានច្ាស់លាស់
ច្ំរ ះេកេខណឌតក្មូវអំពីរោេនរោបាយ ឬខ្នកា បស់ ដា ឬអងគកា មួយរឡើយ។ រដ្ឋយសា
ខតមិនមានកំហស្គងណាមួយក្តូវបានបង្វាញ ដូរច្នះ អងគជំ នំជ ក្មះបដិរសធកា ជំ ទា ស់ទាំងពី
រនះ។

182>

សំរៅក្បឆ្ំងរៅរេើក្បជាជនសី វិេ កា វាយក្បហា ក្តូវខត “សំរៅក្បឆ្ំង” រៅរេើ

ក្បជាជនសី វិេ។ មានន័យថ្ន ក្បជាជនរនាះក្តូវខតជារោេរៅច្មបងននកា វាយក្បហា មិនខមន
ជារោេរៅននកា វាយក្បហា រដ្ឋយនច្ដនយរនាះរទ

548

។ មិនោំបាច្់មានកា បង្វាញថ្ន ទាេ់ខត

ំ ភូមិសា្សត ក់ព័នណា
ធ
មួយខដេមានកា វាយក្បហា
មានក្បជាជនទាំងអស់រៅកនុងទីត្តង
ោត់ទកថ្នជារោេរៅននកា វាយក្បហា រនាះរឡើយ

រទើប

549

។ វាមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់ រដ្ឋយក្ោន់

ខតបង្វាញថ្នបគគេមួយច្ំនួនរៅកនុងក្កុមរនាះ ក្តូវបានរគកំណត់ថ្នជារោេរៅននកា វាយក្បហា
ឬវាមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់

រដ្ឋយក្ោន់ខតបង្វាញថ្ន

បគគេទាំងរនាះក្តូវបានរគកំណត់ថ្នជា

បស់តលាកា រោធាអនត ជាតិក្តង់ “រោេនរោបាយរភ វកមម [និង] កា រធាទ
ើ កេបករមនញ [...] រៅកនុងក្បរទស
អាេៃឺម៉ាង់” (សូមរមើេទំព័ ៤៩៨) បានបង្វាញពីកា យេ់រឃើញរៅរេើអងគរហត គឺមិនខមនរៅរេើេកេខណឌតក្មូវ្ៃូវ
ច្ាប់រនាះរទ។ សាេក្កម Einsatzgruppen បង្វាញថ្នឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិអាច្រកើតរឡើង ខតកនុងក ណី
ខដេ ដាមិនបានអនវតតសកមមភាពរដើមបីទប់សាកត់

ឬដ្ឋក់ទណឌកមមច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមរនាះ

រទាះជាកនុងរហត្េណា

ក៏រដ្ឋយ (សូមរមើេទំព័ ៤៩៨)។
547
ក្បភពខដេមិនបានកំណត់ថ្ន រោេនរោបាយ ឬខ្នកា បស់ ដា ឬអងគកា គឺជាេកេខណឌតក្មូវននឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរនាះ ួមមាន៖ ធមមនញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥។ ច្ាប់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង រេខ១០ មាក្ត្ត II
(គ)។ សាេក្កម Flick ទំព័ ១១៩១, ១២១២ ដេ់១២១៦។ សាេក្កមរ ឿងកតីរវជជសា្សត ទំព័ ១៧២ ដេ់១៧៣,

,

សាេក្កមរ ឿងកតី Milch រហើយ Musmanno បានោំក្ទ ទំព័ ៧៩០ ដេ់៧៩១។ សាេក្កមរ ឿងកតី Milch, រហើយ
Phillips បានោំក្ទ ទំព័ ៨៦៣ ដេ់៨៦៤។ សាេក្កមរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ១៥១។ សាេក្កមរៅកនុ ងរ ឿងកតី

រមបញ្ញជកា ទំព័ ៤៦៩។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្មង
ំ ទំព័ ១២៣២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries
ទំព័ ៦៥៣ ដេ់៦៥៤, ទំព័ ៧៩៧, ៨៧៧។ សាេក្កម Farben ទំព័ ១១២៩ ដេ់១១៣០។

548

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៥ និង ៣០៨។

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩១-៩២។

549

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩០។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោេរៅននកា វាយក្បហា

រដើមបីរធាើោ៉ាងណាឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា វាយ

ក្បហា រនាះមានរោេរៅក្បឆ្ំងរៅរេើ “ក្បជាជនសី វេ
ិ ” មិនខមនមានរោេរៅក្បឆ្ំងរៅរេើ
បគគេមួយច្ំនួនខដេបានកំណត់ និងក្តូវបានរក្ជើសរ ីសខៃះៗរនាះរទ

183>

550

។

រដើមបីមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់អាច្ោត់ទកថ្នជា “ក្បជាជនសី វិេ” ក្សបរៅនឹងសាម តីនន

មាក្ត្ត ៥ េះក្ត្តខតក្បជាជនខដេជារោេរៅននកា វាយក្បហា រនាះ ក្តូវខតជាជនសី វិេរក្ច្ើន
រេើសេប

551

។ វតតមាន បស់បគគេមួយច្ំនួន កនុងច្ំរណាមក្បជាជនសី វិេ រហើយខដេបគគេទាំង

រនាះមិនសាិតរៅរក្កាមនិយមន័យននជនសី វិេ
ក្បជាជនទាំងរនះបានរទ

មិនអាច្ដកហូតច្ ិតេកេណៈជាជនសី វិេ បស់

552

។ ឋានៈជាជនសី វិេ បស់ជ ន ងរក្ោះ ច្ំនួនជនសី វិេ និងច្ំនួន

សមាមាក្តននជនសី វិេរៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជន

គឺជាកត្តតនានាខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា កំណត់

ថ្នរតើេកេខណឌតក្មូវននកា វាយក្បហា ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងសំរៅក្បឆ្ំងរៅរេើ
សី វិេ”ក្តូវបានបំរពញរហើយ ឬរៅ

184>

553

“ក្បជាជន

។

ក្បសិនរបើកា វាយក្បហា មួយក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុងទីត្តង
ំ ភូមិសា្សតមួយ

ខដេមាន

ទាំងជនសី វិេ និងទាហាន្ងរនាះ កត្តតរ្សងរទៀតអាច្មានភាព ក់ព័នរធ ដើមបីកំណត់ ថ្នរតើកា
វាយក្បហា រនាះ ក្តូវបានក្បក្ពឹតស
ត ំរៅក្បឆ្ំងរៅរេើ “ក្បជាជនសី វិេ” ខដ ឬោ៉ាងណា។ កត្តត
ទាំងរនះ

ួមមាន មរធាបាយ និង វិធីសា្សតខដេរក្បើក្បាស់រៅកនុងកា វាយក្បហា

ជន ងរក្ោះ ច្ំនួនជន ងរក្ោះ េកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា
បានក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុងរពេវាយក្បហា

550

ឋានៈ បស់

េកេណៈននឧក្កិដក
ា មមខដេ

និងកា ប្ង្វកបដេ់អនកតសូរៅរពេរនាះ

និងទំហំនន

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០២-៣០៣ និង ៣០៥។

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៩៥។

551

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៥។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ ៥០-៥១។

552

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៥-៣០៦ ពឹងខ្អករេើ

មាក្ត្ត ៥០(៣) ននពិធីសា បខនាមរេើអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ នងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៤៩ និង ក់ព័នរធ ៅនឹងកា
កា

ជន ងរក្ោះននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធអនត ជាតិ។ សាេដីកាបណតង
ឹ សាទកេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin

កថ្នខណឌ ៣១។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Galić កថ្នខណឌ ១៣៦-១៣៨។

553

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៥។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ ៣២-៣៣ និង ៣៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កមាៃំងវាយក្បហា ខដេអាច្និោយបានថ្ន បានរោ ពត្តម ឬមានរច្តនារោ ពត្តមេកេខណឌ
ក្បុងក្បយ័តនទាង
ំ ឡាយននច្ាប់ស្ង្វគម

185>

554

។

រដើមបីកំណត់ថ្នរតើក្បជាជនអាច្ោត់ទកថ្នជា “ជនសី វេ
ិ ” បានខដ ឬោ៉ាងណា អងគជំនំ-

ជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន មិនមាននិយមន័យខដេបានកំណត់អំពីជនសី វិេ រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀម
ទមាៃប់អនត ជាតិរនាះរឡើយ កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ និយមន័យទូរៅនន កយថ្ន “civilian”
(ជាភាសាអង់រគៃស) និង “civil” (ជាភាសាបាោំង) រ េគឺសំរៅរៅរេើបគគេទាំងឡាយណា
ខដេមិនខមនជាសមាជិកននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ។

ខ្អករេើមូេដ្ឋានរនះ

អងគជំនំជក្មះបាន

សរក្មច្ថ្ន រៅកនុង យៈរពេខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងបទរោទរៅច្ំរ ះមខរនះថ្ន ក្បជាជនសី វិេ
ោប់បញ្ចូ េនូវបគគេទាំងឡាយណាខដេមិនខមនជាសមាជិកននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ ឬមិនខមន
ជាជនក្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្នជាអនកក្បយទធ។ រទាះបីជាអងគជំនជ
ំ ក្មះមិនបានពឹងខ្អករេើនិយមន័យ
នន កយ “ជនសី វិេ” ដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៥០ ននពិធីសា បខនាម I ននអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ
ឆ្នំ ១៩៤៩ ខដេបានអនម័តរដ្ឋយតលាកា មិនអច្ិន្នតយ៍នានា និងមានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់
អនត ជាតិ រដើមបីឲ្យសមក្សបរៅត្តមសាម តីននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៧
ក៏រដ្ឋយ

555

ក៏អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន និយមន័យរនះក្សបជាមួយនឹងអតាន័យជាទូរៅនន កយ

556

រនះ

។

186>

រៅកនុងកា កំណត់អំពីឋានៈ បស់បគគេណាមានក់ ថ្នជាជនសី វិេ ឬមិនខមនជាជនសី វិេ

សាានភាពជាក់លាក់ បស់បគគេរនាះ រៅកនុងរពេខដេមានបទឧក្កិដរា កើតរឡើង មិនអាច្កំណត់
អំពីឋានៈទាំងរនះបានរឡើយ។ សមាជិកននអងគកា ក្បដ្ឋប់អាវធ មិនក្តូវទទួេបានឋានៈជាជនសី វិេ
រនាះរឡើយ រទាះបីជាោត់មិនកាន់អាវធ ឬមិនបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ក្បយទធ កនុងរពេខដេមាន
កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះក៏រដ្ឋយ

554

557

។ រហតដូរច្នះ ទាហាន ខដេបាត់បង់សមតាភាពកនុងកា

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៩។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ ៣០។
555
សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១១០ ដេ់ ១១៣។ មាក្ត្ត ៥០ ននពិធីសា បខនាមទី ១ ខដេ
រោងរៅមាក្ត្ត ៤៣ ននពិធសា
ី
បខនាមទី ១ និងមាក្ត្ត ៤ ក ននអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទីបី។
556
សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ ២៩៧។

557

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៤។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១១៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បយទធ មិនក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “ជនសី វិេ” រនាះរទ ខ្អកត្តមរោេបំណងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់
558
អ.វ.ត.ក

។ កា សនមតជាទូរៅ ភានក់ង្វ អនវតតច្ាប់ស្ង្វគម បស់ ដាមួយ ក្តូវបានោត់ទកថ្នជា

ជនសី វិេ ខ្អកត្តមរោេបំណងននច្ាប់មនសសធម៌អនត ជាតិ

559

។ បគគេមួយ ូបក្តូវបានោត់ទក

ថ្នជាជនសី វិេ ក្បសិនរបើឋានៈ បស់បគគេរនាះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់

187>

រៅរពេខដេក្បជាជនសី វេ
ិ

គឺជារោេរៅននកា វាយក្បហា

560

។

“មិនតក្មូវឲ្យមាន

េកេខណឌឬបង្វាញនូវធាត្សំ ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដេថ្នជន ងរក្ោះននបទរេមើស
ជាក់លាក់ណាមួយរនាះក្តូវខតជាជនសី វិេ រនាះរឡើយ”

បាត់បង់សមតាភាពក្បយទធ

561

។ រហតដូរច្នះ ទាហានណាមានក់ ខដេ

អាច្ជាជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

េកេខណឌោំបាច្់ដនទរទៀតក្តូវបានបំរពញ

562

។

រេើសពីរនះរៅរទៀត

ដ៏ោបណា

កា និោយរោងរៅរេើ

ក្បជាជនសី វិេ “ណាមួយ” មិនោំបាច្់បង្វាញថ្ន ជន ងរក្ោះទាំងរនាះជាប់ទាក់ទងជាមួយក្កុម
ជាក់លាក់ណាមួយរនាះរទ

563

។

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិអាច្ ួមបញ្ចូ េទាំងកា វាយ

ក្បហា បស់ ដាមួយមករេើក្បជាជន បស់ខួ ន
ៃ ឯង្ងខដ

558

564

។

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៤។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ ៣៥។

559

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៤។ សាេក្កម

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Sesay កថ្នខណឌ ៨៧។

560

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣០៤។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១១១។

561

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្

កថ្នខណឌ ៣១១ រដ្ឋយរោង

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin កថ្នខណឌ ៣២។

562

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្

កថ្នខណឌ ៣១១។ សាេដីកា

បណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ ៣០៩-៣១៣។

563

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១២។ សាេក្កម

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៤២៣។

564

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១២។ សាេក្កម

សាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៤២៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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188>

មូេរហតជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធុ ពូជសាសន៍ ឬសាសនា៖ មាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក

ខច្ងថ្ន កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងសំរៅក្បឆ្ំងរេើក្បជាជនសី វិេ រដ្ឋយមូេរហតននកា
រ ីសរអើង រ េគឺមូេរហតជាតិ នរោបាយ ជាតិពនធុ ពូជសាសន៍ ឬសាសនា។ រនះជាេកេខណឌ
តក្មូវននយត្តតធិកា

ខដេកំណត់នូវ វិសាេភាពខដេមានេកេណៈច្រងអៀតអំពីយត្តតធិកា បស់

អ.វ.ត.ក រេើឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ របើខ្អករៅត្តមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ ខដេ
បានអនវតត វាងឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩

565

។ េកេខណឌតក្មូវរនះកំណត់យកកា វាយក្បហា

ខដេមានក្ទង់ក្ទាយធំទូលាយ ជាជាងបទរេមើសជាក់លាក់នីមួយៗ។ រហតដូរច្នះ ធាត្សំរច្តនានន
ា មមក្បឆ្ំងនឹង
កា រ ីសរអើង មិនខមនជាធាត្សំ្ូវៃ ច្ាប់សក្មាប់ក្គប់បទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដក
មនសសជាតិរនាះរទ

រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌតក្មូវរនះនឹងរធាើឲ្យកា រោងខដេបានបញ្ញជក់រៅរេើ

កា រ ីសរអើងរៅកនុងបទរេមើសកា រធាើទកេបករមនញរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក
មិនមានក្បរោជន៍

189>

566

។

យតតិសា្សត ក់ព័នន
ធ ឹងបទរេមើសរធាើទកេបករមនញ

រ ីសរអើងរៅរពេខដេោ ីកំណត់ថ្ន
រដ្ឋយសា ខតបគគេរនាះជាសមាជិក
ពូជសាសន៍ ឬសាសនា ណាមួយ

567

កំណត់និយមន័យននអំរពើមួយថ្នជាកា

ជន ងរក្ោះណាមួយជារោេរៅននកា វាយក្បហា
ឬក្តូវបានសនមតថ្នជាសមាជិក

រៅកនុងក្កុមនរោបាយ

។ ក្កុមរោេរៅរនាះ “អាច្ក្តូវបានោ ីកំណត់និយមន័យជា

ទូរៅ កនុងន័យអវិជជមាន និង ួមទាំងអនកខដេមានជាប់ទាក់ទងោនជិតសនិទធ ឬមានសមានច្ិតច្
ត ំរ ះ

565

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៣-៣១៤។ មាក្ត្ត ៣ នន

េកេនិក
ត ៈ បស់តលាកា ICTR ខច្ងអំពីេកេខណឌតក្មូវននកា រ ីសរអើងក្សរដៀងោនរនះ សរក្មច្រដ្ឋយសាលាកតីរនាះ រដើមបី
កំណត់ជាេកេខណឌតក្មូវខ្នកយត្តតធិកា

និងមិនខមនជាេកេខណឌខដេតក្មូវរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ៖

សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ ៤៦៥។

566

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៣-៣១៤ និង ៣៧៩។

សាេដីការេើបណតឹងសាទកេកនុងក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៣៨។ សាេដីកាបណតឹងសាទកេកនុងរ ឿងកតី
Akayesu កថ្នខណឌ ៤៦១ និង ៤៦៤។

567

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៧។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៦៧៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006475
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្កុមជន ងរក្ោះ..”

568

។ វិធីសា្សតរនះអាច្យកមកអនវតតបានដូច្ោនរៅកនុងកា កំណត់និយមន័យ

ននក្កុមជាក់លាក់ណាមួយ ខដេជារោេរៅននកា វាយក្បហា ។

190>

ទំនាក់ទំនង វាងអំរពើ បស់ោ ី និងកា វាយក្បហា ៖ អំរពើ បស់ោ ីក្តូវខតជាខ្នកមួយនន

កា វាយក្បហា

មានន័យថ្ន រទាះជាអំរពើរនាះជាអំរពើក្បរភទណា ឬមាន្េ វិបាកោ៉ាងណាក៏

រដ្ឋយ ជាសតានម័តក្តូវខតជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា

569

។ ឧក្កិដក
ា មមមួយ ខដេក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតរត ឡើងមន ឬរក្កាយ ឬរៅឆ្ៃយពីកា វាយក្បហា ជាច្មបងក្បឆ្ំងរៅរេើក្បជាជនសី វិេ ក៏
រៅខតអាច្ជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ដខដេ ក្បសិនរបើឧក្កិដក
ា មមរនាះមានទំនាក់ទំនងជិតសនិត
ជាមួយនឹងកា វាយក្បហា រនាះ។
រដ្ឋយខឡកបានរនាះរទ

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

ឧក្កិដក
ា មមមិនអាច្ជាអំរពើដ្ឋច្់

រ េគឺឧក្កិដក
ា មមមួយអាច្ោត់ទកថ្នជាអំរពើដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកបាន

រពេខដេឧក្កិដក
ា មមរនាះរៅដ្ឋច្់ឆ្ៃយពីកា វាយក្បហា

ខដេមិនមានរហត្េសមក្សបណា

មួយអាច្និោយបានថ្ន ឧក្កិដក
ា មមរនាះគឺជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា
រេើប ិបទ និងកាេៈរទសៈខដេអំរពើទាង
ំ រនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

191>

រៅ

រក្កាយពីបានពិោ ណា

570

។

ឹ ជនជាប់រោទ ឬោ ីក្តូវខតបានដឹងថ្ន មានកា វាយក្បហា រេើក្បជាជនសី វិេ
កា ដង
571

ក្ពមទាំងបានដឹងថ្ន អំរពើ បស់ខួ ន
ៃ បរងកើតបានជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនាះ

។ ជនជាប់រោទ

មិនោំបាច្់ក្តូវដឹងេមអិតអំពីកា វាយក្បហា ឬ ួមច្ំខណកដឹងអំពីរោេបំណង ឬរោេរៅននកា
វាយក្បហា

អងគរហតននក ណីជាក់លាក់នីមយ
ួ ៗ។

568
569

572

ខដេមានេកេណៈធំទូលាយរនាះរទ

។

ភ័សត្ត
តុ ងអំពីកា ដឹងរនះអាក្ស័យរេើ

ជាេទធ្េកា បង្វាញធាត្សំត្តម្ៃូវច្ាប់ថ្នោ៉ាងណា

សាេដីការេើបណតឹងសាទកេកនុងក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ២៧២។
សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៨។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៨៥។ សាេដីការ ឿងកតី Šainović និងអនកដនទរទៀត កថ្នខណឌ
២៦៤។

570

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៨។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១០០។

571
572

សាេដីការ ឿងកតី Kunarac និងអនកដនទរទៀត កថ្នខណឌ ៨៥។ សាេដីការ ឿងកតី Munyakazi កថ្នខណឌ ១៤១។
សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៩។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Kunarac និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១០២-១០៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រនាះ គឺអាក្ស័យត្តមកាេៈរទសៈជាក់ខសតងនីមួយៗ

192>

ក្កុមរមធាវីកា

573

។

កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន មានេកេខណឌតក្មូវមួយបខនាមរទៀត រក្ៅ

ពីេកេខណឌតក្មូវនានាខដេបានបង្វាញពីខ្ងរេើ រហើយេកេខណឌតក្មូវរនាះគឺ ជនជាប់រោទក្តូវ
ខតដឹងពីេកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា ជាក្ទង់ក្ទាយធំ
មូេដ្ឋានននបទរោទក្បឆ្ំងនឹង ូបោត់

574

។ រមធាវីកា

និងជាក្បព័នធ

ខដេបរងកើតបានជា

កតី មិនបានរេើករឡើងពីសំអាង្ៃូវច្ាប់

ណាមួយ រដើមបីោក្ំ ទដេ់អំណះអំណាងរនះរឡើយ។ រដ្ឋយសា ខតេកេនិក
ត ៈ បស់តេកា ICTR គឺ
ជាេិខិតបក ណ៍ខតមួយគត់រក្ៅពីច្ាប់សព
ី ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ខដេបានដ្ឋក់បញ្ចូ េេកេខណឌ
តក្មូវយត្តតធិកា ខដេថ្ន

កា វាយក្បហា ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានននកា រ ីសរអើង

រទើបយតតិសា្សត បស់តលាកា

ICTR

អាច្្តេ់ជារោេកា ណ៍ខណនាំខដេមានក្បរោជន៏

ច្ំរ ះបញ្ញារនះ។ កា ពិនិតយ បស់អងគជំនំជក្មះរៅរេើយតតិសា្សត បស់តលាកា ICTR បង្វាញ

575

រសទើ ខតដូច្ោន

ថ្ន តលាកា ICTR មិនតក្មូវថ្នជនជាប់រោទក្តូវខតដឹងអំពីេកេណៈរ ីសរអើង

576

ននកា វាយក្បហា ក្ទង់ក្ទាយធំ និងជាក្បព័នរធ នាះរឡើយ

។ ក្សរដៀងោនរនះខដ រៅកនុងសាេក្កម

បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូង

577

ក៏មិនបានតក្មូវឲ្យមានកា ដឹងពីេកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា រឡើយ

។

អងគជំនជ
ំ ក្មះ

យេ់រឃើញថ្នកា ដឹងខបបរនះ គឺមិនខមនជាេកេខណឌតក្មូវននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅ
ច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក រឡើយ។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនជ
ំ ក្មះបដិរសធសា ណារនះ។

573

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៩។ សាេដីកាបណតឹង

សាទកេកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១២៦។

574
575

សា ណាបញ្ជ បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ កថ្នខណឌ ២០៨។
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ននតលាកា

ICTR បានតក្មូវឲ្យមានកា ដឹងពីេកេណៈរ ីសរអើងននកា វាយក្បហា ជា

ក្ទង់ក្ទាយធំ និងជាក្បព័នធ កថ្នខណឌ ៦៩៣។

576

សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ សាេដីការ ឿងកតី Bagosora និង Nsengiyumva កថ្នខណឌ ៣៨៩។ សាេដីការ ឿងកតី

Gacumbitsi កថ្នខណឌ ៨៦។ សាេក្កមរ ឿងកតី Kayishema and Ruzindana កថ្នខណឌ ១៣៣ ដេ់១៣៤។
សាេក្កមរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ ៣៦០។ សាេក្កមរ ឿងកតី Kamuhanda កថ្នខណឌ ៦៥៦ ដេ់៦៥៧។ សាេក្កម
រ ឿងកតី Semanza កថ្នខណឌ ៣២៧ ដេ់៣៣២។

577

សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើក ណី កាំង រហកកអាវ រៅឌច្ កថ្នខណឌ ៣១៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៤.១.២ សំអាងច្ាប់

193>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងោ៉ាងរហាច្

ណាស់ក៏ ហូតមកដេ់ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេជាអំឡុងរពេខដេក្តូវជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១

មានកា វាយក្បហា ជាទូរៅ

និងជាក្បព័នធ

ក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនសី វេ
ិ កនុងក្បរទស

កមពជា
ុ ។ កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរក្កាមទក្មង់ជារក្ច្ើន ួមទាំង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

578

រដ្ឋយបងេំ កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើទកេបករមនញ

។

កា វាយក្បហា រនះបានរធាើឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ោប់លាននាក់កាៃយជាជន ងរក្ោះរៅទូទាង
ំ ក្បរទស

579

កមពជា
ុ
និងរធាើឲ្យមានជនរភៀសខៃួនោប់ យោប់ ន់នាក់រភៀសខៃួនរច្ញរៅកាន់ក្បរទសជិតខ្ង
កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានអនវតតរឡើងរដើមបីជាកា ជំ ញ
ខ្នកា បស់បកសកនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា

និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ

។

និង

580

ក្បរទស

។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់

ថ្ន កា វាយក្បហា រនះមានេកេណៈជាទូរៅ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ វិសាេភាពភូមិសា្សត និង
ទាំងច្ំនួនជន ងរក្ោះ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន កា វាយក្បហា រនះមានេកេណៈជា
ក្បព័នធ រដ្ឋយសា ខត វិសាេភាព និងទំហនំ នឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ មិនអាច្ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង
រដ្ឋយោមនកា រ ៀបច្ំជាមនរទ

និងក្តូវបានអនវតតរឡើងរដើ មបី ជាកា ជំ ញ

និងឲ្យក្សបត្តម

រោេនរោបាយ បស់បកស។

194>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានរធាើរឡើងក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជន

សី វិេននក្បរទសកមពជា
ុ ។ ជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ វាង បបសាធា ណ ដាខខម

និងខខម ក្កហម បាន

បញ្ច ប់រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេខដេខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ
រហើយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បានច្ះោញ់
578

581

។ រហតដូរច្នះ

ទាហានទាំងអស់នន បប

សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ

១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩-១៧៣ ។
579
សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩-១៧៣ ។
580
សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៤-៧៣៨, ៧៤២-៧៤៣, ៧៧៧,
៨០៤-៨០៥, ៨៣៥ ។
581
សូមរមើេខ្នកទី ១០ សតព
ី ីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ ៤៦០, ៥០១-៥០២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាធា ណ ដាខខម
ណាស់ជា

ខដេមិន បានច្ូេ ួមរដ្ឋយផ្ទទ េ់រៅកនុងជរមាៃះក្បដ្ឋប់ អាវ ធ

ទាហានខដេបាត់បង់សមតាភាពក្បយទធ

ឬោ៉ា ងរហាច្

មានសិទធិទទទួេបានកា កា

ដូច្ោននឹង

ក្បជាជនសី វិេខដ ។ រទាះជាកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក្ោន់
ខតជាខ្នកមួយននក្បជាជនសី វិេោប់លាននាក់ ខដេក្តូវបានវាយក្បហា ខតប៉ារណា
ណ ះ

195>

582

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញរទៀតថ្ន កា វាយក្បហា ក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនសី វិេរនះក្តូវបាន

អនវតតរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ ក្សបត្តមរោេនរោបាយ និងខ្នកា បស់បកស
កនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា

ក្បរទស។ រដើមបីសរក្មច្បានទិសរៅរនះ បកសយេ់ថ្ន

វណណ ៈសកតិភូមិ និងវណណ ៈនាយទន ក្តូវខតករមទច្រោេ

583

។ “ក្បជាជនងមី” ទាំងរនះក្តូវបានរគោត់

ទកថ្នជាខ្មង
ំ ខ្ងនរោបាយ និងខ្មង
ំ ខ្ងសងគម បស់បដិវតត និងក្បព័នស
ធ មូហភាព

584

។ រេើសពី

រនះរទៀត ក្បជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ក្តូវខតជាខ្នកមួយននបដិវតត និងក្បព័នស
ធ មូហភាពរនះ

585

។ អនក

ខដេក្បឆ្ំង ឬក្តូវបានរគសនមតថ្នបានក្បឆ្ំងនឹងបដិវតត និងក្បព័នស
ធ មូហភាពរនះ គឺជារោេរៅ
ននកា រធាើបាប និងអំរពើហិងា

586

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា វាយក្បហា រនះ

ក្តូវបានអនវតតរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ។

582

សូមរមើេខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ

១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៧០-១៧២ ។
583
សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧២៦, ៧៣១, ៧៨៨, ៨១៥ ។
584
សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដភា
ា ពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី
១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧២៦ ។
585
សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត រជើងទំព័ ៣១៨ ។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី១៤ សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧២៤។
586
សូមរមើេខ្នកទី៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨, ១២០, ១២៣។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាព
ទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩ ។ ខ្នកទី១៤ សតីពី
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៤-៨១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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196>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ

កា វាយក្បហា ខៃះក៏មានរោេរៅមករេើពទធសាសនិក-

ជន ជនជាតិោម និងជនជាតិរវៀតណាម រដ្ឋយសា សញ្ញជតិ ជាតិពិនធុ ពូជសាសន៍ និង/ឬ
សាសនា បស់ពួករគ្ងខដ

587

។

កា វាយក្បហា ទាំងរនះសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននសំណំរ ឿង

០០២/០១។ រក្កាយពីបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន កា វាយក្បហា ជាទូរៅរនះក្តូវបានអនវតតរឡើង
ក្បឆ្ំងនឹងជនសី វិេ

រដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ

រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះមិនរធាើកា

សរក្មច្ថ្នរតើកា វាយក្បហា ខៃះក៏ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហតជាតិ ជាតិពិនធុ ពូជសាសន៍
និង/ឬ សាសនា ោ៉ាងណារនាះរទ រក្ ះខ្នករនះនឹងក្តូវពិនិតយកនុងអំឡុងរពេសវនាកា នារពេ
ខ្ងមខ។

197>

អងគជំ នំជ ក្មះសននិដ្ឋាន្ងខដ ថ្ន

មានទំ នាក់ទំ នង វាងអំរពើ បស់ជាប់រោទ

និងកា

វាយក្បហា រនះ។ អំរពើ បស់ោ ី និងជនជាប់រោទរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
រៅដំណា ក់ទី មួយ

និងដំណា ក់ ទី ពី

និងកនុងអំឡុ ងរពេននកា សមាៃ ប់អតីតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ និងក្តូវបានអនវតតរឡើងរដើមបីជំ ញ និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ
និងខ្នកា បស់បកសកនុងកា កា

និងកសាងសងគមនិយម

589

រេើទំហំ និង វិសាេភាពននកា វាយក្បហា រនះ

588

។ ច្ងបញ្ច ប់ រដ្ឋយពិោ ណារៅ

និងច្ំណច្ខដេថ្ន កា វាយក្បហា រនះក្តូវបាន

អនវតតរឡើងរដើមបីជាកា ជំ ញ និងក្សបត្តមរោេនរោបាយ និងខ្នកា បស់បកស

590

រនាះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទាំងោ ី និងជនជាប់រោទ បានដឹងអំពីកា វាយក្បហា ក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជន
សី វិេ និងបានដឹងថ្ន អំរពើទាង
ំ ឡាយ បស់ពួករគបរងកើតបានជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនះ។
587
588

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៦៩។
ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩

កថ្នខណឌ ១៦៩ ។ ខ្នកទី ១០ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៧៤។ ខ្នកទី
១១ សតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣០-៦៥៧។ ខ្នកទី ១២ សតីពីទួេរ ធិ៍នក្ជ
កថ្នខណឌ៦៨២-៦៨៧។ ខ្នកទី១៣ សតីពី កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩០-៧០២ ។
589
ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩
កថ្នខណឌ ១៦៩-១៧៣។
590
សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ១០៤, ១១១-១១២, ១១៦-១១៨។ ខ្នកទី ៤ សតីពី ទិដាភាព
ទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩ ។ ខ្នកទី១៤
សតីពី សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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198>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន េកេខណឌទូរៅទាំងអស់សក្មាប់កា អនវតតមាក្ត្ត ៥

ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ក្តូវបានបំរពញ។
៥ ចនាសមព័ន្ធ ដ្ឋបាល
៥.១ ច្នាសមពន
័ ប
ធ កសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

199>

591

ច្នាសមព័នក្ធ បតិបតតិកា ជាក់លាក់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មានភាពសមាៃត់

ដំណាក់កាេដំបូងននកា វិវតត បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

។

រៅ

កា សមាៃត់មានសា ៈសំខ្ន់ច្ំរ ះកា

592

ស់ោន បស់បកស ខដេជាច្េនាបដិវតតលាក់ខួ ន
ៃ

។ ប៉ាខនត សូមបីខតរៅរពេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ៃ
បានច្ូេកាន់អំណាច្កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយក៏រដ្ឋយ ក៏បកសបានបនតរធាើឲ្យកិច្ចកា ន្ទកនុង បស់ខួ ន
ខដេមានេកេណៈពិបាកយេ់

593

រក្ៅ

និងមានកា លាក់បាង
ំ

ខៃួនឲ្យ ួច្្តពីពួកខ្មង
ំ ខ្ង

។ កនុងក ណីខៃះ ក្បជាជនធមមត្តអាច្ដឹងព័ត៌មានតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះអំពី ច្នាសមពន
័ ថ្ន
ធ ន ក់ដឹកនាំ

រដ្ឋយពួកោត់ក្តូវបានរគតក្មូវឲ្យអនវតតត្តម
“អងគកា ”

ខដេជាសាាប័នអនាមិក

ទាំងមូេរនាះរទ
591

រដើមបីកា

594

។

រដ្ឋយមិនក្តូវសាកសួ អំពីកា សរក្មច្នានា បស់

ខដេក្តូវបានរគរមើេរឃើញថ្នមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តសងគម

កមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាម

រពេខៃះក្ោន់ខតយេ់ដឹងតិច្តួច្អំពីកា រ ៀបច្ំ

សនទ កថ្ន បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224468-00224470។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២(នី កន)ទំព័ ៥៧។
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00156616-00156617។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២(សួង សី រគឿន) ទំព័ ៧៣។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៧-២៨។
592
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦១-៦៣ ។
593
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦៣-៦៥ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៦៥-៦៦។
594
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (កាៃន ហាីត) ទំព័ ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
(David CHANDLER) ទំព័ ៦៧-៦៨។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឌច្ ភៃី ឯកសា E3/5213 ច្ះនងៃទី
២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00221591 (“របើអងគកា ឲ្យរធាើអាី ក្តូវខតរធាើត្តម។ ខាំម
ុ ិនដឹងថ្ន
អនកណាជាអងគកា រទ”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តន់ វា៉ា ដឺនី ឯកសា E3/102 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៨, ERN (ភាសាខខម ) 000350659-00350662 (“មនសសក្គប់ ូបនិោយថ្ន “អងគកា ” គឺជាអនក
សរក្មច្ ប៉ាខនតរយើងមិនដឹងថ្ន “អងគកា ” ជាអនកណារនាះរទ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ
កថ្នខណឌ ២២១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ោត់ខច្ងអំណាច្រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ប៉ារណា
ណ ះ
លាក់កា សមាៃត់រនះបាននាំឲ្យមានកា យេ់ក្ច្ឡំ

595

។ ជាកា ពិតណាស់ រោេនរោបាយ

និងមានកា យេ់រឃើញ្ទយ
ុ ោន

សាកសីនានា ខដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

កនុងច្ំរណាម

596

។ ប៉ាខនត ជា ួម

ភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់ខដេក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ អាច្ឲ្យអងគជំនំជក្មះពិពណ៌នាអំពី
មាោ៌ោត់ត្តង
ំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័ន។
ធ

200>

ច្នាសមព័នធ ដាបាេ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា រេើកដំបង
ូ

រៅកនុងេកេនិក
ត ៈខដេក្តូវបានអនម័តរដ្ឋយសននិបាតបកសរេើកដំបូងរៅកនុងខខ កញ្ញា និង តលា ឆ្នំ
១៩៦០ ខដេរៅរពេរនាះ បកសមានរ្
ម ះថ្ន “បកសពេក កមពជា
ុ ”

597

។ េកេនិក
ត ៈបកសទីពី

ក្បខហេជាក្តូវ បានអនម័តិរៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីបី បស់បកសកនុងអំឡុ ងខខ
១៩៧១

598

។

រទាះបីជាោ៉ាងណាកតី

សីហា

ឆ្នំ

េកេនិក
ត ៈបកសមួយរទៀតក្តូវបានអនម័តរៅកនុងសននិបាតបកស

599

រេើកទីបួន រៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦

។ មានខតេកេនិក
ត ៈបកសច្ងរក្កាយននេកេនិក
ត ៈបកសទាំង

រនះរទ ខដេក្តូវបានដ្ឋក់ រៅច្ំរ ះមខអងគជំ នំជ ក្មះសាលាដំបូង

600

ប៉ាខនត រោងត្តមច្រមៃើយ

សាកសី កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្ េកេនិក
ត ៈបកសទាំងអស់រនាះមានខៃឹមសា ក្សរដៀងោន ោ៉ាងរហាច្

595

សូមរមើេឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៨៣-៨៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័
៥១-៥២។
596

សូមរមើេ ជាឧទា. ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌកថ្នខណឌ ២០៧ ។

597

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063064-00063066។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៧។ ទង់យវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/768 ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២២-២៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00376206-00376207។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៧។
598
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៣។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតព
ី ី ប ិបទក្បវតតិ
សា្សត កថ្នខណឌ ៩៥។
599
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័

៥៣-៥៤, ៥៥-៥៦។ បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា បស់ Craig Etcheson

ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00314780-00314782។
600
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

174
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E313

601

ណាស់ច្ំរ ះបញ្ញា ក់ព័នរធ ៅនឹង ច្នាសមព័ននធ ្ទកនុង និងឋានានក្កម បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

។

៥.១.១ សននបា
ិ តបកស

201>

េកេនិក
ត ៈបកសឆ្នំ ១៩៧៦ (“េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ”) បានកំណត់អំពីមាោ៌ខដេ

បកសក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា ។

“សិទធិអំណាច្ធំជាងរគបំ្តសក្មាប់ទូទាង
ំ ក្បរទស”

បានក្បគេ់ឲ្យមហាសននិបាត ឬសននិបាតបកស

ក្តូវ

602

។ តួនាទី បស់សននិបាតគឺរដើមបី “កំណត់មាោ៌

603

នរោបាយ និងេកេនិក
ត ៈ បស់បកស” និងរក្ជើសត្តំងសមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម

។ បខនាម

រេើសននិបាតបកសរេើកទីមួយ ទីពី ទីបី និងទីបួន ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ សននិបាតបកសរេើកទី
ក្បាំក្តូវបានរកាះក្បជំរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៨

604

។ សននិបាតបកសឆ្នំ ១៩៧៦ និង ១៩៧៨ មានក្បជាជន

ច្ូេ ួមក្បជំោប់ យនាក់ កនុងរនាះមានតំណាងមកពីក្គប់តំបន់ និងក្គប់កងពេទាំងអស់ ក៏ដូច្ជា
បណា
ត សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

601

605

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២

(កាំង រហកកអាវ)ទំព័ ៦៥-៦៦។ សូមរមើេ្ងខដ អតាបទខដេមិនបង្វាញក្បភព៖ក្បវតតិសរងេប បស់បកសកមមយ
ុ នីស-ត
ខខម ឯកសា E3/2 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00679880-00679882 (បញ្ញជក់ថ្ន េកេនិក
ត ៈ
ឆ្នំ ១៩៦០ “បានបរងកើតគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសខដេមានសមាជិកក្បាំបីនាក់”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៨ (ខដេទទួេ សាគេ់ អតាិភាព បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោប់ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៦០ មករមៃ៉ាះ)។
602
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសា
ខខម ) 00442269-00442270។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៤-៤៥
(បញ្ញជក់ថ្ន កយ “មហាសននិបាត” និង “សននិបាតបកស” មានន័យដូច្ោន)។
603
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ មាក្ត្ត ២១ ទំព័ ៤៨, ERN (ភាសាខខម )
00442277។
604
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣

(Philip

SHORT) ទំព័

៤៤-៤៥។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ

Stephen HEDER

និង

Masato

MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះនងៃទី ១២
ខខ មីនា ឆ្ន ១៩៨០ ទំព័ ៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។
605
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៦-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៦, ៥៦-៥៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

175

01006483
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៥.១.២ គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

202>

េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខច្ងថ្ន

គណៈកមាមធិកា មជឈិមគឺជា

រៅកនុងច្រនាៃះរពេននសននិបា តបកសទាំងរនាះ

“អងគកា ក្បតិបតតិកា ខពស់ជាងរគបំ្តសក្មាប់ទូទាង
ំ ក្បរទស”

606

។

ជារោេកា ណ៍ គណៈកមាមធិកា មជឈិមមានភា កិច្ចអនវតតមាោ៌នរោបាយ និងេកេនិក
ត ៈ បស់បកស
រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ទាំងមូេ ខណនាំអងគកា ភូមិភាគ អងគកា តំបន់ និងអងគកា បកសទទួេ
ខសក្តូវខ្នករ្សងៗរទៀត“ឲ្យរធាើសកមមភាពក្សបត្តមមាោ៌នរោបាយ រោេជំហ សតិអា មមណ៍
និងមាោ៌ោត់ត្តំង បស់បកស” រដើមបីក្គប់ក្គង និងោត់ខច្ង កមាមភិបាេ និងបកេជន និងទាក់ទង
ជាមួយបណា
ត បកសមា៉ាកស-រេនីន ជាបងបអូន”

607

។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមក្តូវជួបក្បជំោ៉ាងរហាច្

608

ណាស់ក្បាំមួយខខមតងដូច្បានកំណត់រៅកនុងេកេនក
ិក ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

។ អតតសញ្ញាណ និង

ច្ំនួនសមាជិក ក្តូវបានផ្ទៃស់បូ ត ជាហូ ខហរៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៦០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩ ប៉ាខនត រៅរពេ
្នដេ់ច្ំណច្កំពូេ បស់ខួ ន
ៃ កនុងទសវតស ឆ្
៍ នំ
ច្រនាៃះពី ២០ រៅ ៣០ នាក់

គណៈកមាមធិកា មជឈិមមានសមាជិក

609

។ សមាជិកទាំងរនាះ ួមមាន ទូ សាមត ខដេបានរធាើជារេខ្បកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៦០

610

ហូតដេ់រពេោត់បាត់ខួ ន
ៃ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦២

ខដេបានច្ូេ ួមកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិម

606

១៩៧០

ប៉ាេ ពត

បនាទប់ពីកា បរងកើតគណៈកមាមធិកា រនះរៅកនុងឆ្នំ

េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសា

ខខម ) 00442269-00442270។
607
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤៩-៥០ មាក្ត្ត ២៣, ERN (ភាសា
ខខម ) 00442277-00442278។
608
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨, ERN (ភាសា
ខខម ) 00156619។ េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥១ មាក្ត្ត ២៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00442278។
609
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៩២-៩៣។ កំណត់រហតននកា
សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 0015661900156620។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយ
ជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៩៤-៩៥, ERN
(ភាសាខខម ) 00324765-00324766។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ២។
610
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
(David CHANDLER) ទំព័ ៤១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

176
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E313

១៩៦០ មក និងបានច្ូេមកកាន់តំខណងជារេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៣

611

ជនជាប់រោទ នួន ជា ខដេក្តូវបានរក្ជើសត្តំងរៅកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិមកនុងឋានៈជាអនរេខ្
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦០

612

និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុង

គណៈកមាមធិកា មជឈិម កនុងឋានៈជាសមាជិករក្តៀមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១ និងបានកាៃយជាសមាជិក
រពញសិទធរិ ៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦

613

។ រោងត្តមេកេនក
ិក ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សមាជិករក្តៀមអាច្

614

“ច្ូេ ួមក្បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិមបាន ខតមិនមានសិទធស
ិ រក្មច្រនាះរទ”

203>

។

រទាះបីជាេកេនក
ិក ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ្តេ់អំណាច្ក្បតិបតតិកា ខពស់បំ្តរៅឲ្យគណៈ-

ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្តូវបានអនវតតរដ្ឋយ
កមាមធិកា មជឈិមក៏រដ្ឋយ ក៏កា ក្តួតក្ត្តពិតក្បាកដរៅរេើបកសកមមយ
សាាប័នខដេមិនមានកំណត់រៅកនុងេកេនិក
ត ៈបកស ខដេរគសាគេ់ថ្នជាគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានោប់រ្តើមរកើតមាន

611

615

។

រៅក្សបរពេជាមួយោននឹងកា ោប់រ្តើមរកើត

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា)

ទំព័ ៥៧។
612
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(Philip SHORT) ទំព័ ៥៦-៥៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតព
ី ីតនា
ួ ទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៣,
៣១៥។
613
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២-៦៣។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620 ។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ២-៣។ សូមរមើេ
ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៣ ។
614
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥០ មាក្ត្ត ២៤, ERN (ភាសាខខម )
00442278។
615
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨, ERN
(ភាសាខខម ) 00156619។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨៦-៨៧។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៦-១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

177

01006485
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មានគណៈកមាមធិកា មជឈិមខដ

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦០

616

។

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ជួបក្បជំោន

ក្បខហេពី ៧ នងៃរៅ ១០ នងៃមង
ត ឬក៏ជួបក្បជំញឹកញាប់ជាងរនះ ក្បសិនរបើមានកាេៈរទសៈតក្មូវ

617

ឲ្យរធាើខបបរនះ

ិ ៧ ូប រដ្ឋយសមាជិកទាំងអស់រនះ
។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍មានសមាជក

618

យករច្ញពីគណៈកមាមធិកា មជឈិម

។ ដូច្ោននឹងគណៈកមាមធិកា មជឈិមខដ យូ ៗមតង សមាជិក

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ក្តូវបានផ្ទៃស់បូ ត

619

។ ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី រសា ភឹម និង ជនជាប់រោទ

620

នួន ជា គឺជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ោប់ត្តំងពីរពេបរងកើតគណៈកមាមធិកា រនះមក
ត្ត ម៉ាក បានច្ូេ ួមរៅកនុងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៣

។

621

។ សន រសន រៅ

រខៀវ គឺជាសមាជិករក្តៀម ឬសមាជិកបក្មុង (មិនខមនជាសមាជិករពញសិទធ) ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

616

622

ិ រពញសិទធិ ឬជាសមាជិករក្តៀម
រហើយ សខ ធួក រៅ វន រវ៉ាត អាច្ជាសមាជក

623

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១

(នួន ជា) ទំព័ ៥៦-៥៧ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៦-៤៧ ។
617
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨, ERN
(ភាសាខខម ) 00156619។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/221 ច្ះនងៃទី ១៤
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/222 ច្ះនងៃទី ១៥ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/223 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ (បញ្ញជក់
ថ្ន រពេខៃះ កិច្ចក្បជំទាង
ំ រនាះក្តូវបានរធាើរឡើងជាសមាៃត់)។
618
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨១-៨២។ កំណត់រហតននកា
សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 0015661900156620 ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៦-៥៧។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ
Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង
ឯកសា E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។
619
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ២៨-២៩។
620
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(នួន ជា) ទំព័ ៦, ១៧-១៨។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ២០១២ (David
CHANDLER) ទំព័ ២៥។
621
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៨។
622
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៦។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

178

01006486
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន មិនធាៃប់ជាសមាជិក្ៃូវកា ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រឡើយ ប៉ាខនតពួករគបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួន បស់
អច្ិន្នតយ៍ខដ

624

។

កិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍អាច្

គណៈកមាម ធិកា -

(រហើយជាញឹកញាប់គឺដូរច្នះ)

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអវតតមានសមាជិកមួយ ូប ឬរក្ច្ើន ូបននគណៈកមាមធិកា រនះ

625

។

ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៩២-៩៤,
ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។
623
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN
(ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័

៥៦។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ
រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា

E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ១៩៨០ ទំព័

00324763-00324765។ សូមរមើេ្ងខដ

៩២-៩៤, ERN (ភាសាខខម )

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពីមនទី

ស-២១៖ ភាព

ក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុងគកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័ ២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00191853 (ខដេ
បាន្តេ់រ្
ម ះពិត បស់ វន រវ៉ាត គឺរ្
ម ះ សក ធួក)។
624
កនុងច្ំរណាមកំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ទាង
ំ ២៣ ច្ាប់ ខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ
កំណត់រហតច្ំនួន ១៩ ច្ាប់មានោយរ្
ម ះអនកច្ូេ ួមកនុងអងគក្បជំទាង
ំ រនាះ។ កំណត់រហតច្ំនួន ១៦ ច្ាប់មានកត់ក្ត្ត
រ្
ម ះ រខៀវ សំ្ន រៅ ខហម ថ្នមានវតតមានកនុងអងគក្បជំទាំងរនះ រហើយកំណត់រហតច្ំនួន ១២ ច្ាប់មានកត់ក្ត្ត
រ្
ម ះ រសឿ វា៉ា សី រៅរឌឿន ថ្នមានវតតមានកនុងអងគក្បជំទាង
ំ រនះ។ សូមរមើេ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍
ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះ
នងៃទី ១១-១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/217 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/218 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/219 ច្ះនងៃទី០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍
ឯកសា E3/220 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/221
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/222 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា

E3/223 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/224 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/226 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍
ឯកសា E3/227 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/228 ច្ះ
នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/229 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/230 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006487
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៥.១.៣ គណៈកមាមធិកា រោធា

204>

គណៈកមាមធិកា រោធា គឺជាអនគណៈកមាមធិកា មួយរទៀត បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម។

គណៈកមាមធិកា រោធា ក្តូវបានដឹកនាំរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត និងទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកិច្ចកា រោធា

626

និងសនតិសខ

។ សន រសន ក៏ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា រោធារនះខដ

627

។ រទាះបីជាដីកា

សននិដ្ឋានបញ្ជូ នរ ឿងរៅជំនំជក្មះរេើករឡើងថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា ជាសមាជិករៅកនុងគណៈ-

ននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/230 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/231 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា
រេខ E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/233 ច្ះនងៃទី
១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/235 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/237 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ និងកំណត់
រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/238 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៨
សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥១, រជើងទំព័ ១០៥២ ខដេបញ្ញជក់ថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន
បានរក្បើរ្
ម ះ រៅរក្ៅថ្ន “ខហម”។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៣ (កាំង រហកកអាវ)
ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ២។ បទសមាភសន៍ បស់
Masato Matsushita និង Stephen Heder ជាមួយ ឡុញ រៅ ឡន នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ១៩៨០ ទំព័ ៩២-៩៤,
ERN (ភាសាខខម ) 00324763-00324765។
625
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩, ERN
(ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ សូមរមើេ្ងខដ រេខរោងរជើងទំព័ ៦២៤ ខ្ងរេើ។ សូមរមើេខ្នកទី ៥
សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រជើងទំព័ ៦២៤ ។
626
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៤។ អតាបទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder
ជាមួយនឹង រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 0006246100062462។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា

ណាត់ជួបនឹងម ណៈ ឯកសា E3/49 ទំព័ ៨៨, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00105137។
627

កិច្ចសមាភសន៍ បស់បណា
ត ញទូ ទសសន៍ ABC ជាមួយនឹង រអៀង សា ី ឯកសា E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៩៦ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00224442-00224443។ បទសមាភសន៍ បស់ Elizabeth Becker ជាមួយនឹង
រអៀង សា ី ឯកសា E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨១ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00578895-00578896។
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/83 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦, ERN
(ភាសាខខម ) 00398158-00398159 ។កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ឯកសា E3/54 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00148743-00148744។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

កមាមធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះខ្អករេើភ័សត្ត
តុ ងខដេមាន មិនរជឿថ្ន កា សននិដ្ឋានខបប
រនះជាកា ក្តឹមក្តូវរឡើយ

628

។

៥.១.៤ មជឈិមបកស

205>

សាកសី

និងអនកជំនាញជារក្ច្ើនខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបានរក្បើ

កយថ្ន “មជឈិមបកស” រដ្ឋយសំរៅរៅរេើថ្ននក់ដឹកនាំជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ប៉ាខនត
ដូច្ខដេសាកសី Stephen HEDER បានបញ្ញជក់ ួច្រហើយថ្ន “មជឈិមបកស” គឺជា កយខដេមិន
ច្ាស់លាស់។ រពេខៃះ កយរនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅកនុងន័យ ួម រដើមបីសំរៅរៅរេើ “កក្មិត
“ទាំងមូេរៅកនុងឋានានក្កមបកស” រហើយរពេខៃះរទៀត ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរេើអងគភាព
ឬសាាប័នជាក់លាក់ណាមួយ រៅថ្ននក់រេើ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
(ដូច្ជា គណៈកមាមធិកា មជឈិម គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឬមនទី

ក់ព័នធ បស់ខួ ន
ៃ ណាមួយ ឬក៏ ប៉ាេ ពត ខតមតង)

629

។

កយថ្ន “មជឈិមបកស” ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងឯកសា មួយច្ំនួនខដេក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះ
មខអងគជំនំជក្មះ

ួមទាំងឯកសា សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

និងកា អត្តាធិបាយ បស់អក
ន

សិកាក្សាវក្ជាវជំនាន់រក្កាយៗមក រដ្ឋយមិនមានកំណត់និយមន័យរទ ប៉ាខនត ក្តូវបានរក្បើរៅកនុង

628

សូមរមើេ ខ្នកទី ៧ សតព
ី ី តួនាទីនិងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៣ ។

629

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១០។ សូមរមើេឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី

២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៥-៦ (ខដេនិោយរោងរៅមជឈិមបកសថ្នជា “ថ្ននក់ដឹកនាំកក្មិតកំពូេ
បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ១៨-១៩ (កំណត់ន័យ
មជឈិម-បកសថ្នមានកក្មិតខពស់ជាងភូមិភាគ និងតំបន់)។ សូមរមើេ្ងខដ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨៥ (ខដេរេើករឡើងថ្ន “មជឈិមបកស [...] ក្តូវបានរោងជាពិរសសសំរៅ
[...]

គណៈកមាមធិកា មជឈិម”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ១០ (ខដេបាន

រ ៀបោប់ថ្ន “មនទី ៨៧០” គឺជា “មនទី មជឈិមបកស”។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស្ង់ ឯកសា
E3/64 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00328028-00328029 (រក្បៀបរធៀបមជឈិម
បកសរសមើនឹង “មនទី ៨៧០”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខក រពក្ជវណណ ៈ ឯកសា E3/35 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00340575-00340576 (ខដេរេើករឡើងអំពី “គណៈអច្ិន្នតយ៍មជឈិមបកស”។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សង រម៉ាង ឯកសា E3/5142 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204119 (រេើករឡើងថ្ន ប៉ាេ ពត គឺជាមជឈិមបកស)។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេ
ឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ស សា ិន ឯកសា E3/4596 នងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម )
00482769 (ខដេនិោយរោងរៅរេើមជឈិមបកសថ្នជា “ថ្ននក់រេើ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ប ិបទមួយខដេបានបង្វាញច្ាស់លាស់ថ្ន

កយរនះគឺសំរៅរៅរេើថ្ននក់កំពូេននឋានានក្កមបកស
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កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ (ខ្នកសំខ្ន់ៗខៃះ”)

206>

។

រៅកនុងសាេក្កមរនះ អងគជំនំជក្មះរក្បើ កយថ្ន “មជឈិមបកស” សំរៅ ួមរៅរេើខ្នក

ក្បតិបតតិកា ជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ ខដេមានមូេដ្ឋានរៅទី ក្កុងភនំរពញ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ គណៈកមាមធិកា មជឈិម គណៈកមាមធិកា រោធា មនទី

ដូច្ជា

៨៧០ មនទី

ដ្ឋាភិបាេ (មនទី ស-៧១) និងមនទី ច្ំណះឲ្យមនទី ដ្ឋាភិបាេ។
៥.១.៥ មនទី ៨៧០

207>

រេខកូដ “៨៧០” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដ្ឋយមិនមានន័យច្ាស់លាស់ រៅកនុងអំឡុង បប

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខដេសំរៅរៅរេើបគគេ

និងអងគភាពរ្សងៗខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹង

មជឈិមបកស។ សាកសីរ្សងៗោនមានកា យេ់ដឹងខសៗោនអំពីមនទី “៨៧០” រនះ ប៉ាខនត ជាទូរៅបាន
យេ់ក្សបថ្ន

ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។
មនទី រនះសំរៅរៅរេើខ្នកខៃះននថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ

រោងត្តម

សាកសី Stephen HEDER មនទី “៨៧០” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ត្តង
ំ ពីរដើមឆ្នំ ១៩៧១ រដ្ឋយកំណត់

631

ជា “ថ្ននក់ដឹកនាំមជឈិមបកស”

។ អនកជំនាញ David CHANDLER បានជក្មាបជូនអងគជំនំជក្មះ

ថ្ន “៨៧០” គឺ “ជាទូរៅ ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សំរៅរៅរេើ ប៉ាេ ពត រហើយរពេខៃះ សំរៅរៅរេើ

630

សូមរមើេឧទា. ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ច្ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព័ ២៧-៣០, ៣៦-៣៩ ERN

(ភាសាខខម ) 00063016-00063018, 00063021-00063022។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/135 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័ ៩-១២, ១៦-១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062803-00062805, 00062808-00062809។ ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/170 ច្ះខខ តលា- វិច្ាិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៣-១៥, ២៥-២៧, ៤៦-៤៨, ERN (ភាសាខខម ) 0006476200064763, 00064768-00064769, 00064780-00064781។ េិខិត បស់ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/1152 ច្ះ
នងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00002238-00002239។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
D. Chandler៖ សំរឡងពីមនទី ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុងគកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័
១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00191845-00191846។ អតាបទ បស់ Stephen Heder៖ កា វាយតនមៃរឡើង វិញអំពី

តួនាទី បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់

និងម្នតីថ្ននក់មូេដ្ឋានច្ំរ ះឧក្កិដាកមមទាង
ំ ឡាយរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

កា ទទួេខសក្តូវ បស់កមពជា
ុ កនុងទសសនវិស័យរក្បៀបរធៀប ឯកសា E3/4527 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២១-២៤,
ERN (ភាសាខខម ) 00830774-00830777។
631
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១០-១១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ប៉ាេ ពត និងមនសសមួយក្កុមតូច្រៅជំ វិញោត់”

632

។ សាកសី នង ស្ង់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន

រេខសមាៃត់ “៨៧០” គឺបានន័យថ្នរេខមជឈិមរហើយហនឹង”

633

។ អនកជំនាញ Philip SHORT

634

បានរេើករឡើងថ្ន “៨៧០” គឺជារ្
ម ះរេខកូដសក្មាប់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍”

។ ភាពមិន

ក្បាកដក្បជាអំពអ
ី តាន័យច្ាស់លាស់ បស់ “៨៧០” គឺសស
ី ង្វាក់រៅនឹងកា បញ្ញជក់ជាទូរៅ បស់
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អំពីកា សមាៃត់ រហើយដូច្ខដេអនកជំនាញ David CHANDLER បានរធាើ
កា កត់សមាគេ់ថ្ន ជារច្តនា កា រក្បើក្បាស់រេខកូដ គឺរដើមបីលាក់បាង
ំ
ឬរធាើមិនឲ្យយេ់អំពី
េកេណៈពិតក្បាកដននថ្ននក់ដឹកនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

208>

635

។

636

ឯកសា មួយច្ំនួនពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ មានកា រេើករឡើងអំពី “គណៈ ៨៧០”

។

រទាះបីជាសហក្ពះោជអាជាារេើករឡើងថ្ន គណៈ ៨៧០ គឺជាគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ ក៏រដ្ឋយ ក៏គណៈ ៨៧០ អាច្ជាគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ដូច្ោនខដ
បញ្ញារនះ អងគជំនំជក្មះមិនអាច្រធាើកា កំណត់ឲ្យបានច្ាស់លាស់រនាះរទ

637

រហើយ ក់ព័នន
ធ ឹង

។

632

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៧៤។

633

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ១៦។

634

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៧។

635

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ

កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨៦-៨៧។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១៣-១៤។
636
សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/932 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00020998-00020999។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/245 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00001104។ មតិខណនាំ បស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា E3/1173 ច្ះនងៃទី ២៧
ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00072485។
637
សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា កថ្នខណឌ ៣៧២។ ភ័សត្ត
តុ ងខៃះបានអះអាងថ្ន
គណៈ ៨៧០ គឺជាគណៈកមាមធិកា មជឈិម៖ សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន)
ទំព័ ៥៤-៥៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា E3/74 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00373519-00373520។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ម៉ាន
ឯកសា E3/71 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00284310 ។ មតិខណនាំខដេរច្ញ
រដ្ឋយគណៈ ៨៧០ បានសមាអងរៅរេើរសច្កតខី ណនាំជាក់លាក់មួយច្ំនួនពី “គណៈមជឈិមបកស”។ សូមរមើេ រសច្កត-ី
ខណនាំ បស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា E3/740 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧។ ប៉ាខនត ភ័សត្ត
តុ ងរ្សងរទៀតបាន
បង្វាញថ្នគណៈ ៨៧០ គឺជាគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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209>

រក្ៅពី គណៈកមាម ធិកា

៨៧០ មានអងគភាពដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកមួយរទៀតរ្
ម ះថ្ន “មនទី

៨៧០” “មនទី នរោបាយ ៨៧០” “ម-៨៧០” (អកស “ម” ជំនួសឲ្យ កយថ្ន “មនទី ” ខដេជា កយ
ខខម រក្បើជំ នួស កយ “មនទី ” ឬ “មនទី បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍” (“មនទី ៨៧០”)

638

ហូតមកទេ់នឹងខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៥ រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន ទទួេខសក្តូវរេើមនទី ៨៧០

។

639

។

640

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងមនទី ៨៧០ កនុងអំឡុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥

។

ត្តមសមតី បស់រលាក Philip SHORT មនទី ៨៧០ បានបំរពញមខង្វ ជា“ខ្នកក្បតិបតតិ” បស់
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

641

។ មនទី រនះមានភា កិច្ចអនវតត និងត្តមដ្ឋនកា អនវតតរសច្កតីសរក្មច្

នានា បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងរដើមបី “ទំនាក់ទំនងរៅវិញរៅមកជាមួយខ្នកនីមួយៗ”
បស់ថ្ននក់រេើននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

កនុងនាមជាគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

642

។

ទាំងរលាក

Philip SHORT និងរលាក David CHANDLER បានរក្បើក្បាស់ោៃថ្ន “មជឈមណឌេស នស

(នង ស្ង់) ទំព័ ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤៧។ ច្រមៃើយជា
លាយេកេណ៍អកស បស់ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/359 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១-២, ERN
(ភាសាខខម ) 00408223-00408224។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំព័

៦៧-៦៨ (ខដេបានរធាើកា កត់សមាគេ់ថ្ន មានភាពមិនច្ាស់លាស់រៅកនុងកា រក្បើ កយ

“គណៈ

៨៧០” និងមិនបានរធារើ សច្កតីសននិដ្ឋានឲ្យបានច្ាស់លាស់រនាះរឡើយ)។
638
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៩០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៦៨-៦៩។ កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00019108-00019110។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា
រេខ E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00156676។
639
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម )
00019108-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩ (បញ្ញជក់ថ្ន “រឌឿន”
គឺជា រសឿ វា៉ា ស)ី ។
640
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103844។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន
កថ្នខណឌ ៣៩០ ។
641
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៥២-៥៣។
642
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម )
00019112-00019113។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៧-១៨។ រសៀវរៅ
និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៧៣៧៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បសាទ” រដើមបីរ ៀបោប់អំពីតួនាទីដ៏សំខ្ន់បំ្ត បស់មនទី ៨៧០ កនុងកា បញ្ជូ នព័ត៌មានរច្ញ និង
ច្ូេមកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

210>

643

។

កំណត់រហតអងគក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍មួយច្ាប់ បានរេើករឡើងពីអងគភាព

ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកមួយខដេរគសាគេ់ជាភាសាខខម ថ្ន
៨៧០”

644

“កា ិោេ័យ

៨៧០”

ជំនួសឲ្យ

“មនទី -

។ ហូតមកទេ់នឹងខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៥ កា ិោ េ័យរនះក្តូវ បានដឹកនាំរដ្ឋយរ្
ម ះ

សឹម សន រៅ ខយ៉ាម

645

។ រគរៅខតមិនដឹងអំពីមខង្វ ច្ាស់លាស់ បស់កា ិោេ័យរនះរទ ប៉ាខនត

រ្
ម ះជាភាសាខខម បញ្ញជក់ថ្ន

646

កិច្ចកា នរោបាយ

កា ិោេ័យរនះមានមខង្វ

ក់ព័នន
ធ ឹងកិច្ចកា ដាបាេរក្ច្ើនជាង

។

៥.១.៦ មនទី ដ្ឋាភិបាេ (ស-៧១) និងមនទី ច្ំណះរ្សងៗរទៀត

211>

ដូច្ោននឹងមនទី ៨៧០ ខដ មជឈិមបកសបាន កាទកមនទី ដាបាេមួយ ខដេក្តូវបានរេើក

រឡើងរៅកនុងកំណត់រហតននអងគក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ថ្នជា “មនទី ដ្ឋាភិបាេ”

647

។

ហូតមកទេ់នឹងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ មនទី ដ្ឋាភិបាេរនះក្តូវបានដឹកនាំរដ្ឋយរ្
ម ះ ឈ្ឹម សំរអាក

643

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦៤។
644
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម )
00019109-00019110។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៧១៧២។
645
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម )
00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩ (បញ្ញជក់ថ្ន “ខយ៉ាម”
គឺជា សីម សន)។
646
ខណៈខដេ កយ “មនទី ” និង “កា ិោេ័យ” អាច្ក្តូវបានបកខក្បរៅជាភាសាអង់រគៃ សថ្ន ‘office’ ឬ ‘bureau’
រនាះ កយថ្ន “មនទី ” មានន័យខ្ងខ្នក ច្នាសមព័នធ ដាបាេទូេំទូលាយជាង ច្ំខណកឯ កយ “កា ិោេ័យ” សំរៅជា
ពិរសសរៅរេើអងគភាពខដេមានឋានានក្កមតូច្ជាង ឬជាអនខ្នក។ “មនទី ” អាច្មាន “កា ិោេ័យ” ច្ំណះរក្ច្ើន
ជាងមួយ។ សូមរមើេបខនាម ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៧១-៧២។
647
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម )
00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

185

01006493
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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648
រៅ ប៉ាង់ ។ សាកសីជារក្ច្ើនបានរៅអងគភាពខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ប៉ាង់ ថ្ន“ស-៧១” រហើយខ្នក
ឬក្កសួងខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជា “ស-៧១” មានរេច្រឡើងជាញឹកញាប់រៅកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ះអនក
រទាសខដេរគបានបញ្ជូ នខៃួនមកកាន់មនទី សនតិសខ ស-២១ ខដេបញ្ញជក់ថ្ន “ស-៧១” គឺជារេខ
កូដសក្មាប់មនទី ដ្ឋាភិបាេរនះ

212>

649

។

មនទី ស-៧១ អាច្ជាខ្នកមួយននមនទី ៨៧០ ឬក៏អាច្ជាអងគភាពដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកមួយ។

របើរទាះបីជាកំណត់រហតននអងគក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បញ្ញជក់ថ្ន មនទី ទាំងរនាះរ្សង
ពីោនក៏រដ្ឋយ

650

ក៏សាកសី Stephen HEDER បាន ំេឹកថ្ន បគគេជារក្ច្ើននាក់ខដេោត់បាន

សមាភសន៍មានកា យេ់ក្ច្ឡំរៅរេើមនទី ទាំងពី រនះ រហើយត្តមពិតរៅ សាកសីជារក្ច្ើនខដេបាន្តេ់
សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង បានរៅអងគភាពខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ឈ្ឹម សំរអាក
648

កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម )

00019109-00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ)
ទំព័ ១៩ (បញ្ញជក់ថ្ន “ប៉ាង់” គឺ ឈ្ឹម សំរអាក)។
649
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧៧-៧៨។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នឹម ខសម ឯកសា E3/43 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤,
ERN (ភាសាខខម ) 00357219-00357220។ កិច្ចសមាភសន៍ បស់ SOAS ជាមួយ គង់ រយឿង ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០០៥ ឯកសា E3/5315។ សូមរមើេ្ងខដ បញ្ជ អ
ី នករទាសមកពីខ្នកក្កសួង ស-៧១ ឯកសា E3/1737 ខដេ
មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ។ បញ្ជ ីអនករទាសមកពីខ្នកក្កសួង ស-៧១ ឯកសា E3/1738 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧៨។ បញ្ជ ីមនសសច្ូេនងៃទី ២៤ ខខ ៥ ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/1955 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨ (បញ្ជ ី
ទាំងរនះបញ្ញជក់ពីអតតសញ្ញាណអនកជាប់ឃំោង
ំ រៅ ស-២១ ខដេបញ្ជូ នមកពី “ក្កសួង ស-៧១” ខដេភាគរក្ច្ើននន
អនកទាំងរនះក្តូវបានបញ្ញជក់ថ្ន បានរធាកា
ើ រៅកនុងច្ំរណាមមនទី

“ក” ណាមួយ។ សូមរមើេ កថ្នខណឌ ១៥ ខ្ង

រក្កាម)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១៣ ។ ដំបូងរឡើយ “ស-៧១” ក៏ជារេខកូដ
សក្មាប់មូេដ្ឋានរៅជិតសទឹងជីនិត ខដេថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានផ្ទៃស់បូ ត មកទីរនាះកនុងឆ្នំ ១៩៧០ ។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៦៧-៦៨។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ២០ (បានរ ៀបោប់អំពកា
ី ផ្ទៃស់ទីកខនៃងមកកាន់

មូេដ្ឋានសទឹងជីនិត)។
650
កា ក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម )
00019108-00019110 (រធាើបញ្ជ ដ្ឋ
ី ច្់រដ្ឋយខឡកពីោន វាង “មនទី នរោបាយ ៨៧០” និង “មនទី ដ្ឋាភិបាេ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

186

01006494
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រៅ ប៉ាង់ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់រេខកូដ “៨៧០”

651

។ ប៉ាខនត រោងត្តមសមតី បស់សាកសីរ្សងរទៀត

មនទី ស-៧១ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ ប៉ាង់ បានបំរពញមខង្វ រ្សងពីមនទី ៨៧០
ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន។ មនទី ៨៧០ បស់ រឌឿន
នឹងកា អនវតតរោេនរោបាយ ច្ំខណកឯមនទី ស-៧១ បស់ ប៉ាង់
កា ខ្នកភ័សភា
តុ
កា អនវតត និងកា ង្វ ដាបាេ

213>

ក់ព័នជា
ធ ច្មបងរៅនឹងកិច្ច

652

។

ជាពិរសសមនទី ស-៧១ បានក្គប់ក្គងរៅរេើមនទី ច្ំណះ និងអងគភាពរ្សងៗ ខដេបំរពញ

មខង្វ ជួយោំក្ទដេ់មជឈិមបកស

651

ក់ព័នធ

រហើយខដេភាគរក្ច្ើនក្តូវបានកំណត់រ្
ម ះជារេខកូដខដេនាំ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម )
ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៧៤។
652
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៩-១០, ១១-១២ (រ ៀបោប់ថ្ន ស-៧១ គឺ
ជាមនទី ដាបាេ ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីមនទី ៨៧០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ១៨១៩ (បញ្ញជក់ថ្ន ប៉ាង់ “ោត់ខច្ងកិច្ចកា ក្បោំនងៃរៅកនុងមនទី រនះ

ួមទាំង មនទី

ក-១, ក-៣ និង ក-៧ ្ងខដ ។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៩ (បញ្ញជក់ថ្ន ប៉ាង់ ក្គប់ក្គងនី សា និងខ្នកបងកបរងកើន
្េ និងខបងខច្កភា កិច្ច្ដេ់បគគេិករៅ ក-១)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន ឯកសា E3/24
ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00204071-00204072 (“ប៉ាង់ ទទួេខសក្តូវខ្នក
ដាបាេរៅ មនទី

៨៧០ រហើយ រឌឿន ទទទួេខសក្តូវខ្នងរោេនរោបាយ”)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ

កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/448 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 0015492600154927 (រ ៀបោប់ពី “គណៈកមាមធិកា ននក្កុមកា ង្វ ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០” ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ប៉ាង់ រដ្ឋយមាន
កា ទទួេ ខសក្តូវខ្នកសនតិសខ កា ទទួេរភាៀវ ទូ គមនាគមន៍ សមាភ ៈ រសបៀងអាហា និងកា ដឹកជញ្ជូ ន។ គំនូស
បំក្ពួញ បស់ នង សូ្ង់ ឯកសា E3/1736 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ (បង្វាញថ្ន មនទី ស-៧១ បស់ ប៉ាង់
ោត់ខច្ងរេើមនទី “ក” ទាំងអស់)។ ក្បតិោ ឹកកនុងសវនាកា រេើសំណំរ ឿង ០០១ (Craig ETCHESON) ឯកសា
E3/55 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00330487 (្តេ់សកេីកមមថ្ន ស-៧១ គឺជា
“រសនាធិកា ” បស់មនទី ៨៧០ ខដេមានបណា
ត ញមនទី ោំក្ទបរក្មើកា ង្វ ឲ្យមជឈិមបកស)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី
៥ សតីពី ច្នា-សមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៩ ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រេខរជើងទំព័
៦២៤ ខ្ងរេើ (បង្វាញថ្ន រឌឿន បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំជារក្ច្ើន បស់គណៈអច្ិន្នតយ៍ ខដេកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនាះមាន
កំណត់រហត។ ប៉ាង់ មិនបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនាះរទ) ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

មខរដ្ឋយអកស “ក”

653

។ មនទី ក-១ មានទីត្តង
ំ សាិតរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ខដេជាទីកខនៃងរធាើកា

និងសានក់រៅ បស់ ប៉ាេ ពត

654

។ ក-៣ គឺជាមនទី និងជាកខនៃងសានក់រៅមួយរ្សងរទៀតខដេសាិត

រៅទីក្កុងភនំរពញ សក្មាប់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមទាំង ជនជាប់រោទ នួន
ជា និង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ

655

។ មនទី ក-៦ គឺជាសាលានរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ខដេសាិតរៅឯប ីកីឡាកនុងទីក្កុងភនំរពញ

653

656

។ មនទី ក-៧ គឺជាអងគភាពនី សា

657

។ មនទី ក-៨ គឺ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៩,
១១, ១៤-១៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00204741-00204742។ គំនូសបំក្ពួញ បស់ នង សូ្ង់ ឯកសា E3/1736 ច្ះនងៃទី
២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩។
654
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៣-៣៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៥៧-៥៨។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សខ រ ឿ) ទំព័ ៥៧។
655
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៥៦-៥៨។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(ស វិ) ទំព័ ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០
ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សខ រ ឿ) ទំព័
៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ៨-១៤។
656
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦,
ERN (ភាសាខខម ) 00204742-00204743។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ស សា ិន
ឯកសា រេខ E3/4596 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣៣, ៦៤-៦៦, ERN (ភាសាខខម ) 00482793,
00482824-00482826។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ ខកវ ឯកសា E3/5173 រេខច្ះនងៃទី ០៨ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00189264-00189265។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
រសង េីរងង ឯកសា E3/462 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 0020402700204028។
657
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

658

ជាអងគភាពទទួេខសក្តូវខ្ងដ្ឋំបខនៃ
ជាកខនៃង្េិតថ្ននំរពទយ
របើកប

660

។

មនទី

ក-១២

។ មនទី ក-១១ គឺ

គឺជាអងគភាពរ ៀបច្ំោត់ខច្ងោនជំនិះ

និងអនក

661

។ មនទី ក-១៥ ជាសាលាបណតុះបណា
ត េនរោបាយជាសំខ្ន់ (ប៉ាខនត មិនដូរច្នះទាំងអស់

រទ) សក្មាប់អក
ន ក្តឡប់មកពីប រទសវិញ

214>

659

។ មនទី ក-៩ ជារោងច្ក្កវាយនភ័ណឌ

មនទី

662

។ មនទី ក-១៨ គឺជាមនទី សា ទូ រេខ

663

។

ៃ និងបញ្ជូ នអនកក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រៅកាន់មនទី
ស-៧១ ក៏មានអំណាច្កនុងកា ោប់ខួ ន

សនតិសខ ស-២១

664

។ កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ ឈ្ឹម សំរអាក រៅ ប៉ាង់ ខៃួនឯងក៏ក្តូវរគោប់ខួ ន
ៃ និងបញ្ជូ ន

រៅកាន់មនទី សនតិសខ ស-២១ រហើយអនក្បធាន បស់ោត់រ្
ម ះ ខ្ន់ េីន រៅ ខកន បានបនត

658

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (សខ រ ឿ) ទំព័ ៥៦។ បទសមាភសន៍ជាមួយ នង ស្ង់ រដ្ឋយ ោយ ច្័នត្ត
ទ ោវណណ និង Thomas Kuehnel
ឯកសា E3/1739 នងៃទី ១៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00838453-00838454។
659
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័ ២១-២២។
660
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៣៥-៣៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ជា សាយ ឯកសា E3/69 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204084-00204085។
661
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣,
៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-00204740, 00204742-00204743។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ជា សាយ ឯកសា E3/69 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204084-00204085។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យឹម ឡាំង ឯកសា E3/463 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00204728-00204729។
662
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័ ៨៣, ៨៤-៨៥។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ស សា ិន ឯកសា

E3/4596 ទំព័

៣០-៣២, ERN (ភាសាខខម ) 00482790-

00482792។
663
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៤-៥៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា E3/447 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 0048325100483252។
664
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ១៥-១៦, ១៩-២០, ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៥២។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/456
ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00198875។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង
រហកកអាវ ឯកសា E3/107 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00197970។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006497
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្គប់ក្គងដឹកនាំមនទី ស-៧១ រនះ

665

។

ុ និង ឃំ
៥.១.៧ អងគភាពភូមភា
ិ គ តំបន់ ក្សក

215>

រៅរក្កាមមជឈិមបកស

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្តូវបានខបងខច្កជាតំបន់ ដាបាេជារក្ច្ើន

រៅត្តមឋានានក្កម។ ថ្ននក់កំពូេននឋានានក្កមរនះគឺភូមិភាគ។ ដំបូងរឡើយ ភូមិភាគ រនះ ក្តូវបាន

666

បរងកើតរឡើងរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកនុងអំឡុងរពេជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធមនឆ្នំ ១៩៧៥
ដំបូងរឡើយមានភូមិភាគច្ំនួន ៦ គឺ៖ ភូមិភាគឧតត (មានរេខកូដ ៣០៤
(រេខកូដ ៥៦០

665

668

667

។

) ភូមិភាគ យ័ពយ

) ភូមិភាគឦសានត (រេខកូដ ១០៨ រក្កាយមកបតូ រៅជា ១០៩

669

) ភូមិភាគ

ច្រមៃើយ បស់ ឈ្ឹម សំរអាក រៅមនទី ស-២១ ឯកសា រេខ E3/1596 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៨៨-៨៩។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២(នឹម ខសន)ទំព័ ៥, ៤២, ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ)
ទំព័ ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ ស់ សយ) ទំព័ ៤៥-៤៦។ T. 18 July 2013
(Stephen HEDER), ទំព័ ៩-១០។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00204740-00204742។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា E3/33 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-៩, ERN (ភាសាខខម ) 0023180400231806។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា E3/385 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00357213-00357214។
666
ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា
E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065948-00065951។
667
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣
(ឯក រហន) ទំព័ ១៥-១៦។
668
ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/475 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/476 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។
669
បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ស សា ិន ឯកសា E3/4596 ច្ះនងៃទី ០៥-០៦ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥៨-៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00482818-00482819។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា
E3/4005 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00785295-00785296។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/475 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/476 ោមនកាេប ិរច្ិទ
ERN (ភាសាខខម ) 00193066។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006498
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

និ តី (រេខកូដ ៤០៥

670

) ភូមិភាគបូ ៌ (រេខកូដ ២០៣

តំបន់រៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ

216>

671

) និងភូមិភាគពិរសស (ខដេ ួមទាំង

672

)។

រក្កាយពីច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក្ពំក្បទេ់ភូមិភាគក្តូវបានខបង

ខច្កជាងមីរឡើង វិញ។ ភូមិភាគបសចិមងមី (រេខកូដ ៤០១) ក្តូវបានបរងកើតបខនាម រហើយភូមិភាគ
ពិរសសរៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ
រ្សងៗ

673

។

ក្តូវបាន ំលាយរោេ

និងកាត់បញ្ចូ េរៅកនុងភូមិភាគជិតខ្ង

ភូមិភាគទាំងអស់មិនបានកំណត់យកក្ពំក្បទេ់រខតតខដេមានក្សាប់ឲ្យបានច្ាស់

លាស់រនាះរទ។ ឧទាហ ណ៍ ភូមិភាគបូ ៌ ក្គបដណតប់រខតត នក្ពខវង និងសាាយរ ៀង និងខ្នកខៃះនន
670

ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/475 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយ ឯកសា E3/476 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។
671
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៨-២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័ ១៨-១៩។
672
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៩-៦០។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER
និង Masato MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714
នងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៨៣-៨៤, ERN (ភាសាខខម ) 00324754-00324755 ។ អតាបទសមាភសន៍ បស់
Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម )
00062454-00062455។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យ-

ពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩

ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣២-១៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00637487-00637490។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា

E3/20 ទំព័

២៣២-២៣៣, ERN

(ភាសាខខម ) 00232230-00232231។
673
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២(មាស រហឿន)ទំព័ ២៩។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១១, ERN
(ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/475 ោមនច្ះកាេឹប ិរច្ិទ ERN
P 00000002។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា រេខ E3/476 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម )
00193066។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ២៣៥-២៣៦,
ERN (ភាសាខខម ) 00232233-00232234។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖

បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍

អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៤៣-១៤៤ ERN (ភាសាខខម )
00637498-00637499។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា E3/73 ច្ះនងៃ
ទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00486476-00486477 (រេើករឡើងថ្ន “ម-៤០១” គឺជា
មនទី បស់ ត្ត សី រេខ្ភូមិភាគបសចឹម។ សូមរមើេ្ងខដ កថ្នខណឌ ២២ ខ្ងរក្កាម)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី
ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២០ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006499
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រខតតក្ករច្ះ កណា
ត េ និងកំពង់ោម

674

។ រៅឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏មានតំបន់ និងទីក្កុងសាយ័តមួយច្ំនួន ឬ

តំបន់ “ខដេក្តូវបានោត់ត្តំងជាពិរសស” ដូច្ជា ក្ពះវិហា (រេខកូដ ១០៣) មណឌេគី ី (រេខកូដ ១០៥) រសៀមោប-ឧតត មានជ័យ (រេខកូដ ១០៦) ក្ករច្ះ (រេខកូដ ៥០៥) និងកំពង់រសាម
ខដេមិនសាិតរៅកនុងភូមិភាគណាមួយរឡើយ
មជឈិមបកស

675

រហើយខដេក្តូវទំនាក់ទំនងកា ង្វ រដ្ឋយផ្ទទេ់រៅ

។ រក្កាយមក កា ខកខក្ប ច្នាសមព័នក
ធ ៏ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុង ឬអំឡុងឆ្នំ ១៩៧៧៖

ភូមិភាគឧតត ងមី (រេខកូដ ៨០១) ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរច្ញពីតំបន់សយ
ា ័តោស់ននក្ពះវិហា និង

676

រសៀមោប-ឧតត មានជ័យ រហើយភូមិភាគឧតត ោស់ ក្តូវបានដ្ឋក់រ្
ម ះជា “ភូមិភាគកណា
ត េ”

217>

ភូមិភាគនីមួយៗក្តូវបានខបងខច្ករៅជាតំបន់មួយច្ំនួន

ត្តម យៈរេខកូដ បស់តំបន់ទាង
ំ រនាះ
674

677

។

ខដេក្តូវបានរគសាគេ់ជាទូរៅ

។ តំបន់ក្តូវបានខបងខច្កបនតរៅជាក្សុក រហើយក្សុក

ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា

E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/476 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00193066។
675
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ( យន គីម) ទំព័ ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៩។ ក្កសួង
សិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា E3/1398 ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/475
ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN P 00000002។ ខ្នទីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/476 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN
(ភាសាខខម ) 00193066។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតព
ី ី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១២ ។ ខ្នកទី ៨
សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៥ ។
676
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ)
ទំព័ ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ២៧-២៨។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សូ ឯកសា E3/420 ច្ះនងៃ
ទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤, ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00407775-00407776, 00407778។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង គឹមរអឿន ឯកសា រេខ E3/425 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00418569 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័
២៣៥-២៣៦, ERN (ភាសាខខម ) 00232233-00232234។
677
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីស ត ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣២-៣៤, មាក្ត្ត ៧ ERN (ភាសាខខម )
00442269-00442270។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នក
នរោបាយ ឯកសា E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065951។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១១-១២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006500
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្តូវបានខបងខច្ករៅជាអងគភាពឃំ កនុងរនាះ ួមមានទាំងភូមិ

678

។ ភូមិនីមួយៗរៅកនុងឃំ ក្តូវបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូ េោនជាបនតបនាទប់រៅជាសហក ណ៍ ខដេជាកខនៃងក្បជាជន ស់រៅ រធាើកា ង្វ និងហូប

679

ួមោន

។ រៅកខនៃងខៃះ សហក ណ៍ក្តូវបានោត់ទកជាអងគភាពច្ំណះ បស់ឃំ រហើយសាិតរៅ

រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា ឃំ

680

។ ប៉ាខនត រៅកខនៃងខៃះរទៀត សហក ណ៍ធំក្តូវបាន

ដ្ឋក់ជំនួសរដ្ឋយឃំ ខដេជាតំបន់ ដាបាេថ្ននក់រក្កាមបំ្តរៅកនុងឋានានក្កម បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ

681

។

ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣៦-១៣៧, ERN
(ភាសាខខម ) 00637491-00637492។
678
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីស ត ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣២-៣៤, មាក្ត្ត ៧ ERN (ភាសាខខម )
00442269-00442270។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ - ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នក
នរោបាយ ឯកសា E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00065950-00065952។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១១-១២។ អតាបទ បស់ S. Heder និង M. Matsushita៖
បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ កមភៈ-មីនា ឆ្នំ១៩៨០ ទំព័
៣, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00170694។
679
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (កាៃន ហាីត) ទំព័ ៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២
(រអឿន ត្តន) ទំព័ ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦៧-៦៨។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ៧-៨។ ក្កសួងសិកាធិកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ភូមិសា្សតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្នកនរោបាយ ឯកសា E3/1398 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១២, ERN (ភាសាខខម )
00065950-00065952។
680
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(Francois PONCHAUD) ទំព័ ១៣-១៤ ។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម បាំង ឯកសា E3/5510
ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00402492 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
រៅន ោ៉ាវ ឯកសា E3/5515 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00402457 ។ សូមរមើេ

្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៤០-៤១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី សូ ខន ឯកសា E3/5506 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00398487 ។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នត នូវ ឯកសា E3/5521 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១០, ERN
(ភាសាខខម )00408297-00408298 (ខដេបញ្ញជក់អះអាងថ្ន រមដឹកនាំសហក ណ៍មានភាពខសោនពីថ្ននក់ដឹកនាំឃំ) ។
681
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១២-១៣។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យន គឹម ឯកសា E3/368 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00340150-00340151។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

193

01006501
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

218>

ឋានានក្កមក្គប់កំ ិតទាំងអស់ ខដេមានភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក ឃំ និងសហក ណ៍ ក្តូវ

បានក្គប់ក្គងរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា

682

។

ជាធមមត្ត

គណៈកមាមធិកា មានរេខ្មួយ ូប

(ឬ

ិ មួយ ូបរទៀត
ក្បធាន) អនរេខ្មួយ ូប (ឬអនក្បធាន) និងោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានសមាជក
ខដ

683

។ ជាញឹកញាប់ រៅកនុងគណៈកមាមធិកា នីមួយៗ កា ទទួេខសក្តូវខ្ងរោេនរោបាយ

684

សំខ្ន់ៗក្តូវបាន្តេ់រៅឲ្យសមាជិកគណៈកមាមធិកា ឬអនគណៈកមាមធិកា នីមួយៗ

។ជាទូរៅ

ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៤៩ (ខដេរេើករឡើងថ្ន សហក ណ៍ទទួេកា ខណនាំផ្ទទេ់ពីថ្ននក់ក្សុក)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១៩-២០ (រោងរៅរេើ កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី
បស់ ទឹម ិទធី ឯកសា E3/4828) (ខដេបញ្ញជក់ថ្ន ឃំ និងសហក ណ៍ គឺ “ដូច្ោន”។ អតាបទ បស់ Timothy
Carney “កា រ ៀបច្ំោត់ខច្ងអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ពីឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩៖ កា ណាត់ជួបនឹងម ណៈ

ឯកសា

E3/49 ទំព័ ៨៥, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00105137។
682
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីស ត ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣២-៣៤ មាក្ត្ត ៧, ERN (ភាសាខខម )
00442269-00442270។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន)
ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៣៦-៣៧, ៤៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័ ៣១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា E3/411
ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00373508-00373509។
683
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១(កាៃន ហាីត) ទំព័ ៤៦-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤៦-៤៧, ៥៤។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំព័ ១៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា E3/80 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១០ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00486471-00486472 កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជឹម
ឯកសា E3/4628 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00373386-00373387។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-

១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣២-១៤២, ERN (ភាសាខខម ) 00637487-00637497។
684
ទំព័

កិច្ច្សមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ អក បនរឈ្ឿន ឯកសា

E3/387 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ

៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00379483-00379484។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បន ឡឹងច្ូយ

ឯកសា E3/5178 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១១-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00197865-00197866។
បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា បស់ Craig Etcheson ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២៤២៦, ERN (ភាសាខខម ) 00314801-00314803។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

194

01006502
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រេខ្គណៈកមាមធិកា រៅថ្ននក់នីមួយៗក្តូវបានខតងត្តំងរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា ថ្ននក់រេើបនាទប់

686

ឧទាហ ណ៍ រេខ្ឃំក្តូវខតងត្តំងរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា ក្សុក
រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា តំបន់

685

។

រហើយរេខ្ក្សុកក្តូវខតងត្តំង

687

។ ជារោេកា ណ៍ េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានកំណត់ឲ្យ

គណៈកមាមធិកា ទាំងអស់រធាើកា ក្បជំរៅកនុងច្រនាៃះរពេមួយរទៀងទាត់រដើមបីរក្ជើសត្តំងសមាជិកងមី
ប៉ាខនតជាទូរៅ រៅកនុងកា អនវតតជាក់ខសតង សមាជិកគណៈកមាមធិកា
ខតងត្តំងរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា ថ្ននក់រេើបនាទប់

219>

ជាទូរៅ

(ដូច្ជារេខ្) ក្តូវបាន

688

។

រេខ្គណៈកមាមធិកា រៅត្តមថ្ននក់នីមួយៗក៏ជាសមាជិកមួយ ូប្ងខដ

(ឬ

ោ៉ាងរហាច្ណាស់បានច្ូេ ួមក្បជំ) រៅកនុងគណៈកមាមធិកា ថ្ននក់រេើបនាទប់ ដូរច្នះ រេខ្ឃំក្តូវ
ច្ូេ ួមក្បជំ រៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាម ធិកា ក្សុ ក
685

689

រេខ្ក្សុ កក្តូ វច្ូេ ួមក្បជំ រៅកនុង

ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណំរ ឿង ០០១ (Craig ETCHESON) ឯកសា E3/345 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០០៩ ទំព័ ៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 00328700។
686
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (កាៃង
ំ ហាីត) ទំព័ ៤២-៤៣ (រេើករឡើងថ្ន ោត់ក្តូវបានក្បធានក្សុក និង
គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគខតងត្តំងរធាើជាក្បធានឃំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ( ៉ាូមាំ យន) ទំព័ ៣៤៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(ក្បាក់ យត) ទំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ៧៤-៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ រតើ ប៉ាេ ពត

ច្ូេកាន់អំណាច្ខបបណា? រដើមកំរណើតកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ១៩៣០-១៩៧៥ ឯកសា E3/1815 ទំព័
៤០១-៤០២, ERN (ភាសាខខម ) 00104874-00104875។
687
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៦៧-៦៨, ៧៣-៧៤។
688
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីស ត ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣៨-៤៥ មាក្ត្ត ១១, ១២, ១៥ និង ១៨,
ERN (ភាសាខខម ) 00442272-00442275។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មី សួន ឯកសា E3/1675 ច្ះ
នងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00391854-00391855 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី រទព ប៉ាូច្ ឯកសា E3/5293 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៤, ERN (ភាសាខខម )
00348839-00348841 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សូ រសឿន ឯកសា E3/5294 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00348828-00348829 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
បន រធៀន ឯកសា E3/5498 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 0036859900368600 ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៥-១៦។
689
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១០-១១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
សាោ៉ា យ រហៀន ឯកសា E3/5608 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0048649400486495 ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

កិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា តំបន់
គណៈកមាម ធិកា ភូមិភាគ

690

រហើយរេខ្តំបន់ក្តូវច្ូេ ួមក្បជំរៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់

691

(រេខ្ភូមភា
ិ គ យ័ពយ)

។ ជាធមមត្ត រេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា មូេ សមបតតិ រៅ ស់ ញឹម

692

គឺជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា មជឈិម

។

រេខ្ខៃះរទៀត

ដូច្ជា

រសា ភឹម (រេខ្ភូមិភាគបូ ៌ ) និង ត្ត ម៉ាក (រេខ្ភូមិភាគនិ តី) ក៏ជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ងខដ

690

693

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន), ទំព័ ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២

(ផ្ទន វា៉ា ន), ទំព័ ៦៤-៦៥.។
691
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា E3/4593 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00485621-00485622 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជឹម ឯកសា E3/4628 ច្ះ
នងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373386-00373387។
692
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា), ទំព័ ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័

១១-១២។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA ៖

បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័
៩៤-៩៥ ERN (ភាសាខខម ) 00324765-00324766។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២
(នង ស្ង់) ទំព័ ៧២ (បានបញ្ញជក់ថ្ន ស់ ញឹម ជារេខ្ភូមភា
ិ គ យ័ពយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(ហន ឈ្នេី), ទំព័ ៦៨-៦៩ (បាន្តេ់រ្
ម ះពិត បស់ ស់ ញឹម)។ ស់ ញឹម ក៏ជាអនក្បធានទីពី ននគណៈក្បធាន ដា
ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានរគោប់ខួ ៃនបញ្ជូ នរៅ ស-២១ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨៖ សូមរមើេ កំណត់រហត
អងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័
៤៦-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00053634-00053635។ ច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ – ស់ ញឹម ឯកសា E3/3989
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨។
693
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា), ទំព័ ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (រខៀវ រៅ), ទំព័ ៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៣៦៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ), ទំព័ ៦២-៦៤។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156619។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី
ច្នាសមព័នធ ដាបាេ រជើងទំព័ ៦២០ និង ៦២១។ រសា ភឹម ក៏ជាអនក្បធានទី ១ ននគណៈក្បធាន ដា ហូតដេ់រពេ
ោត់សាៃប់ អាច្ថ្នរដ្ឋយសា ខតកា រធាើអតតោតរៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ

១៩៧៨៖

សូមរមើេ កំណត់រហតអងគក្បជំ

សននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤៦-៤៧
ERN (ភាសាខខម ) 00053634។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណំរ ឿង ០០១ (កាំង រហកកអាវ) ឯកសា E3/5797 ច្ះ
នងៃទី ០៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥៦-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00338805-00338806។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

220>

រេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀតរៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយដូច្ជា ជូ រជត រៅ សី

ខដេបានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគបសចិម

694

១៩៧៨

ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រៅកនុងឆ្នំ

។ ខក វិន រៅ ខក ពក បានជំនួស កយ ធួន ជារេខ្ភូមិភាគឧតត ោស់ (រក្កាយមក

695

បានបតូ រៅជារេខ្ភូមិភាគកណា
ត េ) រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥

។ ោន់ សំ រៅ កង ោប រៅ ខស

បានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគឧតត ងមី ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨

ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា

E3/2376 ទំព័

696

៤៨៩-៤៩០ ERN (ភាសាខខម ) 00191794-

00191795។
694
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន), ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៩៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័ ៩ (បានបញ្ញជក់
ថ្ន ជូ រជត បានរក្បើរ្
ម ះរក្ៅ ‘សី’ ឬ ‘ត្ត សី’)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័
១១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន គឹម ឯកសា E3/422 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00407755-00407756។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កេ សគនធ ឯកសា
E3/5202 ច្ះនងៃទី២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212095-00212096។ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ D. Chandler៖ សំរឡងពីមនទី

ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុងគកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា

E3/1684 ទំព័ ៨៣-៨៤ ERN (ភាសាខខម ) 00191911-00191912។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប

ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣៦-១៣៧
ERN (ភាសាខខម ) 00637491-00637492។
695
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា E3/344 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 00373494-00373495។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័
៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ៣១-៣២ (បានបញ្ញជក់បំភឺថ្ន
ៃ ខក វិន ក៏មាន
រ្
ម ះថ្ន ខក ពក ្ងខដ )។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាោ៉ា យ រហៀន ឯកសា E3/5608 ច្ះនងៃទី ១០
ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00486495-00486496។ បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា បស់
Craig Etcheson ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 0031479500314796។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ

១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣៩-១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00637494-00637495។
696

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ ស)ូ , ទំព័ ២៦។ ច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ – ោន់ សំ រៅ ខស,

ឯកសា E3/2792, ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៨។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato
MATSUSHITA ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 នងៃទី ១២ ខខ
មីនា ឆ្ន ១៩៨០ ទំព័ ៨៨-៨៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324759-00324760។ បទសមាភសន៍ បស់ SOAS ជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/198 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0007821300078214។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ M. Vickery៖ កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៨២ ឯក-សា E3/1757 ទំព័ ៥-៦ ERN
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និង ខម៉ាន សាន រៅ នន សាោ៉ា ន់ រៅ ោ៉ា បានបរក្មើកា ង្វ ជារេខ្ភូមិភាគឦសាន ហូតដេ់

697

រពេោត់ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ និងអាច្ក្តូវបានជំនួស រដ្ឋយអនរេខ្ បស់ោត់គឺ អ៊ុំ រណង រៅ វី

។

៥.១.៨ អងគកា

221>

កយថ្ន “អងគកា ” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ោ៉ាងទូេំទូលាយោប់ត្តំងពីនងៃដំបូងៗននច្េនា
698

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រដ្ឋយសំរៅរៅរេើបកស

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

ខដេរក្កាយមកកាៃយជាបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

។

កយថ្ន អងគកា រនះ មិនខសោនពី កយថ្ន “មជឈិមបកស” រនាះរទ គឺជា

699

កយមួយខដេពិបាកយេ់ និងមានភាពក្សពិច្ក្សពិេ ។ ឧទាហ ណ៍ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី
មា៉ាម

យន

បានរៅគណៈកមាម ធិកា ខដេក្តូវ បានខតងត្តំងរដ្ឋយឃំរៅត្តមមូេដ្ឋានថ្នជា

(ភាសាខខម ) 00710229-00710230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើ

ក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ៥៣០-៥៣១ ERN (ភាសាខខម ) 0063788500637886។
697
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ១៩ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន នន សាោ៉ា ន់

រៅ ោ៉ា គឺជារេខ្ភូមិភាគឦសាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន), ទំព័ ២-៣ (បានរេើក
រឡើងថ្ន‘ោ៉ា’ គឺជារមដឹកនាំរៅភូមភា
ិ គឦសាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័
៦០(បានបញ្ញជក់បំភឺថ្ន
ៃ ‘ោ៉ា’ក៏មានរ្
ម ះរក្ៅ នន សាោ៉ា ន់ ្ងខដ )។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជិន គឹមងង
ឯកសា E3/406 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00401332 (បានរេើករឡើងថ្ន ‘ោ៉ា’
ដឹកនាំភូមិភាគឦសាន ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបានរគោប់ខួ ៃន )។ កំណត់រហតសួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ រៅច្ំរ ះមខ
តលាកា រោធាននក្ពះោជាណាច្ក្កកមពជា
ុ
ឯកសា E3/530 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០២ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00095688 (បានបញ្ញជក់ថ្ន ខម៉ាន សាន រៅ ោ៉ា គឺជារេខ្ភូមិភាគឦសាន ហូតដេ់រពេោត់ក្តូវបាន
រគោប់ខួ ៃន)។ បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា បស់ Craig Etcheson ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00314795-00314796 (បានបញ្ញជក់ថ្ន ខម៉ាន សាន ក្តូវបានរគសមាៃប់
រោេរៅកនុងឆ្នំ១៩៧៧ និងជំនួសរដ្ឋយ អម រណង [អ៊ុំ រណង])។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B.Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖

ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៣៨-១៤០ ERN
(ភាសាខខម ) 00637493-00637495 (បានរេើករឡើងថ្ន អ៊ុំ រណង បានជំនួស នន សាោ៉ា ន់ ជារេខ្ភូមិភាគឦសានរៅ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥)។
698
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៧-៤៨.។
699
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ២៧។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម),ទំព័ ៦៨-៧១ (បានរ ៀបោប់កា យេ់រឃើញខសៗោនអំពី កយ ‘អងគកា ’)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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700

“អងគកា ”

។ ប៉ាខនត សក្មាប់អក
ន រ្សងរទៀត “អងគកា ” គឺជា កយសមាៃត់សំរៅរៅរេើថ្ននក់រេើនន
701
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
។ សាកសី កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្ បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេោត់រក្បើ
កយ “អងគកា ” គឺោត់សំរៅរៅរេើ “រនះ សំរៅថ្ន ប៉ាេ ពត។ រហើយនិោយមួយមា៉ាត់ ច្ំរ ះខាំុ

ខាំរុ ក្បើអងគកា រនះ

សំរៅអច្ិន្នតយ៍មជឈិមបកស។

ឹ នាំខំក
បគគេណាមួយខដេច្ះមកដក
ាុ នុងតំណាង

ប៉ាេ ពត គឺជាអច្ិន្នតយ៍មជឈិមបកស” ោត់បានរេើករឡើង បខនាមរទៀតថ្ន អនករ្សងបានរក្បើក្បាស់
702
កយរនះខសពីន័យ បស់វា

។ រពេខៃះ

កយថ្ន “អងគកា ” រៅកនុងឯកសា មួយគឺសំរៅរៅរេើ

សមាជិកជាន់ខពស់ណាមានក់ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដូច្ជា សន រសន ឬ ប៉ាេ ពត

703

។ សាកសី

សូក្ត រទឿង បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ត្តមោត់យេ់ “អងគកា ” មានន័យថ្ន ប៉ាេ ពត ឬ នួន ជា

704

។

កា ខដេបគគេមួយច្ំនួន និង “សមាសភាពមិនេអ” រៅខៃួនឯងថ្នជា “អងគកា ” បានជំ ញឲ្យ
គណៈកមាមធិកា

៨៧០ រច្ញរសច្កតីខណនាំមួយរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ រដ្ឋយមានអតាន័យដូច្ខ្ង

រក្កាម៖
១.

កយថ្ន “អងគកា ” ឬ “បកស” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់ខតអងគកា ោត់ត្តង
ំ ប៉ារណា
ណ ះ។

កយ

រនះ មិនក្តូវរក្បើសំោប់បគគេរឡើយ។
២. ច្ំរ ះបគគេ ក្តូវរក្បើ កយថ្ន “សមមិត”ត “រ្
ម ះរនះ” ឬ “សមមិតរត ៅកនុងតំខណងរនះ

705

ឬតំខណងរនាះ” ឬ “សមមិតត
ត ំណាងអងគកា ថ្ននក់រនះ ថ្ននក់រនាះ”

700

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ( មា៉ាម យន), ទំព័ ១២-១៣។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់

ច្រមៃើយសាកសី ទិតយ សខម ឯកសា E3/382 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00342563 (រៅរេខ្ក្សុកថ្នជា ‘អងគកា ’)។
701
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ ហាន ឯកសា E3/5518 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤
ERN (ភាសាខខម ) 00408315 (“ខាំរុ ទើបខតបានសាតប់ឮថ្ន អងគកា គឺជាថ្ននក់រេើខដេបានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ឲ្យរយើង
អនវតត”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ រ្ន ឯកសា E3/445 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០
ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00492979-00492980 (បានោត់ទកអងគកា ថ្នជា “ថ្ននក់រេើ បស់ខខម ក្កហម” ោប់ពី
ថ្ននក់ក្សុករឡើងរៅរេើ)។
702
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ១១-១៣។
703
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ៥៥-៥៦។
704
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង), ទំព័ ៥៩-៦០។
705
រសច្កតីខណនាំ បស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា E3/740 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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222>

រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី

វាពំមានភាពច្ាស់លាស់រនាះរទខដេថ្នរតើរសច្កតីខណនាំរនះក្តូវ

បាន្សពា្ាយរៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជនសាមញ្ាកនុងកក្មិតណារនាះ។ រទាះបីជាសាកសី រពក្ជ ជឹម
អតីតរេខ្ក្សុកបានច្ងោំថ្ន ោត់បានអប់ ំក្បជាជនថ្ន “មិនខមនអងគកា រទរយើងរនាះ រយើង

បគគេរទ” វាពំមានភាពច្ាស់លាស់រសាះថ្នរតើកា អប់ ំរនះគឺរដ្ឋយសា ខតរសច្កតីខណនាំឬោ៉ាង
ណារនាះរទ រហើយច្ាស់ណាស់ថ្ន សាកសីជារក្ច្ើននាក់ខដេ ក.ស.ច្.ស បានសាតប់ច្រមៃើយពំខដេ

706

កាតប់ន័យ “អងគកា ” បានរពញរេញរនាះរទ ទាំងរៅរពេមន ឬ រក្កាយឆ្នំ ១៩៧៧

។

៥.១.៩ ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ

223>

និោយជា ួម បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងក្សបត្តមរោេកា ណ៍ “ក្បជា-

ធិបរតយយក្បមូេ្តំ”ុ ។ ដូច្បានកំណត់រៅកនុងេកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ទសសនទានរនះមាន
ពី ច្ំណច្។ ច្ំណច្ទីមួយ រសច្កតីសរក្មច្ទាំងឡាយក្តូវរធាើរឡើងត្តមខបបក្បជាធិបរតយយ រ េ
គឺកា សរក្មច្ក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយសមូហភាព

706

ពំខមនរដ្ឋយបគគេរនាះរទ

707

។

ជា ច្នាសមព័នធ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម), ទំព័ ៧០-៧១។ សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហតននកា

សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខប៉ាន រេឿត ឯកសា E3/5226 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00242230 (“ខាំម
ុ ិនដឹងថ្នអងគកា រនាះជាអារី ទ”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ាណណ

ឯកសា

E3/5523 ច្ះនងៃទី០៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN(ភាសាខខម ) 00414424-00414425 (“រៅរពេរនាះ ខាំម
ុ ិន
បានដឹងថ្នន ណាជាអងគកា

ឬ គណៈកមាមធិកា មជឈិមរនាះរទ”) ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឌច្ ភៃឺ

ឯកសា E3/5213 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00221591 (“ខាំម
ុ ិនបានដឹងថ្ន
ន ណាជាអងគកា រនាះរទ”) ។ កំណត់រហតសួ ច្រមៃើយ ជំ មា៉ាញ រដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា ឯកសា E3/5690 ច្ះនងៃទី
១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00145559-00145560 (“ពីដំបូង ខាំម
ុ ិនដឹងថ្នអាីរៅអងគកា
រនាះរទ”) ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ សួង សឹម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00349500-00349501 (“ខាំម
ុ ិនបានដឹងរៅរពេរនាះថ្នន ណាជាអងគកា រនាះរទ”) ។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បិច្ សខ្ ឯកសា E3/403 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00389522 (បានពិភាកាអំពីអំឡុងរពេរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៧ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន “ខាំម
ុ ិនបានដឹងថ្ន
ន ណាជាអងគកា រនាះរទ។ ខាំោ
ុ ន់ខតបានឮ កយអងគកា ”) ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ រគៀង វណា
ណ ី ឯកសា
E3/5310 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00349492 (“ស៖ រតើ កយថ្ន អងគកា
មានន័យោ៉ាងដូច្រមតច្ច្ំរ ះអនកក្សី? ្៖ ខាំអ
ុ ត់ដឹងរទ។ ខាំឮ
ុ រគរៅថ្ន អងគកា ខាំក
ុ ៏រៅត្តមរគរៅ”) ។
707
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00442268។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ំណច្រនះក្តូវបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ត្តម យៈវតតមាន បស់គណៈកមាមធិកា រៅក្គប់ទីកខនៃងននឋានានក្កម
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ច្ំណច្ទីពី
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រសច្កតីសរក្មច្ទាំងឡាយក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយថ្ននក់រេើននបកស

ខដេសាាប័នរនះទទួេរសច្កតីោយកា ណ៏រ្សងៗពីថ្ននក់រក្កាម

ខណនាំរៅថ្ននក់រក្កាម្ងខដ

708

។

និង្តេ់កា

ច្ំណច្រនះក្តូវបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ រៅកនុង ច្នាសមព័នដ
ធ ឹកនាំខដេ

មានទក្មង់ជាពីោ៉ាមីត បស់បកស រដ្ឋយមានអំណាច្ក្បមូេ្តំរុ ៅកនុងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍តូច្
មួយ ខដេក្គប់ជាន់ថ្ននក់ទាង
ំ អស់រ្សងរទៀតដំរណើ កា រៅពីរក្កាមគណៈកមាមធិកា រនះ។

224>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បានជំទាស់ថ្ន រៅទីបំ្ត គឺ ប៉ាេ ពត មិនខមនគណៈកមាម-

ធិកា អច្ិន្នតយ៍ទាង
ំ មូេរនាះរទ ខដេជាអនកទទួេខសក្តូវរេើរសច្កតីសរក្មច្ទាំងឡាយខដេទំនង
ជារច្ញមកពី គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

709

។

ប៉ាខនត

ច្ំណ ច្រនះ្ទយ
ុ នឹងសកេីកមមផ្ទទ េ់ បស់

ជនជាប់រោទ នួន ជា រដ្ឋយោត់បានរេើករឡើងោ៉ាងច្ាស់ថ្ន រោេកា ណ៍ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្
ជាសមូហភាពក្តូវបានអនវតត “រៅក្គប់កាេៈរទសៈទាំងអស់” រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និង
ជាពិរសស រៅកនុងរពេក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេោត់
មានវតតមាន

710

។ ដូច្ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា បានពនយេ់ជូនអងគជំនំជក្មះ៖

“សមូហភាព” បានន័យថ្ន ក្បជំ ម
ួ ោនទាំងអស់ មានមតិជាក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ ក្បជំអីក៏
អញ្ច ឹងខដ ។ មិនខមនក្តឹមខតក្បជំមជឈិម ក្បជអ
ំ ច្ិន្នតយ៍រទ រហើយរេខ្អច្ិន្នតយ៍ ឬ រេខ្មជឈិម
បកសជាអនកស ប

របើកាេណាស បរហើយមិនរពញច្ិតអ
ត ងគក្បជំៗមានសិទធិរដើមបីមានមតិតរៅ

រទៀត ឬ មានមតិតវា៉ា ហូតដេ់កាេណាឯកភាពោនជាធៃង
ុ មួយ ជាសមូហភាព ឯកភាពោនជាធៃង
ុ
មួយ រទើបោត់ទកជាបានកា ។ របើមន
ិ ទាន់ឯកភាពោនរទ ពិភាកាោនតរៅរទៀត។

ក្សរដៀងោនរនះខដ រៅរពេសួ សំណួ រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍កនុងឆ្នំ ២០០៦ អំពីថ្នរតើ ប៉ាេ ពត
មានអំណាច្ផ្ទតច្់មខខតមានក់ឯងរៅសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខដ ឬរទ ជនជាប់រោទ

នួន ជា

បានក្ោនរោេកា រេើករឡើងដូរច្នះ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ក្តូវបានរធាើរឡើងជា

708

េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦ ERN (ភាសា

ខខម ) 00442268។
709
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា
710
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៣៣-៣៦។

កតី នួន ជា កថ្នខណឌ ១៨៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

201

01006509
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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711

សមូហភាព

225>

។

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ក៏បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើជា

សមូហភាព។

ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ោត់បាននិោយថ្ន “របើមានសំរឡងខតមួយក្បឆ្ំងមិនឲ្យជរមៃៀស ក៏អត់
ជរមៃៀសរកើតរទ”

712

។ ក៏ប៉ាខនត រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន មតិជំទាស់ បស់ោត់ខួ ន
ៃ ឯងផ្ទទេ់ពំមាន

េទធភាពក្គប់ក្ោន់កនុងកា បញ្ឈប់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ កនុងកា ្នរៅេបបំបាត់េយរៅ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះរទ

226>

713

។

អនកជំនាញ David CHANDLER បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រទាះបីជា ប៉ាេ ពត អាច្ជាអនក

“មានសិទធច្
ិ ងរក្កាយ”

រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្កនុងនាមជារេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏

រដ្ឋយ ក៏ោមនភ័សត្ត
តុ ងណាមួយបង្វាញថ្ន ោត់បានរធាើរសច្កតីសរក្មច្ខតមានក់ឯងរៅកនុងអំឡុង បប
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនាះរឡើយ៖
មិនមានភ័សត្ត
តុ ងណាមួយខដេបង្វាញថ្ន គណៈអច្ិន្នតយ៍ភាគរក្ច្ើនបំ្ត មិនរធាកា
ើ ជាធៃង
ុ មួយ
រនាះរទ។ ខាំន
ុ ិោយថ្ន “ភាគរក្ច្ើនបំ្ត” រក្ ះសមាជិកមួយច្ំនួនក្តូវរគយករៅវាយរោេរហើយ
ប៉ាខនត មិនមានភ័ សត្ត
តុ ងណាមួយបញ្ញជ ក់ថ្ន មានកា ខខា ងគំនិ តោនណាមួយជាសាធា ណៈខដេ
ប៉ាេ ពត ជំទាស់ជាមួយអនកដនទ រហើយោត់រធាកា
ើ សរក្មច្រដ្ឋយឯកឯងរនាះរឡើយ។ ប ោ
ិ កាស
រពេរនាះ គឺសមូហភាព។ ោត់មានសិទធិអណា
ំ
ច្ខមន ប៉ាខនត ខាំម
ុ ិនមានភ័សត្ត
តុ ងណាអាច្យកមក
បញ្ញជក់បានថ្ន ោត់រក្បើសិទធិអណា
ំ
ច្ខតមានក់ឯង រហើយជំទាស់រៅនឹងសមាជិកគណៈដឹកនាំ បស់

714

ោត់រទ

227>

។

អនកជំនាញ Philip SHORT បានពនយេ់អំពីកា ក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុង

ន័យមួយខសពីរនះបនតិច្។ រៅកនុងទសសនៈ បស់ោត់ ប៉ាេ ពត បានក្បមូេយកមតិរោបេ់នានាពី

711

បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00000899។
712
បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4051 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00786555។
713
អតាបទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័
៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062455-00062457។
714
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ១៦-១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

202

01006510
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សមាជិករ្សងៗរៅកនុងរពេក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

រហើយបានដ្ឋក់បញ្ចូ េមតិរោបេ់

បស់ពួករគរៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ោត់ ប៉ាខនត “រោេនរោបាយខដេរច្ញមក គឺជារោេ-

នរោបាយមួយខដេភាគរក្ច្ើនបំ្ត ោត់បានសរក្មច្ខៃួនឯង ួច្រៅរហើយ ត្តំងពីមនកា ក្បជំោប់
715
រ្តើមរម៉ាះៃ ” ។

228>

ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ង្តេ់ជូនរដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ខដេ

ជនជាប់រោទទាំងអស់រនះមានវតតមាន

ឬបានច្ូេ ួមរៅកនុងរពេក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

រនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ មិនខមន
ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត ខតមានក់ឯងរនាះរទ ្ទយ
ុ រៅវិញ រសច្កតីសរក្មច្ទាំងរនះក្តូវបាន
រធាើរឡើងជាសមូហភាព ខដេមានន័យថ្ន មានមតិរោបេ់ និងមានកា ឯកភាពជាឯកច្ិនព
ទ ីគណៈកមាមធិកា ទាំងមូេ។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះមិនអាច្សននិដ្ឋានថ្ន គណៈកមាមធិកា ក្តូវ
កា កា ឯកភាពជាឯកច្ិនរទ ៅកនុងកា សរក្មច្ ឬោ៉ាងណារនាះរទ រហតដូរច្នះ អាច្មានេទធភាពថ្ន
មានរពេខៃះ សមាជិកមានក់ៗអាច្ទំនងជាមិនយេ់ក្សបជាមួយនឹងរសច្កតីសរក្មច្ជាក់លាក់ណា
មួយ្ងខដ ។
៥.២ ច្នាសមពន
័ ធ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

229>

រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេក្កុងភនំរពញបានធាៃក់កនុងកណា
ត ប់នដ បស់កងកមាៃំង

រោធាននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រហើយ បប េន់ នេ់ បានដួេ ំេំរនាះ ដ្ឋាភិបាេប រទសបាន
ោប់រ្តើមបញ្ជូ នកា ទទួេសាគេ់កា ទូតជា្ៃូវកា ដេ់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

716

។

កា

អរញ្ជ ើញ បស់ ដ្ឋាភិបាេអារម ិកមកសរមតច្ នរោតតម សីហន ឲ្យវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ ជា
បនាទន់ និងច្ូេក្គងោជអំំណាច្ ពំទទួេបានរជាគជ័យរនាះរទ រហើយម្នតីកា ទូតអារម ិកក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹងនាយក ដាម្នតីសីទ
ត ី

715

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៥៨។

716

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម )

00862297-00862298។ អតាបទោមនច្ំណងរជើង៖ ក្បរទសសយខអតក្តូវបានទទួេសាគេ់ជា្ៃូវកា … (កាខសត
Washington Post), ឯកសា E3/3296 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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717

។ រៅក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដា-

សូខ្ ំ ខូយ

ខខម ខដេរៅរសសសេ់រសទើ ខតទាំងអស់បាន ត់រគច្រច្ញពីក្បរទស រហើយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

718

ឬ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានច្ូេកាន់កាប់អំណាច្ទាំងក្សុង

230>

។

ជាក់ខសតង កា ក្គប់ក្គងក្បរទសរដ្ឋយោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅរពេខដេច្ូេ

កាន់អំណា ច្រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ គឺក្ោន់ខតជា ូបភាពបិទ បាំងពីខ្ងរក្ៅខតប៉ារណា
ណ ះ។
ត្តមពិត

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯរណាះរទខដេក្គប់ក្គងក្បរទសពិតក្បាកដរនាះ

719

។

ប៉ាខនត
សរមតច្

នរោតតម សីហន បានរមើេរឃើញេទធ្េរនះត្តំងខតពី ឆ្នំមនមករមៃះ រដ្ឋយសរមតច្បានខងៃង
ក្បាប់អក
ន ច្ូេជួបសនទនាជាមួយក្ពះអងគរៅកនុងក្បរទសច្ិនថ្ន៖

717

សរមតច្ សីហន រសៃៀមសាៃត់ ខណៈរពេកងកមាៃំងបដិវតតន៍ ង់ោខ្
ំ ងរក្ៅទីក្កុងភនំរពញ (កាខសត The Guardian)

ឯកសា E3/4422 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00597538-00597540។ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482 ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣៤ ERN

័ ស សរពញក្កុងភនំរពញ (កាខសត Newsweek) ឯកសា E3/3721 ច្ះនងៃទី ២៨
(ភាសាខខម ) 00538867។ ទង់ជយ
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00655249-00655251។ ក្ជុងរមមងងឹតននរសាកនាដកមមកមពជា
ុ (កាខសត
Washington Post), ឯកសា E3/4479, ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖

សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា E3/2376 ទំព័ ៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00191350។
718

័ ស សរពញក្កុងភនំរពញ (កាខសត Newsweek) ឯកសា E3/3721 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទង់ជយ

ERN (ភាសាខខម ) S 00655254-00655258។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា
E3/2376 ទំព័ ៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00191348។
719
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៦-៤៧។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ G. Chon និង Thet Sambath៖ រៅពីរក្កាយ

វាេ ពិោត៖ រមដឹកនាំខខម ក្កហម និងជន ងរក្ោះរដ្ឋយសា ោត់មានក់ ឯកសា E3/4202 ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00858214-00858215។ សូមរមើេ្ងខដ កា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/182, ច្ះនងៃទី ៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥

(បានោត់ខច្ងកា ទទួេខសក្តូវខ្នករោេនរោបាយជាក់លាក់ឲ្យរៅសមាជិកជាន់ខពសន់ នបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ )។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482
ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00538843-00538844 (បានោយកា ណ៍រសច្កតីក្បកាស
នារពេមន បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន រដ្ឋយក្ទង់បានក្បកាសថ្ន “ឥឡូវរនះ សមាជិកភាគរក្ច្ើនននោជ ដ្ឋាភិបាេ
ួប ួមជាតិគឺជាពួកខខម ក្កហម... ដ្ឋាភិបាេរពេរនះមាននិនានកា រៅ កេទធិកមមយ
ុ នីស.ត ..ខាំក្ុ បគេ់អាីៗទាំងអស់ឲ្យរៅ
ខខម ក្កហម”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រក្កាយរពេស្ង្វគមច្ប់រៅ ក្ទង់នឹងឋិតរៅជានិមិតត ប
ូ ននកា បក្ងួបបក្ងួមជាតិ... គឺខខម ក្កហម
នឹងជាអនកកាន់អំណាច្ពិតក្បាកដ

231>

720

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ អនកអត្តាធិបាយមួយ ូបបាន្តេ់កា សរងកតថ្ន គណៈ ដាម្នតីននោជ-

ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក្តូវបានក្តួតក្ត្តរដ្ឋយខខម ក្កហម រដ្ឋយមានខត “អនកោំក្ទសរមតច្

721

ិ គណៈ ដាម្នតី
សីហនច្ំនួនខតពី ូបប៉ារណា
ណ ះ” រៅកនុងច្ំរណាមសមាជក

។ រទាះបីជាក្ទង់មាន

នាមជាក្ពះក្បមខ ដាក៏រដ្ឋយ ក៏សរមតច្ នរោតតម សីហន មិនបានោងមកក្កុងភនំរពញ ហូតដេ់ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយក្ទង់បានច្ំណាយ យៈរពេប៉ានាមនខខមនរនះគង់រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ និង

722

ទីក្កុងពយុងោ៉ាង

232>

។

រៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់-

ត្តំងសមាជិកជាន់ខពស់ច្ំនួន ១៣

ូប ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើរោេនរោបាយជាក់លាក់មួយច្ំនួន

កនុងរនាះ ួមមាន ជនជាប់រោទ នួន ជា (ទទួេខសក្តូវ “កា ង្វ បកស សងគមកិច្ច វបបធម៌
រោសនាកា និងសិកាធិកា ”) និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន (ទទួេខសក្តូវ “ ណសិ ស និង
ោជ ដ្ឋាភិបាេ

720
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ណិជជកមមខ្ងបញ្ជ ី និងតនមៃ”)

។ រអៀង សា ី ឲ្យទទួេខសក្តូវ“កា ង្វ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482 ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥

ទំព័ ២០ ERN (ភាសាខខម ) 00538853។
721
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Léon Trivière: ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/482 ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00538864-00538865។
722

បដិសណា
ា កិច្ចទទួេសាាគមន៍សរមតច្សីហន៖ សនទ កថ្នរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន និងសរមតច្ សីហន (រៅកនុង

កក្មងឯកសា SWB/FE/5006/B collection) ឯកសា E3/711 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
ខខម ) S 00743935។ សរមតច្ សីហន របតជាាក្គប់ក្គងត្តមខបប ‘ក្បជាធិបរតយយ’ (កាខសត New York Times),
ឯកសា

E3/3296, ច្ះនងៃទី១៦ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen Heder និង Masato

Matsushita ៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ កមភៈ-មីនា
ឆ្នំ១៩៨០ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00324681-00324682។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវ

បងបអូនឯង ឯកសា E3/2376 ទំព័ ៤៣-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191348-00191354។
723

កា ក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00019108។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៨-៣២៩។ ខ្នកទី ៨
សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០០ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

205

01006513
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

724

ប រទស ទាំងបកស ទាំង ដា” ច្ំខណក ប៉ាេ ពត ឲ្យ“ទទួេ ួមខ្ងរោធា និងរសដាកិច្ច”

។ កយ ធួន

រៅ ធច្ ឲ្យទទួេខសក្តូវ “ ណិជជកមមកនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស” សន រសន ឲ្យទទួេខស
ក្តូវ“រសនាធិកា និងសនតិសខ” វន រវ៉ាត ឲ្យទទួេខសក្តូវ “ឧសាហកមម រទះរភៃើង និងរនសាទ”
រអៀង ធី ិទធ រៅ ភា ឲ្យទទួេខសក្តូវ “វបបធម៌ សងគមកិច្ច និងកា ង្វ ប រទស” យន ោ៉ាត រៅ
អាត ឲ្យទទួេខសក្តូវ “រោសនាអប់ ំ ទាំងន្ទកនុង ទាំងខ្ងរក្ៅ” និង នង សួន រៅ ជ័យ

725

ឲ្យទទួេខសក្តូវខ្ង “កសិកមម”

233> រៅនងៃទី

។

១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានបង្វាញរសច្កតីក្ ង

ដាធមមនញ្ាងីម
ម ួយរៅកនុងសមាជជាតិកនុងទីក្កុងភនំរពញ

726

។ រៅនងៃទី ០៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦

ដាធមមនញ្ាងរី ម នះ (“ ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ”) បានច្ូេជាធ មាន រហើយ ដាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានោប់បដិសនធិរឡើងពីរពេរនាះមក

727

។

ដាធមមនញ្ានន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

បានក្បគេ់អំណាច្នីតិបញ្ាតិជ
ត ូនរៅសភាតំណាងក្បជាជន (“សភាតំណាងក្បជាជន”) ខដេមាន

728

សមាជិករក្ជើសត្តំងច្ំនួន ២៥០ ូប

។ ដ្ឋាភិបាេក្តូវបានរក្ជើសត្តំងរឡើង រហើយក្តូវទទួេខស

ក្តូវច្ំរ ះមខសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជន
សភាតំណាងក្បជាជនខដ
724

730

។

729

។

“តលាកា ក្បជាជន”

ក៏ក្តូវខតងត្តំងរដ្ឋយ

ដាធមមនញ្ានន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមានគណៈក្បធាន ដា

កា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00019108-

00019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ១៨-១៩។
725
កា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0001910800019110។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ១៨។
726
បាយកា ណ៍ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436-00657453។
727

វិោ ណកថ្នត្តមវិទយុអបអ សាទ កា ក្បកាសឲ្យរក្បើក្បាស់ ដាធមមនញ្ាងី ម

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាអង់រគៃ ស) 00167822។ ដាធមមនញ្ា
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប រិ ច្ិទ។
728
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦-៧ ជំពក
ូ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00089846។
729
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦-៧ ជំពូក ៦ ERN (ភាសាខខម )
00089846។
730
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨-៩ ជំពូក ៧ ERN (ភាសាខខម )
00089847។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

206

01006514
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជំនួសក្ពះមហាកសក្ត

រហើយគណៈក្បធាន ដារនះក៏ក្តូវបានខតងត្តំងរដ្ឋយសភាតំណាងក្បជាជន

ខដ រដើមបីតំណាងឲ្យ ដាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកនុង និងរៅរក្ៅក្បរទស

234>

731

។

ទាំងអស់រនះក៏ជា ូបភាពបិទបាំងពីខ្ងរក្ៅ្ងខដ ។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំ បស់គណៈ-

កមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ នូវគំនិតរោបេ់ បស់គណៈកមាមធិកា
រនះថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន “ោមនតនមៃ” រហើយក្បាប់សមាជិក បស់ខួ ន
ៃ ឲ្យក្បយ័តនរដ្ឋយ “មិនក្តូវ

និោយរេងពីសភារៅមខក្បជាជនឲ្យរគរឃើញថ្នរយើងបខនៃបនៃប់”
បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានក្បរមើេរមើេពី

732

។

រទាះបីជា ដាធមមនញ្ា

“កា របាះរឆ្នតទូទាង
ំ ក្បរទសរដ្ឋយផ្ទទេ់

រដ្ឋយសមាៃត់”រដើមបីរក្ជើសរ ីសសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជនក៏រដ្ឋយ

និង

ក៏រគមិនរឃើញមានកា

របាះរឆ្នតរៅទូទាង
ំ ក្បរទសក្តូវបានរ ៀបច្ំរធាើរឡើងរឡើយ។ ោ៉ាងរក្ច្ើនបំ្ត កា របាះរឆ្នតក្តូវ
បានរ ៀបច្ំរធាើរឡើងរៅត្តមកខនៃងមួយច្ំនួនតូច្ខតប៉ារណា
ណ ះ រហើយវាមិនច្ាស់រឡើយថ្នរតើអក
ន របាះ

733

រឆ្នតក្តូវបានរគ្តេ់ជរក្មើសរបកេជនសភាពិតក្បាកដឬក៏ោ៉ាងណារនាះរទ

។ សាកសី ក្បាក់ យត

និង អង ខ ៉ាន ពំបានដឹងថ្ន ពួករគគឺជារបកេជនសភាតំណាងក្បជាជនរនាះរទ ហូតទាេ់ខតពួករគ
ក្តូវបានថ្ននក់រេើខួ ន
ៃ ជូនដំណឹងថ្ន ពួករគក្តូវបានខតងត្តំង ួច្រហើយ រហើយសូមបីខតរៅរក្កាយកា
ខតងត្តំងរនាះ ពួករគក៏រៅខតពំយេ់ច្ាស់ថ្នរតើពួករគមានតួនាទី និងកា ទទួេខសក្តូវអាីខៃះកនុង
នាមជាសមាជិកសភាតំណាងក្បជាជនរនាះ

734

។ ពួករគទាំងពី ក៏ពំោំបានថ្នធាៃប់បានច្ូេ ួមក្បជំ

735

សភាតំណាងក្បជាជន ឬ របាះរឆ្នតអនម័តច្ាប់អីរា ឡើយ

731

។

ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨-៩ ជំពូក ៧ ERN (ភាសាខខម )

00089847។
732
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00017118-00017119។
733
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦-៧ ជំពូក ៥ ERN (ភាសាខខម )
00089846។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត), ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័

៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David

CHANDLER), ទំព័ ៦៨-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន), ទំព័ ២១-២២។
734
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត), ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ (អង ខ ៉ាន), ទំព័ ២១-២២, ២៣-២៥។
735
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ២១-២៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

207

01006515
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

235>

រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រក្កាយពីកា អះអាងថ្ន មានកា របាះរឆ្នតរក្ជើសត្តំង

សភាតំណាងក្បជាជន

ប៉ាខនតមនសម័យក្បជំសភាដំបូងរនាះ

736

គណៈកមាមធិកា មជឈិមននបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានខតងត្តំងជនជាប់រោទ នួន ជា ឲ្យរធាើជាក្បធានគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍នន
សភាតំណាងក្បជាជន រហើយដ្ឋក់រ្
ម ះជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ឲ្យរធាើជាក្បធានគណៈក្បធានដា រ េគឺជាក្បធាន ដា បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

737

។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមក៏បានខតងត្តំង

សមាជិក ដ្ឋាភិបាេមួយច្ំនួនរ្សងរទៀត ួមទាំង ប៉ាេ ពត រធាើជានាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី រធាើជា
ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងកា ង្វ ប រទស វន រវ៉ាត ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងរសដាកិច្ច
ហិ ញ្ាវតាុ និង សន រសន ឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេខ្ងកា

236>

ក្បរទស

738

។

រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្បកាសលាខេងពីតំខណងជា

739

ក្បមខ ដា

។ ប៉ានាមននងៃរក្កាយមក សមាជិកននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ទាំងអស់បានលា

740

ឈ្ប់ពីតំខណងរដើមបីទកេទធភាពសក្មាប់កា បរងកើត ដ្ឋាភិបាេងមី

។ ោប់ពីនងៃទី ១១ ដេ់ នងៃទី

១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ សភាតំណាងក្បជាជនបានជួបក្បជំកនុងសម័យក្បជំរេើកដំបូង បស់ខួ ន
ៃ
ខដេរៅរពេរនាះ ត្តមកា អះអាង សភាបានរក្ជើសរ ីស និងខតងត្តំងសមាជិកគណៈកមាមធិកា -

736

ត្តមកា អះអាង កា របាះរឆ្នតទំនងជារ ៀបច្ំរធាើរឡើងរៅនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦៖ សូមរមើេកា ក្បកាស

េទធ្េននកា របាះរឆ្នតសភាជាតិ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/274 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700118-00700120។ សភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជំរេើកដំបូងរៅនងៃទី
១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦៖ សូមរមើេ កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ
ឯកសា
E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។
737
រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00003140-00003141។ សូមរមើេខ្នកទី៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា
កថ្នខណឌ ៣១៩។ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨១ ។
738
រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003141-00003142។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David
CHANDLER) ទំព័ ៧២-៧៣។
739
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ, ឯកសា E3/1371, ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី), ទំព័ ៤៦-៤៧។
740
កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00053633-00053635។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

208

01006516
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និង ដ្ឋាភិបាេ

741

។ ជាក់ខសតង សភា

តំណាងក្បជាជន ក្ោន់ខតរធាើកា ង្វ ក្បថ្នប់ក្ត្តរេើជរក្មើសទាំងឡាយខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បានសរក្មច្ ួច្រហើយប៉ារណា
ណ ះ

237>

742

ដ្ឋាភិបាេរទៀតរសាត

។
ក៏ក្ោន់ខតជាឧបក ណ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ប៉ារណា
ណ ះ

743

។

អនកជំនាញ David CHANDLER បានពិពណ៌នាថ្ន “ ដ្ឋាភិបាេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយបកស
កាន់អំណាច្ និងបរក្មើបកសកាន់អំណាច្” រហើយមិនមានតេយភាពរៅកនុងកា ក្គប់ក្គង បស់បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រទ

744

។ ដាម្នតី ដ្ឋាភិបាេ និង បគគេិកក្កសួង ោយកា ណ៍ និងទទួេកា ខណនាំ

ពីគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

745

។

កំណត់រហតក្បជំ បស់គណៈកមាមធិ-

កា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ នូវគំនិត បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមថ្ន ដ្ឋាភិបាេ

741

កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៦។ សម័យក្បជំរពញអងគរេើកដំបូង នីតិកាេទីមួយ ននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ - រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន,
ឯកសា E3/262, ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David
CHANDLER), ទំព័ ២៦-២៧។ ត្តមកា អះអាង គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជំ
វិសាមញ្ាមួយរៅនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ប៉ាខនតភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះពំបានបញ្ញជក់ថ្នរតើកិច្ចក្បជំរនះ
ពិតជាធាៃប់បានរធាើរឡើងឬក៏អត់រនាះរទ៖ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1393
ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442398-00442399។
742
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៧៤។ បទសមាភសន៍ បស់ Stephen
HEDER ជាមួយ មា៉ាត់ េី ឯកសា E3/390 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣៧-៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 0039210300392105។
743

សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៤៩-៥១ (បានោត់ទក ដ្ឋា-

ភិបាេជា “សាាប័នោមនអំណាច្”)។
744
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ២៥-២៦។
745
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/223 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00000829-00000832។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា
E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

១-៤, ៧-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000837-00000840,

00000843-00000845។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/226, ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006517
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

“ក្តូវជាអងគកា បស់បកសសទធ សាធ”

746

។ ដាម្នតី ដ្ឋាភិបាេបានជួបជាមួយ ប៉ាេ ពត ខដេរៅ

រពេរនាះ បំរពញមខង្វ ជានាយក ដាម្នតី្ង និងជារេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ្ង រៅកនុងរពេ

747

ជួបក្បជំគណៈ ដាម្នតី
ថ្ន

។ រៅកនុងអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតីរេើកទីមួយ ប៉ាេ ពត បានបញ្ញជក់ច្ាស់

ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមានមខង្វ ច្មបងក្តូវអនវតតមាោ៌ បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ ៖
ធាតពិត បស់ ដ្ឋាភិបាេងមី បស់រយើង គឺជា ដ្ឋាភិបាេបដិវតត បស់ កមមក -កសិក សទធសាធ ជា
បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សទធសាធ...សមាជិក ដ្ឋាភិបាេ

និងសមាជិក បស់គណៈកមាមធិកា

ក្គប់តំបន់ ក្តូវកាតប់ធាតពិត បស់ ដ្ឋាភិបាេរយើង នូវតួនាទី បស់រយើង រហើយខិតខំបំរពញភា កិច្ច
ឲ្យបានេអ រៅត្តមមាោ៌ បស់បកស។ កាតប់មាោ៌ បស់បកសបានន័យថ្ន កាតប់រោេជំហ ោត់ត្តង
ំ
បស់បកស

និងកាតប់សំណូមព នរោបាយ បស់បកសរេើក្គប់ខ្នករដើមបីអនវតតនរោបាយ បស់

បកសឲ្យបានេអ និងក្តឹមក្តូវ...
...រៅកនុងក្កបខណឌក្កសួងនីមយ
ួ ៗក៏ដូរោនះខដ ។ គឺក្តូវខិតខំបំរពញភា កិច្ច ត្តមមាោ៌ បស់បកស

748

ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ ម៉ាត់ច្ត់ និងរពញរេញ...

238>

។

ច្ំរ ះសាាប័នទីបី បស់ ដា ដូច្បានក្បរមើេរមើេរៅកនុង ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

រ េគឺ សាាប័នតលាកា

សភាតំណាងក្បជាជន បានអះអាងថ្នបរងកើត និងខតងត្តំងក្បធាន

“គណៈកមាមធិកា តលាកា ” រៅកនុងសម័យក្បជំ បស់ខួ ៃន កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦

749

។ ប៉ាខនត

ោមនក្បព័នត
ធ លាកា ណាមួយក្តូវបានបរងកើតរឡើង និងដំរណើ កា រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

746

រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិមអំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន ឯកសា E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003141-00003142។
747
បទឧរទទសនាម បស់សមមិតរត េខ្ ឯកសា E3/818 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា E3/794 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ បទសមាភសន៍ បស់ Elizabeth Becker
ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា E3/659 ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00741125-00741126។
748
បទឧរទទសនាម បស់សមមិតរត េខ្ ឯកសា E3/818 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00072753-00072755។
749
កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 នងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៤៨-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00053635។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006518
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រនាះរទ

239>

750

។

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បានសននិដ្ឋានថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយសននិដ្ឋានមិនបានក្តឹមក្តូវ

រដ្ឋយរហតថ្ន ដីការនះរេើករឡើងថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដំរណើ កា ួមជាមួយនឹង ដ្ឋាភិបាេ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

751

។ ក៏ប៉ាខនត មខតំខណងខពស់ជាងរគបំ្តរៅកនុង ដាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខដេជានាយក ដាម្នតី ក្បធានគណៈក្បធាន ដា និងក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន ក្តូវបានកាន់កាប់
រដ្ឋយសមាជិកជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ ថ្ននក់ដឹកនាំ និង ដាម្នតី បស់ ដ្ឋាភិបាេក្តូវ
បានខតងត្តំងរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រហើយក៏ក្តូវោយកា ណ៍ជន
ូ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ្ងខដ ។
សាាប័នតលាកា និង សាាប័ននីតិបញ្ាតិ ត មិនបានដំរណើ កា រឡើយ។ ស បមក រោងត្តមសំដី បស់
ុ ក្បជាធិបរតយយគឺជាក្បរទសមួយខដេ “បកសជាអនកដឹកនាំ
ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន កមពជា
ដា”

752

។

៥.៣ ច្នាសមពន
័ នធ នកងកមាៃំងរោធាបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
៥.៣.១ កា បរងកត
ើ កងទ័ពបដវិ តតនក
៍ មពជា
ុ

240>

រៅរពេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឬ

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កងកមាៃំងរោធាបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេបានវាយក្បយទធ
រក្កាមសាៃកននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ

750

753

សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២

(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៩-៤០។
751
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតី នួន ជា កថ្នខណឌ ១៨៩។
752
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00156618។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់), ទំព័ ១៥-១៦ (បានោត់
ទកបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជា “សាាប័នខដេមានអំណាច្ខពស់បំ្ត” និងបានសរងកតរឃើញថ្ន “សូមបីគណៈក្បធាន
ដាសភាតំណាងក្បជាជន...ក៏សិត
ា រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា ៨៧០ ្ងខដ ”)។
753
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ មានកា ជំ ញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ួប ួមោនរធាើកា វាយក្បហា កនុងរពេច្ូេឆ្នំងី ម (កនុង
កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម )
00783125-00783127។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

211

01006519
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ផ្ទទេ់ បស់ភូមិភាគ ពំខមនសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់មជឈិមបកសរឡើយ

754

។ រៅនងៃទី ២២

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ ប៉ាេ ពត បានក្បកាសបរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ងមីមួយ (“កងទ័ពបដិវតតន៍
កមពជា
ុ ”) រដ្ឋយយកកងពេតូច្ត្តមភូមិភាគមួយច្ំនួនឲ្យសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម
សន រសន

755

ជាពិរសស

ឲ្យសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ បស់អគគរសនាធិកា

ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ

។ អងគភាពទាំងឡាយខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរក្កាមអគគរសនាធិកា

(“កងពេ

មជឈិម”) ួមមាន កងពេ ១៦៤ ខដេជាកងទ័ពរជើងទឹក, កងពេ ១៧០, កងពេ ២៩០, កងពេ
៣១០, កងពេ ៤៥០, កងពេ ៥០២ ខដេជាកងទ័ពអាកាស, កងពេ ៧០៣, កងពេ ៨០១

756

និងកងពេ ៩២០

754

។“កងវ រសនាធំឯកោជយ” មួយច្ំនួនក៏ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរក្កាមអគគរសនាធិកា

បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4045 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00784359។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ២៣-២៥។
755
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម), ទំព័ ៩១-៩២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ២៣-២៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/426 ច្ះនងៃទី ២៣
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357491-00357493។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063324។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្”, រៅកនុង

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹងរសច្កតីសាៃប់ ឯកសា E3/49 ទំព័ ៨៨ ERN (ជាភាសា
អង់រគៃ ស) 00105137។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យ

ពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ១៤៣-១៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00637498-00637499។
756

ឯកសា បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ – សាិតិកំលាង
ំ ួម ក្បោំខខ ៣ - ៧៧, ឯកសា E3/849, ច្ះនងៃទី

០៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៤-២៥។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកក អាវ), ទំព័ ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(អង ខ ៉ាន), ទំព័ ៤២-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័ ៣៣-៣៤។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

កយ ម៉ាន ឯកសា E3/369 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )

00195436។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/70 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404635។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង ធី ឯកសា
E3/5263 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270178។ បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួង
កា

ជាតិសហ ដាអារម ិក

ឯកសា

E3/5700 ច្ះខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០០ ទំព័

00658135-00658136។ កំណត់រហតននកា ក្បជំសមមិតត ត្តេ់, ឯកសា

៣-៤ ERN (ភាសាខខម )

E3/822, ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

័ ជមនះរឆ្ពះរៅកា បំផ្ទៃញខៃួនឯង
១៩៧៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ហយ វណណ ៈ៖ កងពេខខម ក្កហមរេខ ៧០៣៖ ពីជយ
ឯកសា E3/2117 ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00192940-00192941។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ S. Colm និង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

212

01006520
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រដ្ឋយកងវ រសនាធំឯកោជយនីមួយៗទទួេភា កិច្ចជាក់លាក់ ឧទាហ ណ៍ កង ងរក្កាះ កងកាំរភៃើងធំ
និងមនទី សនតិសខ ស-២១ ជារដើម

757

។ កងពេធំក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើង វិញ រហើយបានបតូ រ្
ម ះ

758

រេើសពីមង
ត រៅរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៥

241>

តួនាទី បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ក្តូវបានកំណត់រៅកនុងមាក្ត្ត១៩

ក្បជាធិបរតយយ។
កា

។

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ មានភា កិច្ច

“កា

នន ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ

ដាអំណាច្ បស់ក្បជាជនកមពជា
ុ

កមពជា
ុ
[...] កនុងបូ ណភាពខដនដី” និង “កសាងក្បរទសឲ្យងកំរុ ងកើង ងរ ឿង រេើកសទួយ

ជីវភាពក្បជាជនឲ្យបាន ីកច្ំរ ីន និងសំបូ សបាយជាេំដ្ឋប់”

759

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
គឺជាកងទ័ព បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោ៉ាងពិតក្បាកដ ពំខមនជាសាាប័ន
បស់ ដារឡើយ។ េកេនិក
ត ៈននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានខច្ងថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
“ក្តូវសាិត
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ”
រៅរក្កាមកា ដឹកនាំផ្ទតច្់មខ ដ្ឋច្់ខ្ត និងក្គប់ខ្នក បស់បកសកមមយ

760

។ ក្បហាក់

ក្បខហេោនរនះខដ ទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់ទកកងទ័ពបដិវតតន៍
កមពជា
ុ ថ្នជា“ឧបក ណ៍ផ្ទតច្់កា បស់បកសដ៏ប ិសទធ ”

761

។

Sorya Sim៖ កា របាសសមាអត បស់ពួកខខម ក្កហម រៅតំបន់ខពង់ោបរខតតមណឌេគី ី ឯកសា E3/1664 ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00742838-00742839។
757
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ២១, ទំព័ ៣៤-៣៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី សខ ឆ្យ ឯកសា E3/5537 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )
00398504-00398505 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សំរឡងពីមនទី ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុង

គកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័ ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00191845។
758

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ាេ ញ៉ាន ឯកសា E3/5554 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ

សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373268 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន ឯកសា
E3/361 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00194466-00194467។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា E3/419 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00407748។
759
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

១២-១៨ ERN (ភាសាខខម )

00089849-00089852។
760
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសកមពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥៣ មាក្ត្ត ២៧ ERN (ភាសាខខម )
00442279។
761
ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ខខ ធនូ-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព័ ២៧-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 0006301600063018 (អងគជំនំជក្មះពឹងខ្អករៅរេើអតាបទជាភាសាខខម ខដេជាអតាបទរដើម) ។ សូមរមើេ ្ងខដ ទូ រេខ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/915 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00001325 “រយើងខាំខុ ដេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

213
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៥.៣.២ ច្នាសមពន
័ នធ នកងទ័ពបដវិ តតនក
៍ មពជា
ុ

242>

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ក្តូវ

ខ្អកត្តម ច្នាសមព័នធ ដាបាេសី វិេននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

បានរ ៀបច្ំឋានានក្កមកនុងទក្មង់ជាពីោ៉ាមីត។ រៅខ្ងរេើ (រទាះបីសិត
ា រៅរក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ
ផ្ទទេ់ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ) មានអគគរសនាធិកា

762

។

គ ់
អគគរសនាធិកា បញ្ញជ ួមរេើកងពេមជឈិម និងទទួេខសក្តូវរេើកា ង្វ រោធា ដូច្ជា កា ្គត់្ង
ភ័សភា
តុ
អាវធ បគគេិក ទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន

243>

763

។

រៅខ្នកខ្ងរក្កាមផ្ទទ េ់ននអគគរសនាធិកា ួមមាន កងពេមជឈិម និង កងវ រសនាធំ

ឯកោជយ ខដេកងនីមួយៗដឹកនាំរដ្ឋយរមបញ្ញជកា កងពេធំមួយ ូប

764

។ កងពេមជឈិមក្តូវបាន

ខបងខច្កបនតជាអងគភាពតូច្ៗជារក្ច្ើនរទៀត។ ជាធមមត្ត កនុងមួយកងពេធំ ួមមានបីកងវ រសនាធំ។
បីកងវ រសនាតូច្បរងកើតបានជាមួយកងវ រសនាធំ។

បីកងអនរសនាធំបរងកើតបានជាមួយកង

វ រសនាតូច្។ បីកងអនរសនាតូច្បរងកើតបានជាមួយកងអនរសនាធំ។ បីក្កុមបរងកើតបានមួយកង
អនរសនាតូច្។ មួយក្កុម ួមមានកងទ័ពក្បខហេជា ១២ នាក់

មានភា កិច្ចកា

765

។ រៅថ្ននក់កងអនរសនាធំ និង

មខសញ្ញាសមក្ទ សូម ” រ េគឺ កងពេ ១៦៤, កងទ័ពរជើងទឹករបតជាា “កសាងកមាៃំងជា

ឧបក ណ៍កា
បកស” ក្ពមទាំង ដាអំណាច្។
762
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER), ទំព័ ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ២២-២៣។
763
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័ ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៦៨-៦៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/426 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00357491-00357494 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ខក រពក្ជវណណ ៈ ឯកសា E3/35 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0034056500340566 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កយ ម៉ាន ឯកសា E3/369 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០០៨
ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00195436-00195437 ។ បាយកា ណ៍គណៈភ័សភា
តុ រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ
ឯកសា E3/1167 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧។ សាិតិរសនាធិកា ឯកសា E3/1048, ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៧។
764
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័ ៩។
765
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(រឆ្ម ខស), ទំព័ ៦២, ទំព័ ៦៣-៦៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ាេ ញ៉ាន ឯកសា E3/5554 ច្ះនងៃទី
៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00373269 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជំ ជាតិ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006522
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ថ្ននក់ខ្ងរេើៗ អងគភាពនីមួយៗ ដឹកនាំរដ្ឋយរមបញ្ញជកា មួយ ូប (“ក្បធាន”ឬ“សនងកា ”) ខដេ
មានអនបញ្ញជកា (អនក្បធាន) ពី ូប

244>

766

។

សាកសីមួយច្ំនួនបានបញ្ញជក់ថ្ន រៅច្រនាៃះកងវ រសនាធំ និងកងពេធំ មានថ្ននក់បញ្ញជកា

មួយកក្មិតរទៀត ជាពិរសស សាកសីបានបញ្ញជក់ថ្ន បីវ រសនាធំបរងកើតបានមួយ “កងពេតូច្”
រហើយកងពេធំនីមួយៗ ួមមានក្បខហេបីកងពេតូច្

767

។ ដូរច្នះ

ច្នាសមព័នអ
ធ ងគកា ោត់ត្តង
ំ

ជាក់លាក់អាច្មានេកេណៈខសៗោន វាងកងពេធំរ្សងៗ។
៥.៣.៣ កងទ័ពតំបន់ និងកងឈ្ៃ ប

245>

ទាំង ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

និងេកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានខបងខច្ក

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ជាបីក្បរភទគឺ៖ កងទ័ពក្សួច្ កងទ័ពតំបន់ និង កងឈ្ៃ ប

768

។ ភ័សត្ត
តុ ងខដេ

ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះពំបានខញកឲ្យបានច្ាស់លាស់ វាង ច្នាសមព័នធ

“កងទ័ព

តុ ងទាំងរនះបានបង្វាញថ្ន
ក្សួច្” និង “កងទ័ពតំបន់” រនាះរឡើយ។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ភ័សត្ត
ថ្ននក់តំបន់ និងថ្ននក់ក្សុក មានកងទ័ព បស់ពួករគផ្ទទេ់រដ្ឋយខឡកពីកងពេមជឈិម កនុងរោេ-

ឯកសា E3/5504 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00389512 ។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជិន គឹមងង ឯកសា E3/5512 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00401323 ។
766
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន), ទំព័ ៣៦-៣៧, ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី), ទំព័ ៧៧-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត), ទំព័
៥៦-៥៧។ Timothy Carney, “កា រ ៀបច្ំអំណាច្”, រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹង

រសច្កតីសាៃប់ ឯកសា E3/49 ទំព័ ៩០ ERN (ជាភាសាអង់រគៃ ស) 00105137។
767

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័ ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ

២០១៣ (ឈ្ូក ីន), ទំព័ ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន), ទំព័ ៩។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួស សីោ៉ាត ឯកសា E3/5145 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00204702 ។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៣៤-៣៥
(ខដេបានពិពណ៌នាកងពេតូច្ថ្នជាកងពេរៅពីរក្កាមកងពេធំ ប៉ាខនត ពំបាននិោយសំរៅដេ់កងវ រសនាធំរនាះ
រទ)។
768
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៤-១៥ មាក្ត្ត ១៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00089850។ េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសកមពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥៣ មាក្ត្ត ២៧
ERN (ភាសាខខម ) 00442279។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

បំណ ងច្ំបងសក្មាប់ទ កកា

ទឹ កដី បស់ ពួករគ

769

។

មា៉ា ងវិញរទៀត

សូមបីខតរក្កាយរពេ

ប៉ាេ ពត បានរ ៀបច្ំកងទ័ពសាជាងមីរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏កងពេធំខៃះរៅខតសាិតរៅ
រក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ បស់គណៈភូមិភាគដខដេ

246>

770

។

រក្ៅពីកងទ័ពភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក៏រៅមានកងឈ្ៃ បត្តមមូេដ្ឋាន្ងខដ ខដេសាត
ិ

រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈឃំ ខដេទទួេខសក្តូវរេើខ្នកសនតិសខ និង វិនយ
័ រៅត្តមភូមិ
ឃំ និងសហក ណ៍នានា

771

។
៦. ចនាសមព័ន្ធទំនារ់ទំន្ងកា ងា

៦.១ វិធសា
ី ្សតទនា
ំ ក់ទន
ំ ង
៦.១.១ ទូ រេខ

247>

រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរក្បើក្បាស់ទូ រេខសក្មាប់រធាើកា ទំនាក់ទំនង

ោនទាំងរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
និងរៅរក្ៅក្បរទស រដើមបីទំនាក់ទំនងជាមួយក្កុមបណា
ត ញកា ង្វ
769

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន់ គីម) ទំព័ ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២

(រខៀវ រអន), ទំព័ ៧-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន), ទំព័ ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ), ទំព័ ៧, ២៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ជីនិត ឯកសា E3/5534 ច្ះ
នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00423554 ។
770
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ២៤២-២៤៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00232240-00232241។ បាយកា ណ៍អនកជំនាញកា បស់ Craig Etcheson ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤៦-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00314823-00314825។ សូមរមើេ្ងខដ េកេនិក
ត ៈ
បកសកមមយ
ុ នីសកមពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨-១៥ មាក្ត្ត ១ ERN (ភាសាខខម ) 0044225700442260 (បានខបងខច្ក វាង “កងទ័ពក្សួច្ បស់មជឈិម” និង “កងទ័ពក្សួច្ បស់ភូមិភាគ”)។
771
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (កាៃន ហាិត), ទំព័ ៨២-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (រៅ សា ន), ទំព័ ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន់ គីម), ទំព័ ១៩-២០។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ រ្ន ឯកសា E3/374 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥
ERN (ភាសាខខម ) 00333401-00333402។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន គឹម ឯកសា E3/422 ច្ះ
នងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407756-00407757។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី រសង ក្សន ឯកសា E3/1692 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៦ ERN (ភាសាខខម )
00218552-00218555។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រៅរក្ៅក្បរទស។ ឧទាហ ណ៍ ទូ រេខក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់បញ្ជូ ននិងទទួេសា

វាងភូមិភាគ

នឹងរមដឹកនាំបកសរៅត្តមទីសានក់កា បស់ពួករគ

រហើយក៏ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់ទំនាក់ទំនង

ជាមួយនឹងតំណាងនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

និងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅក្បរទស

រវៀតណាម និងក្បរទសច្ិន ្ងខដ

248>

772

។

រក្កាយពីបានកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ មនទី ទូ រេខននបកសកមមយ
ុ នីស-ត

កមពជា
ុ ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

773

។

ទូ រេខក្តូវបានបញ្ជូ ន

និងទទួេរៅមនទី

ក-១៨ រហើយក្តូវបានស រស ជារេខកូដ ឬបកខក្បរេខកូដ រៅត្តមកា ោំបាច្់ រៅមនទី ក-១ ឬ

774

រៅមនទី មួយខដេមានទីត្តង
ំ សាិតរៅកនុងសាលាសធា ស

។ ភូមិភាគ តំបន់សយ
ា ័ត តំបន់ និង

កងពេរៅទូទាង
ំ ក្បរទស ក៏មានអងគភាពទូ រេខ បស់ខួ ន
ៃ ផ្ទទេ់្ងខដ
772

775

។ ក្បព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងរនះ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២

(ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ឡុង ន ិន)ទ ទំព័ ៦៨-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័
៣៦-៣៧។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧១ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី រធាើជា “របសកជនពិរសស” នន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ឬ

ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រៅកនុងក្បរទសច្ិន រដ្ឋយទទួេភា ៈោត់ខច្ងកា រធាើទំនាក់ទំនង វាងបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ និងក្បរទសច្ិន ត្តមដ្ឋនសរមតច្ នរោតតម សីហន ជំនួសមខឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងរក្ជើសរ ីសបញ្ាវនតនន
ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ / ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
សក្មាប់ជូនបកស៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧១-៧៣, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧៥-៧៦,
៧៦។ បទសមាភសន៍ បស់ Steve Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័
១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00062464-00062466។ កមពជា
ុ -កា ដួេ េំអនកខដេមានមហិច្ត្ត
ិ ខពស់ (Far Eastern
Economic Review) ឯកសា E3/3443 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម )
00704259-00704261; សរមតច្ សីហន និងមរហសីោងមកដេ់ទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ (អតាបទទសសនាវដតីក្កុងរប៉ាកាង
ំ )
ឯកសា E3/3710 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង
ឯកសា E3/2376 ទំព័ ៧៨-៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191383-00191384។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖

រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ២៦៧-២៦៨ ERN (ភាសាខខម ) 00232265-00232266។
773

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៣-៥៤។

774

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៤, ៥៤-៥៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ

សាកសី គង់ សខ្ ឯកសា E3/465 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 0020475000204751។
775
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៣-៤៤ (រេើករឡើងថ្ន “មូេដ្ឋាន ភូមិភាគ និង
តំបន់នីមួយៗ និងក្គប់កងពេ” មានខ្នកទំនាក់ទំនង និងទូ រេខ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

217

01006525
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

776

រៅដំរណើ កា ហូតដេ់រពេរវៀតណាមច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្នំ ១៩៧៩

។ ទូ រេខ

ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាច្មបងសក្មាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតំបន់ឆ្ៃយៗ។ ជាធមមត្ត មនទី នានា បស់
មជឈិមពំបានរក្បើក្បាស់ទូ រេខសក្មាប់ទាក់ទងោនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរឡើយ

249>

777

។

ទូ រេខ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ភាគរក្ច្ើន គឺក្តូវបានស រស ជារេខកូដរៅមនរពេ

បញ្ជូ នរច្ញ ខតមិនខមនទាំងអស់រនាះរទ

778

។ សា ខដេពំក្តូវបានស រស ជារេខកូដ ក្តូវបាន

បញ្ជូ នរច្ញជារេខសមាៃត់ (Morse code)
យកសញ្ញាមករក្បើក្បាស់ ជំនួសអកស

780

779

។ សា សមាៃត់ក្តូវបានស រស ជារេខកូដរដ្ឋយ

។ កា ស រស ជារេខកូដមួយជាន់រទៀតក្តូវបានរធាើរឡើង

សក្មាប់សា សមាៃត់បំ្ត ដូច្ជា សា ខដេទាក់ទងរៅនឹងខ្នកា ននកា រធាើដំរណើ បស់កមាមភិបាេ

២០១២

781

។ រេខកូដពិរសសក៏ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដើមបីសំរៅរេើបគគេ ទីត្តង
ំ និងមនទី ជាក់លាក់

(សួន កានិេ) ទំព័

៣៨, ៧៨-៧៩ (បញ្ញជក់ថ្ន ភូមិភាគ តំបន់ និងបញ្ញជកា សម ភូមិបានរក្បើក្បាស់

ទូ រេខ); ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ២៤ (បាន្តេ់ទីត្តំងននមនទី ទូ រេខរៅ
កនុងតំបន់សយ
ា ័ត ១០៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន សវណណ ហាន ឯកសា E3/44 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00287712-00287713 (បញ្ញជក់អំពីអតាិភាពននមនទី ទូ រេខរៅកនុង
តំបន់សយ
ា ័ត ១០៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៧-១៨ (រ ៀបោប់អំពកា
ី
ទាក់ទងត្តមទូ រេខជាមួយនឹងកងពេរោធាមួយ)។
776
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៩-៦០។
777
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ២៩-៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១២ (នី កន) ទំព័ ៦១-៦២។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/70 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00404632-00404633។
778
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២
(នង សូ្ង់) ៥០-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ២០។
779
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥០-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(សួន កានិេ) ទំព័ ៤២-៤៣។
780
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១៦-១៨ (ពិពណ៌នាអំពីកា រក្បើក្បាស់ “ត្តោង ១០០
ក្កឡា” សក្មាប់ស រស ជារេខកូដ)។ ឧបសមព័ននធ នកំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង សូ្ង់ ឯកសា
E3/1732 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំំព័ ៧៨-៧៩ (សំរៅរេើក្បព័នធ
“រេខកូដ ១០ ខទង់”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សខ្ ឯកសា E3/465 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204749-00204750។
781
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១១ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២
(ផ្ទន វា៉ា ន) ទំំព័ ៧៨-៧៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

218

01006526
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មួយច្ំនួន្ងខដ

250>

782

។

ជាទូរៅ ទូ រេខក្តូវបានស រស ជារេខកូដ ឬបកខក្បរេខកូដ និងបញ្ជូ ន ឬទទួេ

រដ្ឋយបគគេរ្សងៗោន

783

។ ដូរច្នះ ត្តមធមមត្ត ទូ រេខខដេក្តូវរ្ាើរច្ញគឺក្តូវបានរគរ ៀបច្ំជា

លាយេកេណ៍អកស និងក្បគេ់រៅឲ្យ “អនកបំភាន់អកេ ” ។ បនាទប់មក សា ខដេក្តូវបានស រស
ជារេខកូដ

គឺក្តូវក្បគេ់រៅឲ្យអនកកាន់មា៉ាសីនទូ រេខមានក់រ្សងរទៀត

រដើមបីបញ្ជូ នរច្ញ

ខ្ងអនកទទួេសា វិញ រក្កាយពីបានទទួេសា ខដេបានស រស ជារេខកូដរនាះ

784

។

គឺក្តូវច្មៃង

សា រនាះរឡើង វិញរដ្ឋយអនកកាន់មា៉ាសីនទូ រេខមានក់រទៀត មននឹងយករៅឲ្យ “អនកបកខក្បរេខ
កូដ” រដើមបីរធាើកា បកខក្បរេខកូដ

785

។ បនាទប់មកសា ខដេបានបកខក្បរេខកូដ ួច្រហើយរនាះ គឺ

ក្តូវបញ្ជូ នរៅឲ្យអនកទទួេសា ច្ងរក្កាយត្តម យៈនី សា

786

។ សាកសី នង សូ្ង់ ខដេជាអនក

ក្គប់ក្គងអងគភាពស រស សា ជារេខកូដ និងបកខក្បរេខកូដទូ រេខរៅសាលាសធា ស ពីឆ្នំ

782

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន់ ឯកសា E3/57 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥

ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២
(នង សូ្ង់) ទំព័ ៦៤ (រេើករឡើងថ្ន “៤៧” គឺជារេខកូដសក្មាប់ សន រសន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦៦-៦៧ (រេើករឡើងថ្ន “៨៩” និង “៦២” គឺជារេខកូដសក្មាប់ សន រសន)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួន កានិេ ឯកសា E3/344 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១០
ERN (ភាសាខខម ) 00373498-00373499 (រេើករឡើងថ្ន “១៨” “២៥” និង “៣៥” គឺជារេខកូដសក្មាប់ ខក ពក)។
សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ ។
783
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(សួន កានិេ) ទំព័ ៤២។
784
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣២-៣៣។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សខ្ ឯកសា E3/465 ច្ះនងៃទី
២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។
785
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(សួន កានិេ) ទំព័ ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣២-៣៣ ។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សខ្ ឯកសា E3/465 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ប៉ាន អេ ឯកសា E3/373 ច្ះ
នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០្ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00326637-00326639។
786
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣២-៣៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

219

01006527
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១៩៧៥ មករនាះ

787

បានបញ្ញជក់ថ្ន កា ខបងខច្កកា ទទួេខសក្តូវទាំងរនះមានបំណងរដើមបី

“ ការោេកា ណ៍សមាៃត់” រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

788

។

៦.១.២ សំបក្ត

251>

អងគភាពនានា បស់មជឈិមបកស ភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក និងឃំ ក៏រធាើកា ទំនាក់ទំនងោនត្តម

យៈសំបក្ត្ងខដ

789

។

ជាទូរៅ

រទាះបីជាទូ រេខក្តូវបានរគយកមករក្បើក្បាស់ជាញឹកញាប់

សក្មាប់ទំនាក់ទំនងកា ង្វ រៅតំបន់ឆ្ៃយៗក៏រដ្ឋយ

ក៏សា ទូ រេខ

និង បាយកា ណ៍ខដេមាន

រក្ច្ើនទំព័ ទាំងរនាះក្តូវបានរ្ាើត្តម យៈសំបក្ត ខដេមាននី សា ជាអនកខច្កោយ្ងខដ
កនុងទីក្កុងភនំរពញ

មជឈិមបកសទទួេសំបក្តត្តម យៈមនទី ក-៧

790

។ រៅ

791

ខដេជាអងគភាពនី សា

ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក មានបណា
ត ញនី សា បស់ពួករគផ្ទទេ់្ងខដ

។

792

។

៦.១.៣ ទូ ស័ពទ

252>

ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបង្វាញថ្ន

រមដឹកនាំរៅត្តមមនទី

និងអងគភាពមួយ

793

ច្ំនួន បស់មជឈិមបកស និង ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បានទំនាក់ទំនងោនត្តម យៈទូ ស័ពទ

787

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៣-៤៤។
788
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៥-៤៦។
789
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៥៣ (រៅោំបានថ្នធាៃប់យកសំបក្តរៅមកពីមនទី
ក-១ និង ក៧)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (កាៃន វិត) ទំព័ ៤៧ (ពិពណ៌នាអំពីសំបក្តបញ្ជូ នពីមជឈិម
បកសរៅឃំ ត្តម យៈថ្ននក់ភូមិភាគ និងតំបន់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័
៧២-៧៤ (និោយសំរៅរៅសំបក្តមួយច្ាប់ពសា
ី កសី កាំង រហកកអាវ រ្ាើរៅ សន រសន)។ េិខិត បស់ សន រសន
រ្ាើរៅ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/1047 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។
790
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៥៦។
791
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១២-១៣។
792
បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា
ជាតិសហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/391 ច្ះខខ មកោ ឆ្នំ ២០០១ ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00699310-00699311។
793
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦៧ (ពិពណ៌នាអំពកា
ី សនទនាត្តមទូ ស័ពទ វាង
សន រសន និងសាកសី កាំង រហកកអាវ រៅមនទី ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ)
ទំព័ ២៩-៣០ (បានរេើករឡើងថ្ន បណា
ត ញទូ ស័ពទបានដ្ឋក់ដំរណើ កា រៅមនទី ជិតបូ ីកីឡា ខដេសាកសី កាំង រហកកអាវ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006528
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខតមិនមានន័យថ្ន ក្គប់មនទី ទាំងអស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ សទធខតទំនាក់ទំនងោនត្តម យៈទូ ស័ពទ
រនាះរទ

253>

794

។

ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះពំបានបង្វាញច្ាស់លាស់រនាះរទថ្ន

រតើកមាមភិបាេ

795

ថ្ននក់ភូមិភាគ ឬតំបន់ ក៏អាច្រធាើកា ទំនាក់ទំនងោនត្តម យៈទូ ស័ពបា
ទ នខដ ឬោ៉ាងណា

។ អងគភាព

រោធាមួយច្ំនួន ួមទាំងកងពេធំ ១៦៤ (កងទ័ពរជើងទឹក) ្ងខដ រនាះ រពេខៃះបានោយកា ណ៍

796

ជូនមជឈិមបកសត្តម យៈទូ ស័ពទ

។ ក៏ប៉ាខនត រៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយជាមួយនឹងកមាមភិបាេជាន់ខពស់

រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ សន រសន បានខណនាំដេ់កមាមភិបាេរោធាមិនឲ្យរក្បើក្បាស់ទូ ស័ពទ
“រដ្ឋយរស ី” រនាះរទ រដើមបីរជៀសវាង “ខ្មង
ំ ” រសើបកា ណ៍ពីទំនាក់ទំនង បស់ពួករគ

797

។

បានជួប សន រសន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៧០ (និោយសំរៅរៅទូ ស័ពទរៅមនទី ក-៧)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៨-១០ (បានរេើករឡើងអំពីកា រេើកទូ ស័ពទរៅ
ក្កសួងកា ប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៧៩-៨០ (ពិពណ៌នាអំពកា
ី
រេើកទូ ស័ពទរៅក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៦-៤៧
(រេើករឡើងថ្ន

កា រៅទូ ស័ពទរៅអងគភាពស រស ជារេខកូដ

និងបកខក្បរេខកូដទូ រេខរៅសាលាសធា ស)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ១០-១២ (បញ្ញជក់ថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន
មានទូ ស័ពទមួយខខសរៅកនុងកា ិោេ័យ បស់ោត់រៅមនទី ក-៣)។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៥២។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៦៣-៦៤។
794
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤៦-៤៧ (បញ្ញជក់ថ្ន មនទី
បកខក្បទូ រេខរៅសាលាសធា សមានខតបណា
ត ញទូ ស័ពទមួយខខសគត់ភាជប់រៅមនទី មជឈិមបកសបីរ្សងរទៀតរដ្ឋយមិន
ភាជប់រៅភូមិភាគរឡើយ)។
795

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៣៧ (រេើករឡើងថ្ន គណៈកមាម-

ធិកា តំបន់ ២២ ពំមានទូ ស័ពទរក្បើក្បាស់រឡើយ)។
796
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣២។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ បាយកា ណ៍កមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/928 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ (សរងេបសា “ទូ ស័ពទសមាៃត់” ពីកងពេ
១៦៤)។ កា ទាក់ទងោនកនុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/859 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨
(និ ោ យសំ រៅរៅ

“កា សនទនាសមាៃ ត់ ត្ត មទូ ស័ ពទ” )។

បាយកា ណ៍រោធាកនុ ងសម័ យ កមពុជា ក្បជាធិ បរតយយ

ឯកសា E3/1082 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ( ួមមាន បាយកា ណ៍មួយច្ាប់ពី កងពេ ១៦៤ ខដេ
ោយកា ណ៍ “ត្តម យៈទូ ស័ពទសមាៃត់”)។
797
កំណត់រហតននកា ក្បជំរោធា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/804 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៩១០ ERN (ភាសាខខម ) 00008483-00008484។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៦.១.៤ វិទយុ្ាយសរមៃង

254>

រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ សាានីយ៍ វិទយុ្ាយសរមៃង បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ គឺសិត
ា រៅទី

ក្កុងហាណូ យ រហើយបគគេិកភាគរក្ច្ើនជាសមាជិកបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមទាំង រអៀង ធី ិទធ ្ង
ខដ ។

សាានីយ៍ វិទយុរនះបានោក់្ាយអំពីកា រោសនាបដិវតតន៍ជាភាសាខខម

កមពជា
ុ រៅកនុង និងរក្ៅក្បរទសកមពជា
ុ

798

។ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏មា ន

អងគភាពវិទយុ្ាយសរមៃងច្េ័តមួយ ្ងខដ

ខដេមាន េកសរមៃង យៈច្មាៃយជិ ត

្សពា្ាយអំពីព័ត៌មាន កា រោសនា និងសា បដិវតតន៍ក្សរដៀងោន្ងខដ

255>

ជូនដេ់ក្បជាជន

រក្កាយច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៥

រហើ យ

799

។

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបរងកើត

800

សាានីយ៍ វិទយុ្ាយសរមៃងមួយ ខដេមានទីត្តង
ំ សាិតរៅសទឹងមានជ័យ ក្កុងភនំរពញ

។ សាានីយ៍ វិទយុ

្ាយ សរមៃងរនះោក់្ាយនូវព័ត៌មាន កា រោសនា បទច្រក្មៀង ខខសអាត់សរមៃងខដេជា
សនទ កថ្ន បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
( ួមទាំងជនជាប់រោទ នួន ជា និង
រខៀវ សំ្ន) និងខខសអាត់សរមៃងខដេជាបទសមាភសន៍ បស់រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ( ួមទាំង
ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ្ងខដ

798

801

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ឡុង ន ិន)ទ ទំព័ ៦៤-៦៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២

(សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៧-៧៨, ៧៩-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ១៨-១៩,
២០-២១, ៦២។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ស រសៀក ឯកសា E3/379 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00294805-00294806។
799
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦៦-៧០, ៧១។ បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា
ជាតិសហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/5702 ច្ះខខ មកោ ឆ្នំ ២០០១ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0064993000649931។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ជា សីម ឯកសា E3/1568 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ទំព័ ១៥-១៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00713933-00713935។
800
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN
(ភាសាខខម ) 00000838 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ស រសៀក ឯកសា E3/379 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00294805-00294806។
801
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៨៧-៨៨ (រេើករឡើងអំពី “ខ្នកអានព័ត៌មាន” រៅ
ក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៥៩-៦០ (បញ្ញជក់ថ្ន ខខសអាត់
សរមៃងននសនទ កថ្ន បស់រមដឹកនាំក្តូវបានោក់្ាយត្តមវិទយុ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៦៦-៦៧ (រៅោំថ្នធាៃប់បានសាតប់ឮសនទ កថ្នខងៃងរឡើងរដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា ត្តមវិទយុ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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256>

ក្កសួងរោសនាកា និងព័ត៌មាន ទទួេខសក្តូវរេើកា រ ៀបច្ំសមាភ ៈសក្មាប់ោក់្ាយ

រក្កាមកា ខណនាំ និងកា ក្តួតពិនិតយោ៉ាងហមត់ច្ត់ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

802

។ កមមវិធី

វិទយុ្ាយសរមៃងបានោយកា ណ៍អំពីបញ្ញាមួយច្ំនួនដូច្ជា អំពីបញ្ញាកសិកមម គរក្មាងសាងសង់
កា ោប់ខួ ន
ៃ

និងអនកខដេក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ

ក្បឹងខក្បងរធាើកា ង្វ កា

ក្បរទស និងរដើ ត្តមមាោ៌បកស

រហើយបានបញ្ចុះបញ្ចូ េអនកសាតប់ឲ្យ

803

។ កមមវិធីមួយក្តូវបានោក់្ាយ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៣៥ (រៅោំថ្នធាៃប់បានសាតប់ឮសនទ កថ្នខងៃងរឡើង
រដ្ឋយជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ២២-២៥
(និោយសំរៅរៅកា ោក់្ាយព័ត៌មាន ច្រក្មៀង និងកា រោសនា)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី
ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00273433-00273434
(រេើករឡើងអំពីកិច្ចសមាភសន៍មួយជាមួយនឹងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ខដេក្តូវបានោក់្ាយត្តមវិទយុ)។ សូមរមើេ
ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧ ។
802
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ២៩-៣១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វន
ឯកសា E3/381 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357205-00357206

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ២២-២៤។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតក្បជំ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ (បង្វាញថ្ន គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
បាន្តេ់កា ខណនាំេមអិត ជាឧទា ណ៍ អំពីខៃឹមសា ននកា ោក់្ាយ និងច្ំនួន ក្ពមទាំងសាវត្ត ននអនកនិពនធ)។
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/228 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦។
803
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជំ ជាតិ ឯកសា E3/5504 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧
ERN (ភាសាខខម ) 00389515-00389516 (“ខាំបា
ុ នសាតប់ឮត្តមវិទយុខដេ្ាយថ្ន ត្ត ធច្ ហូ នឹម និង ហូ យន់ ក្តូវ
បានោប់ខួ ៃន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦៦-៦៨ (បញ្ញជក់ថ្ន ព័ត៌មានរនះក្តូវ
បានោក់្ាយត្តមវិទយុ ក់ព័នន
ធ ឹងជរមាៃះជាមួយនឹងរវៀតណាម និងរេើករឡើងថ្ន កា ោក់្ាយត្តមវិទយុ “មានរោេបំណងអប់ ំក្បជាជនឲ្យយេ់អំពក្ី បរទស្
ៃ ន នជិតខ្ង” រហើយថ្ន អនកសាតប់ “ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យរបតជាាកា
ក្បយទធ ខង កាក្បរទស និងទឹកដី”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០១២ (ស រសៀក), ទំព័ ៥៧-៥៩ (បញ្ញជក់ថ្ន
កា ោក់្ាយត្តមវិទយុមានបំណងជំ ញក្បជាជន និងរេើករឡើងអំពប
ី ញ្ញានានា ដូច្ជា មាោ៌បកស កា ជីកក្បឡាយ
និងកា កា

ក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ២២-២៣ (និោយសំរៅ

រៅកា អានអតាបទ “ខដេជំ ញឲ្យក្បជាជនជីកក្បឡាយ និង រេើកទំនប់” ក្ពមទាំងអតាបទសតីពកា
ី បោជ័យ បស់
េន់ នេ់ និងអារម ិក ត្តមវិទយុ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រប៉ាស មា៉ាត់ ឯកសា E3/352 ច្ះនងៃទី ១៨
ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00186561-00186562 (“ខាំបា
ុ នសាតប់ឮត្តមវិទយុថ្ន មានស្ង្វគម
និងកា ោប់ខួ ៃនរវៀតណាម”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

804

រដ្ឋយមានរោេរៅរផ្ទតតរៅអនកសាតប់ជាភាសាខខម រៅកមពជា
ុ រក្កាម

។ កមមវិធីមួយរទៀត ខដេរធាើ

កា ោក់្ាយោ៉ាងរហាច្ណាស់ខ្នកណាមួយជាភាសារវៀតណាមរនាះ

បានោក់្ាយខខសអាត់

សរមៃងសា ភាព បស់ទាហានរវៀតណាម ខដេក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

805

។ រៅកនុង

ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍បានបញ្ញជឲ្យ វិ ទយុោក់្ាយឲ្យបានញឹកញាប់រេើ
ក្បធានបទ “កា របាះរឆ្នត” ខដេខិតច្ូេជិតមកដេ់នារពេខ្ងមខ រដ្ឋយបានរេើករឡើងថ្ន
“របើមិន្ាយរសាះ ខ្មង
ំ ថ្នរយើងផ្ទតច្់កា ោមនេទធិក្បជាធិបរតយយ”

257>

806

។

ក្កសួងកា ប រទសក៏បានរ ៀបច្ំ កា រោសនាសក្មាប់អនកសាតប់ជាជនប រទស្ងខដ ។

កមមវិធី វិទយុមួយច្ំនួនខដេនិោយអំពីសាានភាព បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានោក់្ាយ
ជាភាសារវៀតណាម អង់រគៃស បាោំង និងច្ិន្ងខដ

258>

807

។

រៅត្តមកា ដ្ឋានមួយច្ំនួនរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រមក្កូជារក្ច្ើនក្តូវបានរគតរមៃើង រដើមបីឲ្យ

ក្បជាជនមូេដ្ឋានអាច្សាតប់ឮកា ្ាយ បស់សាានីយ វិទយុ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

808

។ សាកសី

ជា សាយ បាន ំឭករឡើង វិញថ្ន រលាកនិងអនក ួមកា ង្វ ជាមួយរលាក បានសាតប់ វិទយុមួយ ួមោន
រៅមនទី ក-១២ ប៉ាខនត មិនមាន វិទយុសាតប់ផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ រនាះរទ

809

។ ជាទូរៅ ក្បជាជនសាមញ្ារៅកនុង

ក្បរទសកមពជា
ុ ពំមានរស ីភាពទទួេបានព័ត៌មានត្តម យៈវិទយុរៅកនុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិយរតយយ
រឡើយ

804

810

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៣០-៣១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

គឹម វន ឯកសា E3/381 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00357205-00357206។
805
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ២៩-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២
(ស រសៀក) ទំព័ ៦១-៦២។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន ឯកសា E3/361 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00194469-00194470។
806
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/231 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00017124-00017125។
807
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣០-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៥៤-៥៦។
808
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៧០-៧១។
809
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៣៥-៣៦។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៨៥-៨៦ (បានច្ងោំថ្នមានរពេមួយរនាះ រគបានរកាះរៅរលាក និងអនក ួម
កា ង្វ ជាមួយរលាកបានមកជំោនរដើមបីសាតប់កា ោក់្ាយព័ត៌មានត្តមវិទយុ)។
810
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័ ២០-២២ (រេើករឡើងថ្ន កា សាតប់ វិទយុផ្ទទេ់ខួ ៃនគឺជា
“រក្ោះថ្ននក់” មួយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

259>

កា ោក់្ាយសរមៃងត្តមវិទយុជាសាធា ណៈពីក្បរទសកមពជា
ុ

និងត្តមបណា
ត ក្បរទស

រ្សងរទៀតរៅកនុងតំបន់ ក្តូវបានពិនិតយត្តមដ្ឋន ងតសរមៃងទក និងបកខក្បរដ្ឋយបគគេិក ដ្ឋាភិបាេ
សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសនង។

រសច្កតីោយកា ណ៍អំពីកា ោក់្ាយក្តូវបានបញ្ជូ នមក

សាានទូតនានា បស់សហ ដាអារម ិករៅជំ វិញពិភពរលាកត្តម យៈសា ទូ រេខ
នន “កា ិោេ័យ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស (“FBIS”)”
បស់កា ិោេ័យ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទសច្ំនួន
អងគជំនំជក្មះរៅកនុងអំឡុងរពេជំនំជក្មះ

260>

៤៩

ខដេជាខ្នកមួយ

811

។ កក្មងននរសច្កតីោយកា ណ៍

ច្ាប់

ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខ

812

។

រសច្កតីសរងេប និងក្បតិោ ឹកននកា ្ាយសរមៃងត្តមវិទយុ បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ក៏ក្តូវបានច្ងក្កង

និងរបាះពមព្ាយរដ្ឋយសាជីវកមម្ាយសរមៃង

បកខក្បជាភាសាអង់រគៃស

បស់ច្ក្កភពអង់រគៃស្ងខដ

(“BBC”) ខដេរនះជាខ្នកមួយននកា

813

សរមៃងរៅទូទាង
ំ ពិភពរលាក

(“SWB”)”

។

“សរងេបរសវាកមម្ាយ

កក្មងននរសច្កតីោយកា ណ៍សរងេបរសវាកមម

្ាយសរមៃងរៅទូទាង
ំ ពិភពរលាកច្ំនួន ៤៥ ច្ាប់ ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនជ
ំ ក្មះរៅកនុង
អំឡុងរពេននកា ជំនំជក្មះ

811

814

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៤៩។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨៣។
812
កក្មងឯកសា FBIS, ឯកសា E3/30, E3/75, E3/76, E3/77, E3/118, E3/119, E3/120, E3/143, E3/147,
E3/271, E3/272, E3/273, E3/274, E3/275, E3/276, E3/277, E3/278, E3/279, E3/280, E3/281, E3/282,
E3/283, E3/284, E3/285, E3/286, E3/287, E3/288, E3/289, E3/290, E3/291, E3/292, E3/293, E3/294,
E3/295, E3/296, E3/488, E3/1339, E3/1355, E3/1356, E3/1357, E3/1358, E3/1359, E3/1360, E3/1361,
E3/1362, E3/1363, E3/1364, E3/1365, E3/1366, ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ – ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩។ អងគជំនំជក្មះ
បានខ្អករេើខ្នកទាំងរនះននកក្មងឯកសា FBIS ខតប៉ារណា
ណ ះ ខដេជាប់ ក់ព័នធ និងខដេក្តូវបានបកខក្បរៅជាភាសា
្ៃូវកា នន អ.វ.ត.ក។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ រៅកនុងក ណីរេើកខេងខៃះ និងរដើមបីធានាដេ់កា បង្វាញភសតត្ត
ុ ងឲ្យ
បានរពញរេញ

អងគជំ នំ ជ ក្មះបានពិ និ តយរមើ េ បាយកា ណ៍ ននកា ិ ោ េ័ យ ្សពា ្ាយព័ ត៌ មា នរៅប រទស។

បាយកា ណ៍ទាំងរនះមានខតជាភាសាអង់រគៃ ស រហើយវាសីសង្វាក់នង
ឹ ភ័សត្ត
តុ ងរ្សងៗរទៀត។
813
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឆ្នំ ១៩៧៥-

១៩៧៩ ឯកសា E3/1593 ទំព័ xi ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00678493 (បញ្ញជក់ថ្ន បាយកា ណ៍ បស់ SWB ក្តូវ
បានច្ងក្កងរឡើងរដ្ឋយ BBC)។ សូមរមើេ ្ងខដ

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ

ឯកសា E3/4198 ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00338189-00338190។
814
កក្មងឯកសា បស់ SWB ដូច្ជា E3/133, E3/298, E3/299, E3/301, E3/686, E3/1241, E3/1280,
E3/1349, E3/1350, E3/1372, E3/1376, E3/1378, E3/1379, E3/1380, E3/1381, E3/1400, E3/1402,
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

225

01006533
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៦.១.៥ ទសសនាវដតី

261>

ោប់រ្តើមពីអំឡុ ងរពេមនឆ្នំ ១៩៧៥ មក បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរបាះពមព្ាយ

ទសសនាវដតី បស់បកសមួយច្ំនួន ខដេទសសនាវដតីទាំងរនាះមានច្ំណ ងរជើងថ្ន “ទង់ បដិវ តត” និង
“ទង់យវជន និងយវនា ីបដិវតត” រហើយខដេកា របាះពមពរនះរធាើរឡើងក្បខហេជាមួយខខមតង

815

។

រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានរ ៀបច្ំ និងខច្កោយជាសមាៃត់។ ឯកសា រនះក្តូវបាន
ស រស រដ្ឋយនដ រហើយមានសំរៅមួយច្ំនួនតូច្ខតប៉ារណា
ណ ះខដេក្តូវ បានច្មៃងរឡើង វិញរដើមបី
្សពា្ាយ

262>

816

។

ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៥ មក ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានវាយរដ្ឋយអងគេ
ុ ីរេខ និងបាន

ងតច្មៃងរដ្ឋយមា៉ាសីនអហាសិត (offset printing)

817

។ ទាំង “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យវជន និង

យវនា ីបដិវតត” ក្តូវបានរបាះពមព្ាយរៅមនទី ក-២៥ និងមនទី ក-២៦ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា
ក្គប់ក្គង បស់ក្កសួងរោសនាកា និងព័ត៌មាន ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ហូ នឹម

818

។ សាកសី គឹម វន

E3/1403, E3/1404, E3/1405, E3/1406, E3/1407, E3/1408, E3/1410, E3/1412, E3/1413, E3/1414,
E3/1415, E3/1418, E3/1423, E3/1486, E3/1487, E3/1590, E3/1751, E3/2306, E3/2674, E3/2726,
E3/2728, E3/2730, E3/3165, E3/3742, E3/3743, E3/3749, E3/5710 ។
815
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨៦-៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៦៤-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៥២-៥៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៥៦។
816
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័
៦២។ ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨៦-៨៨។
817
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ១៦-១៧។ វាអាច្ថ្ន មានខតក្កបទំព័ មខខតប៉ារណា
ណ ះ
ខដេក្តូវបានរបាះពមពរឡើងរដ្ឋយរក្បើក្បាស់បរច្ចករទសរបាះពមពរដ្ឋយមា៉ាសីនអបសិត៖ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ១៧១៨។
818
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៦១-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ១៤។ រក្កាយពីោប់ខួ ៃន ហូ នឹម រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ក្កសួង
រោសនាកា បានក្ច្បាច្់បញ្ចូ េជាមួយនឹងក្កសួងសិកាធិកា រហើយ យន ោ៉ាត បានកាន់កាប់ក្កសួងខដេមានកា
ក្ច្បាច្់បញ្ចូ េោនរនះ៖ ច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី ស-២១ បស់ ហូ នឹម ឯកសា E3/1550 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

226

01006534
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខដេធាៃប់រធាើកា រៅក្កសួងរោសនាកា

និងព័ត៌មាន

ពំអាច្រធាើកា បា៉ាន់សាមនឲ្យបានច្ាស់អំពី

ច្ំនួនទសសនាវដតីខដេក្តូវបានរបាះពមព្ាយរនាះរទ។ ប៉ាខនត ោត់រៅោំបានថ្ន ោត់បានរឃើញរេខ
្ាយនីមួយៗគឺ “គ ជាគីប” ខដេរគបានរ ៀបច្ំរដើមបីខច្កោយ

263>

819

។

រទាះបីជាទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យវជននិងយវនា ីបដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយ

ឲ្យខតសមាជិ កបកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ ក៏ រដ្ឋយ
ទទួេបាននូវទសសនាវដតីរនះ រនាះរទ

ខតមិ នខមនមានន័ យថ្នសមាជិកទាំងអស់ សទធ ខត

820

។ ទសសនាវដតីទាង
ំ រនះក្តូវបាន ំពឹងថ្ននឹងយករៅអាន ួមោន

កនុងច្ំរណាមបណា
ត សមាជិកបកសរ្សងៗរទៀត

821

។

ទសសនាវដតីមួយច្ំនួនក្តូវបានខច្កោយត្តម

ក្កសួងនានានន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ អងគភាពរោធា និងមនទី បស់មជឈិមបកស និងកមាមភិបាេ
រៅថ្ននក់ភូមិភាគ តំបន់ ក្សុក និងឃំ្ងខដ

822

។

១៩៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៨៨-៨៩។
819
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៧៤-៧៥ ៧៦-៧៧។
820
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
(David CHANDLER) ទំព័ ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤១-៤២។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៤។ Timothy Carney “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុង

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ Rendez vous With Death (កា ណាត់ជួបនឹងរសច្កតីសាៃប់) ឯកសា E3/49
ទំព័ ៨៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00105136។
821
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៣០-៣១។
822
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៥-១៧ (រេើករឡើងថ្ន សំរៅងតច្មៃងជា
រក្ច្ើនច្ាប់នន “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យមនទី ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
( ៉ាោម តន) ទំព័ ២៤-២៥ (រេើករឡើងថ្ន សំរៅងតច្មៃងនន “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យវជន និងយវនា ីបដិវតត” ក្តូវ
បានខច្កោយរៅក្គប់ក្កសួង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា E3/4593 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00485624-00485625 (រៅោំបានថ្ន៖ ទសសនាវដតីខដេមានទង់ ២ ឬ
៥ រៅរេើក្គបមខក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យយវកក រហើយោត់អាច្អានទសសនាវដតីទាំងរនះ ពីរក្ ះរគបានបញ្ជូ នវារៅ
ឲ្យ “អងគភាពនានា”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៥៦ (“ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវ
បានខច្កោយរៅឲ្យកងទ័ពាយករៅអាន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៧៤-៧៧
(បញ្ញជក់ថ្ន ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅក្បជាជនរៅត្តមភូមិភាគ និងតំបន់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៣២-៣៤ (រៅោំបានថ្ន៖ ធាៃប់រឃើញទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” រៅមនទី តំបន់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ១៥-១៦ (បញ្ញជក់ថ្ន៖ សំរៅងតច្មៃងនន “ទង់បដិវតត”
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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264>

ដំបូងរឡើយ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានបដិរសធថ្ន ោត់ោមនតួនាទី កនុងកា “រ ៀបច្ំ”

ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” រទ

823

។ ប៉ាខនតរក្កាយមក ជនជាប់រោទ នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន

“ទង់បដិវតត” ក្តូវបានស រស រឡើងរដ្ឋយសមាជិកននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ភាគរក្ច្ើនក្តូវបាន
ស រស រឡើងរដ្ឋយោត់ផ្ទទេ់ និង ប៉ាេ ពត

824

។ កា ទទួេសាគេ់រនះមានភាពក្សបោនរៅនឹងកា

ទទួ េសាគ េ់ បស់ជ នជាប់រោទ នួន ជា ខដេថ្ន ោត់ជា “សមាជិករក្តៀមមានក់ ខដេទទួ េ
កា ង្វ ខ្ងរោសនាកា
បកសក្បជាជនបដិវតតន៍ខខម
១៩៥០

និងស រស អតាបទសក្មាប់កាខសត” ឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ ច្ិន និង
ខដេជាប ា ធិកា ីននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

825

រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្នំ

826

។ រក្កាយមក ជនជាប់រោទ នួន ជា បានខកខក្បអំពីតួនាទី បស់ោត់មង
ត រទៀត រដ្ឋយ

បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនខមនជាអនកនិពនធអតាបទ ខដេក្តូវបានរបាះពមព្ាយរៅកនុងទសសនាវដតី
“ទង់បដិវតត” រនាះរទ រហើយបានអះអាងថ្ន ប៉ាេ ពត មាន “ក្កុមជំនួយកា ផ្ទទេ់ បស់ោត់ ខដេ

827

ជាអនកទទួេខសក្តូវកនុងកា ស រស អតាបទ”

។ បនាទប់មករទៀត ជនជាប់រោទ នួន ជា បាន

ក្តូវបានគណៈកមាមធិកា ក្សុកបញ្ជូ នបនតរៅឲ្យសាកសី យន គីម ខដេជារមឃំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ១១ (រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” និង “ទង់

យវជន និងយវនា ីបដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយ

រៅត្តមសហក ណ៍)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វន ឯកសា E3/380 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00357200 (រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅថ្ននក់ភូមិភាគ តំបន់
និងក្សុក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ៣៨-៣៩ (បញ្ញជក់ថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវ
បានបញ្ជូ នរៅឲ្យខ្នក បស់សាកសី រខៀវ រអន រៅកនុងក្កសួងរោសនាកា )។ កំណត់រហតននកា សាតប់ ច្រមៃើយសាកសី
ឡុញ ដស ឯកសា E3/70 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00404637-00404638
(រេើករឡើងថ្ន៖ “ទង់បដិវតត” ក្តូវបានខច្កោយរៅឲ្យ “ក្គប់មនទី និងក្កសួង”)។
823
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤-៥។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និង
មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១១ ។
824
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣។
825
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៧។ ក្បវតតិច្េនាតសូពីឆ្នំ ១៩៥៤
ដេ់ឆ្នំ ១៩៧០ រដ្ឋយ នួន ជា ឯកសា E3/131 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 0006229800062299។ អតាបទ បស់ L. Summers៖ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ៖ ទ័ពក្សួច្សមាៃត់ននបដិវតត បស់ ប៉ាេ ពត៖ រសច្កតី-

អត្តាធិបាយច្ំរ ះរសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ បស់ នូន ជា ឯកសា E3/53 ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៨៧ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសា
ខខម ) S 00699283-00699284។
826
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ៧-៨។ ក្បវតតិច្េនាតសូពីឆ្នំ ១៩៥៤ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧០
រដ្ឋយ នួន ជា ឯកសា E3/131 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៣-១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062303-00062306។
827
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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828

បដិរសធមិ នរ្ៃើ យតបរៅនឹងសំណួ

។

រដ្ឋយខ្អកត្តមកា ទទួ េសាគេ់នារពេមនៗ បស់

ជនជាប់រោទ នួន ជា និងកា អនវតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប បស់ោត់រៅរពេខៃះរនាះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា បដិរសធ បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា មិនអាច្រធាើឲ្យអងគជំនំជក្មះរជឿ
បានរទ ខតអងគជំនំជក្មះរជឿថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា ពិតជាអនកនិពនធដ៏សំខ្ន់មានក់ននទសសនាវដតី
“ទង់បដិវតត”

265>

829

។

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ យេ់រឃើញថ្ន

វាមានសា ៈសំខ្ន់ណាស់ខដេសមាជិក បស់ខួ ន
ៃ

830

ក្តូវអានទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត”

។ ជាញឹកញាប់ ទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” ក្តូវបានរក្បើក្បាស់

831

សក្មាប់រោេបំណងអប់ ំរៅកនុងវគគអប់ ំ ឬ វគគរ ៀនសូក្តនរោបាយ

។ ទសសនាវដតី“ទង់យវជន

832

និងយវនា ីបដិវតត” មានរោេរៅជាក់លាក់អប់ ំដេ់សមាជិកននយវកកននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ទសសនាវដតីទាង
ំ រនះមាន្ទក
ុ នូវឯកសា មួយច្ំនួនដូច្ជាសនទ កថ្ន
រឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

833

។

និងបទឧរទទសនាមខដេបានរធាើ

អតាបទសតីពីក្បវតតិបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សមិទធ្េ

ខដេ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយអះអាងថ្នសរក្មច្បាន និងមាោ៌បកសជា ួម

834

ខ្នកា េមអិត

828

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៤។

829

សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតព
ី ី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១១ ។

830

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គីម វន) ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២

(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១០-១១។
831
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២
(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ១៥-១៦ ២១-២២។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៥១-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ១៦-១៧។
832
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៥៧។ សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទសសនាវដតី យវជន និង
យវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063398 (និោយសំរៅជាក់
លាក់រេើ “យវកក”)។
833

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ច្ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦-៧៧ ទំព័ ២៣-១០៣ ERN

(ភាសាខខម ) 00063014-00063057។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-១៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00063062-00063070។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/215 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣-៦៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00064588-00064620។
834
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/747 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣៥-៥៣ ERN (ភាសាខខម )
00064641-00064650។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/736 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-១១២ ERN (ភាសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

229

01006537
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សក្មាប់អនាគត

835

រសច្កតីខណនាំពីបកសដេ់ស មាជិក បស់ខួ ៃន

836

និងោ៉ា ងណាច្ណាស់រៅ

កនុងទសសនាវដតី “ទង់យវជន និងយវនា ីបដិវតត” មានកំណាពយបដិវតត រដ្ឋយកំណាពយខៃះបង្វាញពី
កា ប៉ានប៉ាងោ៉ាងច្ាស់លាស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
យវជន និងយវនា ី

266>

837

រដើមបីបញ្ចុះបញ្ចូ េ

និងបំ ក់បំប៉ាន

។

ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ច្ំនួន ២៤ រេខ ខសៗោន និងទសសនាវដតី “ទង់យវជន និងយវនា ី

បដិវតត” ច្ំនួន ២៨ រេខ ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុងអំឡុងរពេនន
សំណំរ ឿង ០០២/០១

838

។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជំនជ
ំ ក្មះ ក្កុមរមធាវីកា

តវា៉ាអំពីយថ្នភាពននសំរៅងតច្មៃង បស់ទសសនាវដតីទាង
ំ រនាះ

កតី នួន ជា បាន

839

ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង

។

រក្កាយមកសាកសី Stephen HEDER បាន្តេ់សកេីកមម អំពីក្បភព និងយថ្នភាពននសំរៅងត

ខខម ) 00064756-00064814។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/746 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣៣-៤៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00064501-00064506។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/768 ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៧-៣៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00376203-00376214។
835
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៦-៣៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00063252-00063256។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/743 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-១២ ERN (ភាសាខខម )
00062879-00062885។
836

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/135 ច្ះខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤៥-៦១ ERN (ភាសាខខម )

00062824-00062833។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/742 ច្ះខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម )
00062997-00062998។
837

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/729 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥៩-៦១ ERN (ភាសា

ខខម ) 00063432-00063433។ ទង់បដិវតត ឯកសា E3/734 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤៨-៥០ ERN (ភាសា
ខខម ) 00064151-00064152។
838
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/4, E3/5, E3/10, E3/11, E3/25, E3/135, E3/139, E3/166, E3/170,

E3/193, E3/215, E3/736 (ឯកសា E3/737 ្ងខដ ), E3/738 (ឯកសា E3/739 ្ងខដ ), E3/742, E3/743,
E3/744, E3/745, E3/746, E3/747, E3/748, E3/759, E3/760 (ឯកសា E3/761 ្ងខដ ), E3/762 និង
E3/4604, ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ – ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/146,
E3/726, E3/728, E3/729, E3/730, E3/732, E3/733, E3/734, E3/749, E3/750, E3/751, E3/752, E3/753,
E3/754, E3/755, E3/756, E3/757, E3/758, E3/765, E3/766 ,E3/767, E3/768, E3/769, E3/770, E3/771,
E3/772, E3/773 និង E3/774, ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៤ - ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។
839
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣០-៨៣ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

230

01006538
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ច្មៃង បស់ទសសនាវដតីនីមួយៗ
្ងខដ ថ្ន

840

រហើយដូច្ោនរនះខដ សាកសី គឹម វន ក៏បានបញ្ញជក់ក្សរដៀងោន

សំរៅងតច្មៃងននទសសនាវដតី“ទង់បដិវតត” មួយច្ាប់រៅកនុងសំណំរ ឿងគឺជាសំរៅ

ងតច្មៃងរច្ញពីច្ាប់រដើម

841

។ អងគជំនំជក្មះក៏បានសាតប់សកេីកមម បស់សាកសី វា៉ាន់ថ្នន់ រៅដ្ឋោ៉ា

និង ឆ្ំង យ មកពីមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ្ងខដ ។ សកេីកមម បស់សាកសីទាំងពី បានបញ្ញជក់
អំពី របៀបននកា ទទួេ កា កាទក កា បខមៃងជាក្បព័នឌ
ធ ីជីងេ និងកា បញ្ញជក់អំពីយថ្នភាព មន
រពេខដេឯកសា ទាំងរនាះក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េកនុងសំណំរ ឿង

842

។ មិនខតប៉ារណា
ណ ះ អងគជំនំជក្មះ

កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រក្ៅពីកា តវា៉ាអំពីយថ្នភាពននឯកសា ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បាន

ពឹងខ្អកោ៉ាងរក្ច្ើនរៅរេើសរំ ៅងតច្មៃងននទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” និង “ទង់យវជន និងយវនា ី
បដិវតត” ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង រដើមបីរធាើជាភ័សត្ត
តុ ងរៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាកា

843

រដញរដ្ឋេ បស់ខួ ន
ៃ

។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” ទាំង ២៤ រេខ និង

ទសសនាវដតី “ទង់យវជន និងយវនា ីបដិវតត” ទាំង ២៨ រេខ ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង គឺជា
សំរៅខដេបានងតច្មៃងក្តឹមក្តូវពីច្ាប់រដើមននទសសនាវដតី បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ពិតក្បាកដ
ខមន។
៦.១.៦ កា ត្តមដ្ឋនរសច្កតោ
ី យកា ណ៍សា ព័តមា
៌ នប រទស

267>

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បានបញ្ញជឲ្យក្កសួងរោសនាកា

នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ “ត្តមដ្ឋនដំណឹង [...] ឲ្យជាប់ ោេ់រមា៉ាង ោេ់នងៃ” និងបញ្ជូ ន
បាយកា ណ៍រដើមបីរធាើោ៉ា ងណាអាច្ោត់ វិ ធានកា សមក្សបបាន
840

844

។

ខបបបទេមអិត ក្តូវ បាន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (David CHANDLER) ទំព័ ៩-១៥ (និោយសំរៅរៅទសសនាវដតី

យវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/724 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ និងទង់បដិវតត ឯកសា E3/731 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៥ - ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦)។
841
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៧ (និោយសំរៅរៅទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ច្ះខខ
កញ្ញា - តលា ឆ្នំ ១៩៧៦)។
842
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (វា៉ា ន់ថ្នន់ រៅដ្ឋោ៉ា ) ទំព័ ១៨-២០, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១
ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ឆ្ំង យ) ទំព័ ៦៥-៦៧។
843
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា កថ្នខណឌ

១៥៦, ១៥៧, ១៥៨, ១៦៣, ៤៦៥, ៤៧៤។
844
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/231 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00017126-00017127 (រធាើកំណត់រហតរេើកិច្ចក្បជំកា ង្វ សតីពីរោសនាកា ខដេបានច្ូេ ួមរដ្ឋយ
ប៉ាេ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

231

01006539
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បរងកើតរឡើងសក្មាប់ក្កសួងរោសនាកា រធាើកា សរងេប និងោយកា ណ៍អំពដ
ី ំណឹងប រទសទាំងរនះ
ជូនរៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

845

។ ត្តមរសច្កតីខណនាំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បគគេិក

ក្កសួងរោសនាកា ក្តូវត្តមដ្ឋនកា ្ាយព័ត៌មានប រទសខដេបាន្ាយជាភាសាអង់រគៃស និង

846

បាោំង

។

រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មានរក្ៅក្បរទស

និងរសវាកមមព័ត៌មាន

បញ្ជូ នត្តមទូ រេខ ក្តូវបានទទួេត្តម យៈទូ ពមព បនាទប់មកក្តូវបានងតច្មៃង និងបកខក្បរៅជា

847

ភាសាខខម សក្មាប់ខច្កោយបនត

268>

។

បគគេិករៅក្កសួងកា ប រទសបានបំរពញកា ង្វ ក្សរដៀងោន

និងរ ៀបច្ំក្ពឹតិប
ត ័ក្តសរងេបសក្មាប់រមដឹកនាំ

ប រទសខដេ្ាយអំពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ក្កសួងកា ប រទស

ោប់ត្តង
ំ ពីឆ្នំ

១៩៧៥

ព័ត៌មាន និងរោសនាកា រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧

849

ដូច្ជាកា សាតប់ វិទយុ

848

។ សាកសី សួង សីរគឿន ខដេធាៃប់រធាើកា រៅ

រហើយរក្កាយមកបានកាៃយជាក្បធាននាយកដ្ឋាន
រនាះ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ និងសហកា ី បស់

ោត់ទទួេខសក្តូវកនុងកា ត្តមដ្ឋនកមមវិធី្ាយជាភាសាបាោំង អង់រគៃស ច្ិន និងរវៀតណាម
845

850

។

ក្កសួងរនះបានទទួេកា ខណនាំច្ំនួនពី ដូច្តរៅរនះ៖ (i) “ជូនដំណឹងរៅអងគកា ោេ់នងៃ ដូច្ធមមត្ត” ក្សបត្តម

នីតិ វិធីខដេបានបរងកើតរឡើង រដ្ឋយយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់សរងេប និង វិភាគក្ពឹតិកា
ត ណ៍សំខ្ន់ៗអំពី បបរនះ រដើមបីឲ្យគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍អាច្យេ់សាានភាពទាំងរនះ រហើយនឹងោត់ វិធានកា ឲ្យបានសមក្សប រ េគឺ នី សា ក្តូវរៅ
ក្បមូេដំណឹងពីក្កសួងរៅរវលារមា៉ាង ៥.១៥ នាទី លាៃច្ ជារ ៀងោេ់នងៃ។ (ii) រៅកនុងកាេៈរទសៈពិរសស “ទូ ស័ពទ
និងោយកា ណ៍ជូនអងគកា ភាៃម” ្ងខដ របើមានអាស
ី ំខ្ន់ជាពិរសស៖ សូមរមើេ កំណត់រហតក្បជគ
ំ ណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/231 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00017126-00017127 ។
846

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ១៧-១៩។

846

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ១៧-១៩។

847

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រអន) ទំព័ ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៥៤-៥៥។ កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00000838។
848
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣២-៣៣ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី Laurence PICQ ឯកសា E3/98 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

១-២ ERN (ភាសាខខម )

00250804-00250805។
849
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ២៦-២៧។
850
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣២។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ យូោ៉ាន់ ឯកសា E3/46 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម )
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

232

01006540
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ពួកោត់ក្តូវបានរគខណនាំឲ្យោយកា ណ៍ជូន រអៀង សា ី អំពីព័ត៌មានខដេពួកោត់បានសាតប់ឮ
រដ្ឋយមិនក្តូវបខនាម ឬបនាយព័ត៌មានរឡើយ។ រោងត្តមសាកសី សួង សីរគឿន បានបញ្ញជក់ថ្ន
រអៀង សា ី “ច្ូេច្ិតឲ្
ត យោយកា ណ៍ពីអីខា ដេរកើតរឡើងពិតក្បាកដ រនះរហើយជាមូេរហតខដេរធាើ
ឲ្យរយើងក្តូវោយកា ណ៍ជូនោត់ដូរច្នះ”

851

។

៦.២ ក្បព័នទ
ធ នា
ំ ក់ទន
ំ ង

269>

េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានកំណត់រោេកា ណ៍ ួមថ្ន “ថ្ននក់រក្កាមក្តូវោយកា ណ៍

ជូនថ្ននក់រេើអំពស
ី ភាពកា ណ៍ និងអំពីកិច្ចកា ខដេខៃួនបានរធាើ” និង “ថ្ននក់រេើជូនដំណឺងដេ់ថ្ននក់
រក្កាមអំពីសភាពកា ណ៍ ួម និងអំពីរសច្កតីខណនាំ ខដេជាទិសកា ង្វ រ្សងៗ”

270>

852

។

កនុងកា អនវតតជាក់ខសតង កក្មិតនីមួយៗរៅកនុងឋានានក្កមននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បាន

ទំ នាក់ទំ នងោន

ភាគរក្ច្ើន ក្តឹមខតជាមួយថ្នន ក់រេើ

និង ថ្នន ក់រក្កាមផ្ទទេ់ បស់ខួ ៃនខតប៉ារណា
ណ ះ។

853

ទំនាក់ទំនងខខសទទឹងរៅរក្ៅគណៈកមាមធិកា មជឈិមគឺមានតិច្តួច្បំ្ត

។ ជាទូរៅ តំបន់ (រេើក

ខេងខតតំបន់សយ
ា ័ត) ក្សុក និងឃំមិនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈកមាមធិកា មជឈិមរដ្ឋយផ្ទទេ់រទ
ខតបញ្ជូ ន និងទទួ េព័ត៌មានពីថ្នន ក់រេើ ឬថ្នន ក់រក្កាម បស់ខួ ៃនផ្ទទ េ់ ត្តម យៈខខសសង្វាក់ននកា
បញ្ញជ

854

។

00407728-00407729 (រេើករឡើងថ្ន តួនាទី បស់ោត់មួយខ្នករៅក្កសួងកា ប រទសគឺ “សាតប់ដំណឹងត្តមវិទយុ
ប រទស”)។
851
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣៣-៣៤។
852
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣០-៣១ មាក្ត្ត ៦, ERN (ភាសា
ខខម ) 00442268។
853
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ១០។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា រេើសំណំរ ឿង ០០១
(Craig ETCHESON) ឯកសា E3/55 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧៣-៧៤, ERN (ភាសាខខម )
00330503-00330504។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៨៧-៨៨ ។ ក្បតិោ ឹក ច្ះ
នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ១-២។
854
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ ) ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២ (នង ស្ង់ ) ទំព័ ១២។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៣-២៤។
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ )ទំព័ ១៤-១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៦.២.១ ទំនាក់ទន
ំ ងរៅកនង
ុ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស

271>

កំណត់រហតក្បជំខដេរៅមាន ហូតដេ់រពេរនះបានបង្វាញថ្ន គណៈកមាមធិកា មជឈិម

និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានក្បជំជារទៀងទាត់
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

855

រដើមបីពិភាកាោនអំពីរោេនរោបាយ បស់

។ រេើសពីរនះរទៀត សមាជិកជាន់ខពស់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេ

ួមមាន ប៉ាេ ពត ជនជាប់រោទ នួន ជា និងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានជួបក្បជំោនជាហូ ខហ
រៅមនទី ក-១ និងមនទី ក-៣

272>

856

។

រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏បានរ្ៃើយ្ៃងោនត្តម យៈសំបក្ត្ងខដ ។

857

សាកសី រអឿន ត្តន (ខដេធាៃប់រធាើកា រៅមនទី ក-១ ពីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩

ឧទាហ ណ៍
) បានច្ងោំ

អំពកា
ី បញ្ជូ នសំបក្តរៅវិញរៅមក វាង ប៉ាេ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា ក្ពមទាំង វាង
ប៉ាេ ពត និង សន រសន

858

។ ដូច្បានកត់សមាគេ់ខ្ងរេើ រពេខៃះ មនទី បស់គណៈកមាមធិកា -

មជឈិមបានពិភាកាត្តមទូ ស័ពអ
ទ ំពីបទបញ្ញជ សំរណើ និងព័ត៌មាន្ងខដ

273>

859

។

ត្តមធមមត្ត ទូ រេខខដេគណៈកមាមធិកា មជឈិមបានទទួេពីថ្ននក់រក្កាម គឺក្តូវបញ្ជូ នរៅ

ំ ច្់) រ ៀបច្ំោត់ខច្ង និងខច្កោយរៅ
មនទី ក-១ រដើមបីរធាើកា បកខក្បអកស សមាៃត់ (ក្បសិនរបើោបា

855

សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២-២០៣ ។

856

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ១៥-១៧ (បានរ ៀបោប់អំពីកា ជួបក្បជំ វាង រអៀង

ធី ិទធ និងជនជាប់រោទ នួន ជា)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៥៩-៦១ (បាន
រេើករឡើងថ្ន ប៉ាេ ពត និងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ធាៃប់បានហូប បាយជំោនរៅមនទី

ក-៣)។

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ស វិ) ទំព័ ៧២-៧៣ (បានច្ងអេ
ុ បង្វាញថ្ន ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន
ធាៃប់បានរៅពិនិតយរមើេមនទី ក-១ ញឹកញាប់ជាងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៦១-៦២ (បានអះអាងថ្ន រអៀង សា ី និង ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
បានជួបោនរៅមនទី ក-១)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤៧-៤៩ (បានរេើក
រឡើងថ្ន៖ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀត ួមទាំង សន រសន, វ៉ាន រវត និងជនជាប់រោទ នួន ជា ធាៃប់បានជួបជំោន និង
ហូបបាយ ួមោន)។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៨
សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៣, ៣៨៦, ៤០៨ ។
857
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៣-៣៤។
858
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៨៤-៨៥។
859
សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីពី ក្បព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ ២៥២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ត្តមភាពសមក្សប860។ សាកសី រអឿន ត្តន បានជក្មាបជូនអងគជំនំជក្មះថ្ន ទូ រេខទាំងអស់ខដេ
ោត់បានយករៅជូន ប៉ាេ ពត រក្កាយមក ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យជនជាប់រោទ នួន ជា
រក្កាយពីបានពិនិតយរៅរេើទូ រេខនានារៅកនុង សំណំរ ឿង

861

។

និងរក្កាយពី បានសាតប់ កា បង្វាញ

ភ័សត្ត
តុ ងខដេថ្នមានកា ក្បជំ និងពិភាកាោនជាញឹកញាប់ វាងជនជាប់រោទ នួន ជា និង ប៉ាេ ពត
និងថ្នពួករគបានរធាើកា ជិតសនិទធជាមួយោនរនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទូ រេខភាគរក្ច្ើនខដេរគ
បានបញ្ជូ នរៅឲ្យ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា ក៏បានទទួេ្ង
ខដ

862

។
៦.២.២ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងគណៈកមាមធិកា មជឈិម នឹងភូមភា
ិ គ ឬតំបន់សយ
ា ត
័

274>

ភូមិភាគ

និងតំបន់សយ
ា ័ត

បានោយកា ណ៍រដ្ឋយផ្ទទេ់រៅគណៈកមាមធិកា មជឈិម

រៅកនុងអងគក្បជំមួយខដេតំណាងភូមិភាគ

863

និងតំបន់សយ
ា ័តមួយច្ំនួនបានច្ូេ ួមរៅខខមីនា

។

ឆ្នំ

១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានរច្ញរសច្កតីខណនាំដូច្តរៅ សតីពីនីតិ វិធីជាធ មានសក្មាប់
ស រស បាយកា ណ៍៖
រសនើោយកា ណ៍៖ ជូនអច្ិន្នតយ៍ោេ់អាទិតយ អំពីសភាពកា ណ៍ភឺខៃ ក្ស។ ជួនណាោយកា ណ៍
ជាទិដភា
ា ព ួម ជួនណាោយកា ណ៍ត្តមមខក្ពួញមួយៗ។ រសនើោយកា ណ៍ខៃីៗត្តមទូ រេខឲ្យ

864

អច្ិន្នតយដ
៍ ឹងសភាពកា ណ៍ រដើមបីខណនាំបានទាន់រពេរវលា
860

។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា E3/33 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១០-

១១, ERN (ភាសាខខម ) 00231807-00231808។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័
៥៦-៥៧។ កិច្ចសមាភសន៍សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សខ្ ឯកសា E3/465 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្ន ២០០៨ ទំព័ ៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 00204750-00204751។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២
(នង សូ្ង់) ទំព័ ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ២៤-២៥ (បានរេើក
រឡើងថ្ន “ប៉ាន” និង “ខង” ខដេរធាើកា រៅមនទី ក-១ មានសិទធិសរក្មច្ ថ្នរតើរមដឹកនាំណាខៃះ ខដេក្តូវច្មៃងទូ រេខ
ទាំងរនះជូន)។
861
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន)ទំព័ ៥៤-៥៥។
862
សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៧, ៣២៨។
863
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១០-១១។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៣-២៤។ ក្បតិោ ក
ឹ ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១៣-១៤។
864
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/232 ទំព័ ៧-៨,
ERN (ភាសាខខម ) 00017122-00017123 (បកខក្បរក្ៅ្ៃូវកា ពីឯកសា រដើមជាភាសាខខម )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

275>

រសច្កតីខណនាំរនះក្តូវបានរធាើរឡើង

ក្សបត្តមមតិរោបេ់ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុង

ទសសនាវដតី “ទង់បដិវតត” របាះពមពកនុងឆ្នំ ១៩៧២ ខដេកនុងរនាះ បកសបានរេើករឡើងថ្ន “រយើងខាះខ្ត
ខ្ង បាយកា ណ៍” បានខណនាំឲ្យរ ៀបច្ំរធាើ បាយកា ណ៍ រដើមបីឲ្យ “ថ្ននក់រេើកាតប់សភាពកា ណ៍
បានច្ាស់ រហើយខណនាំអនវតតជាក់ខសតង”

865

។ រសច្កតីខណនាំរនះបានខណនាំថ្ន

បាយកា ណ៍

ជាក់លា ក់ និងរទៀងទាត់ទាំងអស់ក្តូវ ោយកា ណ៍ “អំពីខ្មង
ំ ” “អំពីក្បជាជន” “អំពីស កមមភាព
កា ង្វ ក្គប់ខ្នក” និង “អំពីទិស និង វិធានកា រដ្ឋះក្សាយ”

276>

866

។

រហតដូរច្នះ ភូមិភាគ និងតំបន់សយ
ា ័ត បានច្ងក្កង បាយកា ណ៍ជូនគណៈកមាមធិកា -

មជឈិម រដ្ឋយខ្អករៅរេើព័ត៌មានខដេថ្ននក់រក្កាមបញ្ជូ នមកឲ្យខៃួន
ក្តូវបានរ្ាើ រច្ញជាញឹកញាប់

រពេខៃះោេ់នងៃក៏មាន

867

។

បាយកា ណ៍ទាង
ំ រនាះ

រទាះបីជា បាយកា ណ៍មួយច្ំនួនបាន

រ ៀបោប់រដ្ឋយសរងេបអំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍នានាខដេបានរកើតរឡើងយូ មករហើយក៏រដ្ឋយ

868

។

បាយ-

869

កា ណ៍ទាង
ំ រនាះក្តូវបានបញ្ជូ នត្តមមា៉ាសន
ី រ្ាើ ទូ រេខ និងត្តមសំបក្ត

។ រពេខៃះតំណាងភូមិភាគ

និងតំបន់សយ
ា ័តក៏បានោយកា ណ៍រដ្ឋយផ្ទទេ់រៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ងខដ

865

870

។

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/783 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ៧២-៧៥, ៨២-៨៤, ERN (ភាសាខខម )

00442319-00442320, 00442324-00442325។
866
ទង់បដិវតត ឯកសា E3/783 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ៨២-៨៤, ERN (ភាសាខខម ) 0044232400442325។
867
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន់ ឯកសា E3/58 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00239936។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៨៤។ ក្បតិោ ឹក ច្ះ
នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ១៣។
868
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៦-១៧។ សូមរមើេ ្ងខដ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៥៦០ ឯកសា E3/179 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ (ខដេក្គបដណតប់ យៈរពេពីនងៃទី
០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧)។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៥៦០ ឯកសា
E3/1179 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ (ខដេក្គបដណតប់ យៈរពេពីនងៃទី ២៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់នងៃ
ទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧)។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ភូមិភាគ ៤០១ ឯកសា E3/1094 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៨ (ខដេបានរ ៀបោប់ថ្នជា “ បាយកា ណ៍ក្បោំខខ”)។
869
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៤៧។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(Philip SHORT) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៣-១៥,
១៦-១៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា E3/33 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

277>

ភូមិភាគនីមួយៗមានរពេរវលា

ខដេក្តូវបានរគកំណត់ទកជាមនជាក់លាក់

សក្មាប់

បញ្ជូ នទូ រេខមកគណៈកមាម ធិកា មជឈិម។ ប៉ាខនត រគក៏អាច្រ្ាើសា រក្ៅពី យៈរពេខដេបាន

871

កំណត់រនះ្ងខដ ក្បសិនរបើកាេៈរទសៈតក្មូវឲ្យរធាើខបបរនះ

278>

។

បាយកា ណ៍មួយច្ំនួនខដេក្តូវបានរ្ាើមកគណៈកមាមធិកា មជឈិម ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះ

មខអងគជំនំជក្មះ ួច្រហើយ។ បាយកា ណ៍ទាង
ំ រនាះបានបង្វាញថ្ន ភូមិភាគ និងតំបន់សយ
ា ័ត បាន
ោយកា ណ៍អំពីបញ្ញារ្សងៗ ដូច្ជា កា បងកបរងកើន ្េកសិកមម និងកា ក្បមូេ្េក្សូវ
សកមមភាពខ្មង
ំ បងកប់សី ូងន្ទកនុង និងខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ
សខភាព

និងកា ខាះរសបៀងអាហា

874

។

873

872

និងជីវភាពក្បជាជនជាទូរៅ ួមទាំង បញ្ញា

សា ខដេរ្ាើមកពីភូមិភាគក៏មានសំណូមព សកា
ំ

១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00231807-00231808។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រយ៉ាង េីន ឯកសា
E3/59 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00204722។
870
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៦។
871
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៦១។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៧៤-៧៦។
872
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1077 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៨។ រសច្កតោ
ី យកា ណ៍មកពីភូមិភាគនី តី ឯកសា E3/853 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧។ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីភូមិភាគ៥៦០ ឯកសា E3/863 ច្ះនងៃទី ១៦-១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីភូមិ
ភាគ ៥៦០ ឯកសា E3/179 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/1091 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា
ន ឯកសា E3/383 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00345913។
873
សូមរមើេ ្ងខដ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីភូមិភាគ ៤០១ ឯកសា E3/1092 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ។ រសច្កតី
ោយកា ណ៍មកពីភូមិភាគ ៤០១ ឯកសា E3/1094 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨។ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1144 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧។ រសច្កតោ
ី យកា ណ៍មកពីភូមិភាគ ៥៦០
ឯកសា E3/1179 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧។
874
សូមរមើេ ្ងខដ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/948 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/511 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ រសច្កតីោយកា ណ៍មកពីភូមិភាគ
៥៦០ ឯកសា E3/179 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។ រសច្កតោ
ី យកា ណ៍មកពីភូមិភាគ ៤០១ ឯកសា
E3/1092 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ។ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1144 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

សរក្មច្ រសច្កតីខណនាំរេើបញ្ញាដូច្ោនទាំងរនះ ឬរសនើសជ
ំ ំនួយសមាភ ៈពីគណៈកមាមធិកា មជឈិម្ង
ខដ

875

279>

។
ជាទូរៅ ទូ រេខខដេរ្ាើមកពីភូមិភាគ និងតំបន់សយ
ា ័តរៅគណៈកមាមធិកា មជឈិមរនាះគឺ

ក្តូវរ្ាើរៅ “គណៈ ៨៧០” ឬ “អងគកា ” ប៉ាខនត រពេខៃះ ក្តូវបានរ្ាើរៅ “អងគកា ៨៧០” ឬ រៅ

876

ប៉ាេ ពត ផ្ទទេ់ខតមតង

។ ដូច្អងគជំនំជក្មះបានកត់សមាគេ់ ួច្មករហើយថ្ន កមាមភិបាេននបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
មិនខមនសទធខតយេ់ កយថ្ន “អងគកា ” ឬ “៨៧០” ឲ្យបានច្ាស់លាស់រនាះ
រទ

877

។ បញ្ជ ីរ្
ម ះអនកទទួេរៅរេើទូរេខជារក្ច្ើនបញ្ញជក់ថ្ន សា ក្តូវបានច្មៃងជូនរមដឹកនាំបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជារក្ច្ើននាក់ ួមទាំងជនជាប់រោទ នួន ជា ្ងខដ

878

។ ទូ រេខជារក្ច្ើនខដេ

879

មានស រស ជាកំណត់សមាគេ់ថ្ន ច្មៃងជូន “មនទី ” ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅមនទី ៨៧០

875

។

សូមរមើេ ្ងខដ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/511 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៦។ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/519 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨។ សា ទូរេខ
បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1036 មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ។ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/1196 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦។
876
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣៨-៣៩។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីពី
ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង រជើងទំព័ ៨៧២-៨៧៥។
877
សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៨ “រគរៅមនទី រនះថ្ន
ម-៨៧០ ប៉ាខនត ខាម
ំុ ិនដឹងថ្ន មនទី រនះជាអាីទាង
ំ អស់”។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៧២០៨, ២២១ ។
878

សូមរមើេ ្ងខដ សា ទូរេខ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/511 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦

(បានច្មៃងជូន សន រសន និងជនជាប់រោទ នួន ជា)។ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/519 ច្ះនងៃទី
២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូនជនជាប់រោទ នួន ជា)។ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/948
ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូន “អ៊ុំ” មានន័យថ្ន ប៉ាេ ពត, សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៤១-៤២, ជនជាប់រោទ នួន ជា, រអៀង សា ី និង វន រវ៉ាត)។ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1077 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ (បានច្មៃងជូន “អ៊ុំ” មានន័យថ្ន ប៉ាេ ពត។

សូមរមើេ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ម៉ាន ឯកសា E3/71 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00284294-00284295, ជនជាប់រោទ នួន ជា, រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង សន រសន)។
សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិប-រតយយ ឯកសា E3/1144 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ (បានច្មៃងជូន ប៉ាេ ពត,
ជនជាប់រោទ នួន ជា,

រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង សន រសន)។ សា ទូរេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

238

01006546
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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280>

គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានបញ្ជូ នរសច្កតីខណនាំ ួមរៅថ្ននក់រក្កាម ត្តម យៈសា ទូ រេខ។

រសច្កតីខណនាំ ួមរនាះគឺមា ន “ក្គប់ខ្នកទាំងអស់ននក្បរទស" និង “សភាពកា ណ៍ ួម”

880

។

ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន បានរ្ាើទូ រេខជារទៀងទាត់ទាក់ទងនឹងកា ខបងខច្កសមាភ ៈរៅថ្ននក់
មូេដ្ឋាន ឬថ្ននក់រក្កាម
ជូនអងគជំនំជក្មះថ្ន

881

។ កនុងឋានៈជារេខ្តំបន់សយ
ា ័ត ១០៥ សាកសី រៅ សា ន បានជក្មាប

ោត់បានទទួេកា ខណនាំពីគណៈកមាមធិកា មជឈិមត្តម យៈទូ រេខ

ខដេ

882

រសច្កតីខណនាំទាំងរនាះបង្វាញនូវបញ្ញាមួយច្ំនួន ដូច្ជា កា រធាើខក្សច្មាក ជារដើម

។ កមាមភិបាេ

ថ្ននក់ភូមិភាគ ឬថ្ននក់តំបន់ ក៏បានទទួេសំបក្តមកពីមនទី ៨៧០ និងពីថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
មួយច្ំនួន្ងខដ

ួមទាំងសំបក្តពីជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន

883

។

៦.២.៣ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងភូមភា
ិ គ នឹងតំបន់

281>

រៅខណៈរពេមានកា កំណត់រពេរវលាជាក់លាក់ សក្មាប់កា បញ្ជូ នទូ រេខពីភូមិភាគ

រៅគណៈមជឈិម ក៏មានកាេវិភាគរពេរវលាដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកសក្មាប់ទំនាក់ទំនង វាងភូមិភាគនឹង

E3/1196 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ (បានច្មៃងជូនជនជាប់រោទ នួន ជា និង

សន រសន)។ សូមរមើេខ្នក

ទី ៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥ ។
879
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ២ ០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣០-៣១។ ច្រមៃើយជាលាយេកេណ៍អកស
បស់ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/15 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00234074។
880
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣៩-៤០។ ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សា ទូរេខ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/254 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ (ខណនាំឲ្យអនកទទួេត្តមដ្ឋនសកមមភាព
ខ្មង
ំ រៅមខកំពូេ និង “មាន វិធានកា ត្តមសភាពកា ណ៍ជាក់ខសតង រដ្ឋយទាក់ទងជាមួយខ្ងមខកំពេ
ូ ្ង”)។ សូម

រមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៧២-៧៣។ កំណត់រហត ននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ប៉ាន អេ ឯកសា E3/373 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០្ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម )
00326639-00326640។
881
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង សូ្ង់) ទំព័ ៣៩-៤០។
882
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៧-១៨។
883
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៧៥-៧៦ (ខដេនិោយរោងរៅរេើកា ក្បាក្ស័យ
ទាក់ទងោនពី “៨៧០” និងជនជាប់រោទ នួន ជា។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464
ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំ ព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744 (ខដេរ ៀបោប់ ពីកា
ខច្កោយសំបក្តមកពី ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រ្ាើរៅភូមិភាគ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

239
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E313

តំបន់្ងខដ

884

។ កា រ ៀបច្ំរពេរវលាខបបរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីធានាថ្ន ទំនាក់ទំនង វាង

ថ្ននក់ដឹកនាំរ្សងៗមិនក្តួតោនរទ

282>

885

។

សាកសី សួន កានិេ ខដេធាៃប់រធាើកា រៅអងគភាពបកខក្បរេខកូដទូ រេខននភូមិភាគកណា
ត េ

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន អាជាាធ ភូមិភាគកណា
ត េបានទទួេទូ រេខមកពីតំបន់រ្សងៗ ក្បខហេជា

886

មតងកនុងមួយនងៃ រហើយទទួេបានកាន់ខតញឹកញាប់ជាងរនះរទៀតោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៨

។

ុ
៦.២.៤ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងតំបន់នង
ឹ ក្សក

283>

បាយកា ណ៍មួយច្ំនួនពីថ្ននក់ ក្សុ ក ក្តូវបានបញ្ជូ នបនតត្តម យៈថ្នន ក់តំបន់ (រហើយ កនុង

ក ណីខៃះត្តម យៈភូមិភាគ) រៅកាន់គណៈកមាមធិកា មជឈិម

284>

887

។

ក្សុកបានោយកា ណ៍រៅតំបន់អំពីបញ្ញានានា ដូច្ជា កា រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ កា

បងកបរងកើន្េ សខ្ភិបាេ និង “សមាសភាពេអ និង មិនេអ”

888

។ កនុងឋានៈជារេខ្ក្សុកកំពង់

រសៀម សាកសី ក្បាក់ យត បានរ ៀបច្ំ បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ក្បោំខខសក្មាប់គណៈកមាម ធិកា តំបន់ សតីពីកា អនវតតខ្នកា និងសភាពកា ណ៍រៅកនុ ងក្សុក

889

។ ដូច្ោន រនះខដ កនុង

ត ីកា បងកបរងកើនឋានៈជារេខ្ក្សុករពក្ជដ្ឋ សាកសី រៅ សា ន បាន ំឭកពីកា រ្ាើ បាយកា ណ៍សីព

890

្េក្សូវរៅថ្ននក់តំបន់ ក្បខហេជាមួយដងកនុងមួយសបាតហ៍
រក្បើក្បាស់មា៉ាសីនរ្ាើទូ រេខរទ។
តំបន់ ត្តម យៈនី សា ខតប៉ារណា
ណ ះ

ដូរច្នះ

។ មនទី ក្សុកមិនមានសមតាភាព

បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅ

891

។

884

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៧៧-៧៨។

885

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៧៧-៧៨។

886
887

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៤-៥, ៧៨-៧៩។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន់ ឯកសា E3/58 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣,

ERN (ភាសាខខម ) 00239936។
888
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន់ ឯកសា E3/58 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00239936។
889
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៥៤។
890
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៩-១០។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១២ ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ១៤-១៥។
891
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៤១-៤២, ៥៤។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ឆ្នំ២០១២ (យន គីម)
ទំព័ ១៤-១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

240
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285>

កមាមភិបាេថ្ននក់ក្សុក និងថ្ននក់តំបន់ ក៏បានជួបក្បជំោនជារទៀងទាត់្ងខដ ។ រោងត្តម

សាកសី រៅ សា ន រេខ្ក្សុកមួយច្ំនួនបានោយកា ណ៍អំពីសភាពកា ណ៍រៅកនុងក្សុក បស់ខួ ន
ៃ

892

រៅកនុងអងគក្បជំននគណៈកមាមធិកា តំបន់ខដេ ក់ព័នធ

286>

។

ខណៈរពេខដេរសច្កតីខណនាំរ្សងៗពីគណៈកមាមធិកា មជឈិមក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិភាគ

រហើយភូមិភាគបញ្ជូ នបនតរៅថ្ននក់តំបន់
ថ្ននក់ក្សុក ្ងខដ

893

អាជាាធ តំបន់ក៏បានបញ្ជូ នបនតរសច្កតីខណនាំទាង
ំ រនាះរៅ

។

ុ នឹងឃំ
៦.២.៥ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងក្សក

287>

កមាមភិបាេថ្ននក់ក្សុក បានជួបោនជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងកមាមភិបាេថ្ននក់ឃំ ឬ ក្បធាន

សហក ណ៍ រដើមបីផ្ទៃស់បូ ត ព័ត៌មាន ឬបទបញ្ញជ ខដេខៃួនបានទទួេរដ្ឋយផ្ទទេ់មាត់

894

។ សាកសី

យន គីម ខដេជារមឃំកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានជក្មាបជូនអងគជំនំជក្មះថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំឃំ
បានជួបក្បជំក្បោំសបាតហ៍ជាមួយអាជាាធ ក្សុក រដើមបីោយកា ណ៍ពីកា បងកបរងកើន្េ សខ្ភិបាេ

895

វបបធម៏ និង “សភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ ” រៅកនុងឃំ

។ កនុងក ណីោបា
ំ ច្់ខដេក្តូវទំនាក់ទំនងោនរៅ

ច្រនាៃះរពេននកា ក្បជំក្បោំសបាតហ៍រនាះ ក្សុកបានបញ្ជូ ននី សា ច្ះរៅដេ់ឃំផ្ទទេ់

288>

ភ័សត្ត
តុ ងជាឯកសា ខដេមាន ហូតដេ់រពេរនះបង្វាញថ្ន

896

។

ឃំក៏បានបញ្ជូ នសំរណើ

និង

បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ជាក្បោំរៅក្សុ ក សតីពីបញ្ញាមួយ ច្ំនួន ដូច្ជា កា ោប់ខួ ៃន

892

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១០-១១។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

២៥ ខខមកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត), ទំព័ ៦៨-៦៩។
893
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ៧៧-៧៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត), ទំព័ ៤០-៤១។
894
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (កាៃន វិត) ទំព័ ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៤០-៤១។ បាយកា ណ៍ បស់អនកជំនាញ Craig Etcheson ឯកសា E3/494 ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣៨-៣៩, ERN (ភាសាខខម ) 00314815-00314816។
895
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៦០-៦១។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០
ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៧-៨។
896
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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897

អាកបបកិ ិោគួ ឲ្យសងស័យ និងសភាពកា ណ៍រៅកនុងឃំ និងសហក ណ៍

។ សាកសី ក្បាក់ យត

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន គណៈកមាមធិកា ក្សុកខដេមានោត់ជាសមាជិករនាះ បានទទួេ បាយកា ណ៍
ជាលាយេកេណ៍អកស ពី ថ្ននក់ ឃំ សតីពីបញ្ញាកសិកមម គរក្មាងសាងសង់ កា សរក្មច្ទិស រៅ
“កំហស្គង បស់ក្បជាជនខៃះ” កា ខាះរសបៀងអាហា

និងច្ំនួនអនកឈ្ឺ

898

។ កនុងឋានៈជារេខ្

ក្សុករពក្ជាដ្ឋ សាកសី រៅ សា ន ក៏បាន ំេឹករឡើង វិញពីកា ទទួេបាន បាយកា ណ៍ពីឃំនានា
សតីពីកា បងកបរងកើន្េក្សូវ សតា ហនៈ និងកា ោត់ខច្ងមូេដ្ឋានជា ួម្ងខដ

899

។

៦.២.៦ ទំនាក់ទន
ំ ងរក្ៅក្បរទស

289>

សាាប័ន ដានន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានរ្ាើទូ រេខរៅកាន់ក្បរទសមួយច្ំនួន

មានកា ជូនព

កា សខមតងសាមគគីភាព និងសា អបអ សា ទ កនុងឱកាសសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន

ក្បរទសសងគមនិយមជាមិតម
ត ួយច្ំនួន ក៏បានរ្ាើសា ក្សរដៀងោនរនះក្តឡប់មកវិញ្ងខដ

290>

រដ្ឋយ

900

។

901

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (Amnesty International) បានរ្ាើ

េិខិតពី ច្ាប់។ េិខិតមួយច្ាប់ដំបូង ក្តូវបានរ្ាើកនុងខខ កមភៈ ជូនរលាក ខប៉ាន នត ខដេរៅរពេ
រនាះជានាយក ដាម្នតីនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងេិខិតច្ាប់ទីពី ក្តូវបានរ្ាើកនុងខខ ឧសភា
897

ជាឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ឃំ ឯកសា E3/2044 ច្ះខខ មកោ-រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧។

បាយកា ណ៍ បស់ឃំក្ត ង
ំ ធំខ្ងរជើង ឯកសា E3/4087 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍ បស់
ឃំ ត្តរភម ឯកសា E3/4084 ច្ះខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។
898
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៤៣, ៤៥, ៤៧-៤៨។
899
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១០-១២។
900

ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ រលាក រខៀវ សំ្ន ជូនព នាឱកាសទិវាបណយជាតិបេហាគ ី (Bulgary) (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦) ឯកសា E3/280 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00663956-00663957។ សា បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ក្បរទសម៉ាូសំប៊ិក (Mozambique) សតីពី

កា ្ៃន ន បស់ពួក ៉ាូរដសី (Rhodesian) (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧) ឯកសា
E3/288 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧, ERN (ភាសាខខម ) 00680011-00680012។ សមមិតត រខៀវ សំ្ន ជូន

ព ក្បធានាធិបតី ទីតូ កនុងទិវាជាតិននក្បរទសយូហសា
ូ គ ៃ វី (Yugoslav) (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨) ឯកសា E3/77 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00701917-00701918។
901
ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ េិខិតពីសាានទូតបាោំ ងរៅកនុងក្បរទសឡាវ ឯកសា E3/487 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៧ (ោយកា ណ៍ពទ
ី ូ រេខមួយច្ាប់ មកពីសាធា ណ ដាក្បជាមានិតឡាវ រ្ាើជន
ូ កនុងឱកាសខួបរេើកទីពី ននកា
បរងកើត បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជូនរលាក

រខៀវ

សំ្ន

ខដេរទើបក្តូវបានខតងត្តំងនារពេងមីៗជាក្បធានននគណៈក្បធាន ដា។

ត្តម យៈេិខិតទាំងពី រនះ

អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិបានសខមតងនូវកតីក្ពួយបា មភរៅរេើ

ិ រហើយរសនើ
បាយកា ណ៍សីព
ត ីកា សមាៃប់រក្ៅច្ាប់ និងកា រធាើទកេបករមនញមករេើក្បជាជនសី វេ
សំឲ្យមានកា រសើបអរងកតរេើ បញ្ញាទាំងរនះ

902

។

រដ្ឋយសា ខតមិនមានកា រ្ៃើយតប

អងគកា

រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ ួមជាមួយនឹងគណៈកមាមធិកា សិទធម
ិ នសសអងគកា សហក្បជាជាតិ បាន

903

ៃ ជាងមីមង
ត រទៀតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨
រធាើកា អំ វនាវ បស់ខួ ន

291>

។

ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបាន កាទំនាក់ទំនងជាមួយក្បរទសមួយច្ំនួន ត្តម យៈ

កា បញ្ជូ ននិងទទួេគណៈក្បតិភូ្ូវៃ កា ពីក្បរទសមួយច្ំនួនដូច្ជា ក្បរទសឡាវ ច្ិន កូរ ៉ាខ្ងរជើង

904

និងជប៉ាន

។

ជាពិរសស

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានរ្ាើ

905

រវៀតណាមកនុងរោេបំណងពិភាកាអំពីជរមាៃះក្ពំខដន

902

និងទទួេសា ទូរេខពីក្បរទស

។ អនកសា ព័ត៌មានមកពីក្បរទសយូហសា
ូ គ ៃ វី

បាយកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៨៧៦៖ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/4520 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ។
903

ក្បជាជនកមពជា
ុ ជាជនជាតិខដេក្បឈ្មនឹងកា វិនាសសាបសូនយ (កា ខសត Los Angeles Times) ឯកសា

E3/4492 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។ រសច្កតីក្បកាសព័តមាន បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ ឯកសា
E3/3311 នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។ រសច្កតក្ី បកាសព័ត៌មាន បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ
ឯកសា E3/3316 នងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨។
904

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ឧបនាយក ដាម្នតីកមពជា
ុ រៅកនុងក្បរទសជប៉ាន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស

SWB FE/5838/A3) ឯកសា E3/666 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

១-៣ ERN (ភាសាខខម )

S 00716624-00716626។ ឯកអគគ ដាទូតច្ិនក្បោំរៅក្បរទសកមពជា
ុ
រ ៀបច្ំពិធីជប់រេៀងបដិសណា
ា កិច្ចសាាគមន៍

នួន ជា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស SWB FE/5923/A3) ឯកសា E3/1280 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00338108-00338109។ ខខសភាពយនត ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/479R ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ, ERN V 00422570។ ក្បធានាធិបតីននក្បរទសឡាវកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស SWB FE/5699/A3) ឯកសា E3/1406 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័

១-៥, ERN (ភាសាខខម ) S 00797646-00797650។ រៅខណៈរពេបញ្ច បរ់ បសកកមមកា ទូតរៅកនុង បប-

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ... (កនុងសា ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1420 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) S 00704496-00704497។
905

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ សននិសីទកាខសតក្កសួងកា ប រទស ននសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាម (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស SWB FE/5785/C) ឯកសា E3/2300 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
១-៣៩, ERN (ភាសាខខម ) 00305301-00305339។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ទួគី កូរ ៉ាខ្ងរជើង រវៀតណាម និងសហ ដាអារម ិក ក៏បានរធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសកមពជា
ុ រៅកនុង
អំឡុ ង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ្ងខដ

រដ្ឋយរៅរពេរនាះអនកសា ព័ត៌មានទាំងរនាះបាន

សមាភសកមាមភិបាេកនុង បបរនាះ និងបានច្ះរៅពិនិតយរមើេត្តមជនបទ មានកា អមដំរណើ រដ្ឋយ

906

កមាមភិបាេ បស់ ដា ឬ កមាមភិបាេ បស់បកស

292>

។

ក្កសួង ណិជជកមមនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

បានរធាើកា ទំនាក់ទំនងជាមួយបណា
ត

ក្បរទសមួយច្ំនួន កនុងរោេបំណងរដើមបីរធាើ ណិជជកមមអនត ជាតិ

907

។ ជាញឹកញាប់ គណៈក្បតិភូ

ណិជជកមមប រទសក៏បានមករធាើទ សសនកិច្ចរៅក្បរទសកមពជា
ុ ្ងខដ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

906

រៅកនុងអំឡុងរពេ បប

908

។

ឧទាហ ណ៍សូមរមើេ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1113 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/1112 ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨។ សមមិតរត េខ្ ប៉ាេ ពត ទទួេ

បដិសណា
ា កិច្ច... (កនុងសា ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1420 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៧-៨, ERN
(ភាសាខខម ) S 00704498-00704499។ រអៀង សា ី ទទួេគណៈក្បតិភូខ្នកសា ព័ត៌មាន ននសាធា ណ ដាក្បជា-

ធិបរតយយកូ ៉ា រៅនងៃទី ៣០ ខខ មកោ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧) ឯកសា E3/284
ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00168400។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូបកស-

កមមយ
ុ នីសមា
ត ៉ា កសរេនីនមកពីក្បរទសបាោំង... (កនុងព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1420 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) S 00704499-00704500។ ទសសនកិច្ចជាេកេណៈមិតភា
ត ពរៅកមពជា
ុ ក្បជា-

ធិបរតយយ... (កនុងដំណឹងពីកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)ឯកសា E3/268 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៤-១៦
ERN (ភាសាខខម ) 00555718-00555720។ សមមិតរត េខ្ ប៉ាេ ពត ទទួេបដិសណា
ា កិច្ច... (កនុងសា ព័ត៌មាន
កមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1420 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) S 0070449800704499។ សកមមភាព បស់គណៈក្បតិភូននអនកសា ព័ត៌មានមកពីសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាម (កនុងសា
ព័ត៌មានកមពជា
ុ )

ឯកសា E3/268 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២-១៤, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)

00519789-00519791។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័
៤២៥-៤២៦, ៥៣១-៥៧០, ERN (ភាសាខខម ) 00232423-00232424, 00232529-00232568។
907
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ េិខិតពីគណៈកមាមធិកា ណិជជកមមរក្ៅក្បរទសននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
E3/3418 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨។

ឯកសា

បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា ប រទសននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/2516ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។
908
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កំណត់រហតក្បជំនន ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/827 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សគឹម េមត
ុ ឯកសា E3/439 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00418542-00418546។ គណៈក្បតិភូ ណិជជកមមននក្បរទស ៉ាូមា៉ានី មកទសសនកិច្ចរៅ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

293>

រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៩ រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមក្បជំជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា

រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ រៅទី ក្កុងញូវ យ៉ាក រដ្ឋយរៅរពេរនាះ ោត់បាន
បង្វាញជំ ហ បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ អំពីសាានភាពរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
និងបញ្ញា

909

អនត ជាតិជាក់លាក់មួយច្ំនួន

។ រៅរពេខដេកងទ័ពរវៀតណាមបានខិតច្ូេមកជិតដេ់ទីក្កុង

ភនំរពញកនុងឆ្នំ ១៩៧៩ រអៀង សា ី បានរ្ាើសា ទូ រេខមួយច្ាប់ខដេជាបណតឹងតវា៉ាជូនក្កុមក្បឹកា
សនតិសខអងគកា សហក្បជាជាតិ

910

។

៦.៣ ទំនាក់ទន
ំ ងខ្នករោធា

294>

បណា
ត ញទំនាក់ទំនងរៅកនុងជួ កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
បាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ អំពី ច្នាសមព័ននធ នកា

ោយកា ណ៍ត្តមខខសបរណា
ត យខ្ងខ្នកសី វិេ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខដេកា ណ៍រនះមានន័យ
ថ្ន បទបញ្ញជរច្ញពីអគគរសនាធិកា រៅកាន់អងគភាពថ្ននក់រក្កាមត្តម យៈកងពេធំ។ ព័ត៌មានក្តូវ
បានោយកា ណ៍រឡើងរៅថ្ននក់រេើត្តម យៈខខសសង្វាក់ននកា បញ្ញជ រហើយត្តមធមមត្ត រមបញ្ញជកា
រៅត្តមកក្មិតនីមួយៗរធាើកា ទំ នាក់ទំទ ងខតជាមួយថ្នន ក់រេើ
ប៉ារណា
ណ ះ

និង ថ្នន ក់រក្កាមផ្ទទេ់ បស់ខួ ៃនខត

911

។

កមពជា
ុ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស SWB FE/5778/A2) ឯកសា E3/1517 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ( បាយកាណ៍សីព
ត ដ
ី ំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូននក្បរទស ៉ាូមា៉ានី រៅកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨)។
909
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿង) ទំព័ ១៨។ សនទ កថ្ន
បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ សម័យក្បជំរេើកទី ១០ ឯកសា E3/547 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧។ កំណត់រហត្ៃូវកា ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨។ កំណត់រហតជា្ៃូវកា ននមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/618 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៩។ រអៀង សា ី វិេក្តឡប់ពីអងគកា សហក្បជាជាតិ ក្បរទសហាីេីពីន ក្បរទសឥណូ ឌ រនសី

វិញរៅនងៃទី ២៨ ខខ តលា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៨) ឯកសា E3/721 ច្ះនងៃ
ទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00714321។ បទអនតោគមន៍ បស់រលាក រអៀង សា ី រៅកនុងមហា
សននិបាតរេើកទី ៣១ បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/607 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦។
910
ទូ រេខរ្ាើជូនអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/556 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩។
911
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៧-១៩, ៣០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៦-៧,
២០-២១, ៣៤-៣៦។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៣៧-៣៨, ៤៨-៥០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

៦.៣.១ ទំនាក់ទន
ំ ងជាមួយមជឈិមបកស

295>

សន រសន ខដេជានាយអគគរសនាធិកា

អកស

ជាតិ

បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា

និងបានោយកា ណ៍ជូនគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍អំពីកិច្ចកា រោធា

អច្ិន្នតយ៍ជារក្ច្ើនដង
បញ្ញាកា

912

913

។

សន រសន

ក៏បានបញ្ជូ នសា

និង

និង បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍

ខដេទទួេបានពីរមបញ្ញជកា រោធាបនតរៅឲ្យរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ជាប់រោទ នួន ជា រដ្ឋយមានច្ំណា ផ្ទទេ់នដ និងសំរណើសកា
ំ ខណនាំ្ងខដ

914

ួមទាំងជន

។

៦.៣.២ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងអគគរសនាធិកា និងកងពេធំ

296>

កងពេធំ

ខដេសាិតរៅរក្កាមកា បញ្ញជផ្ទទេ់ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម

បានោយ-

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ធី ឯកសា E3/4593 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨-៩, ERN
(ភាសាខខម ) 00485627-00485628។
912
កំណត់រហតក្បជគ
ំ ណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/183 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00019108-00019110។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៤, ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក ច្ះ
នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៥-៥៦។
913
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/229 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៦។ កំណត់រហតក្បជគ
ំ ណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា

E3/217 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។

កំណត់រហតក្បជគ
ំ ណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/222 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។
914
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ បាយកា ណ៍រ្ាម
ើ កពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1135 ច្ះនងៃ
ទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1082 ច្ះ
នងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ( បាយកា ណ៍ទាង
ំ ពី រនះ គឺសំរៅរៅរេើកងពេធំរេខ ១៦៤ និងបានកំណត់
អតតសញ្ញាណអនករ្ាើថ្នជា “មត” មានន័យថ្ន មាស មត ខដេជារមបញ្ញជកា កងពេធំរេខ ១៦៤។ សូមរមើេ
កំណត់រហតននកា សាតប់ ច្រមៃើយសាកសី រសង រសឿន ឯកសា E3/409 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00402509-00402510។ កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Christine Chaumeau និង បូ សារ ឿន ជាមួយ
មាស មត ឯកសា E3/346 មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ)។ សូមរមើេ ្ងខដ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/1199 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ (គឺសំរៅរៅរេើកងពេរេខ ៩២០ និងបានកំណត់អតតសញ្ញាណអនករ្ាើ
ថ្នជា “សាន” មានន័យថ្ន ត្ត សាន ខដេជារមបញ្ញជកា កងពេរេខ ៩២០។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៦៦-៦៧។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឆ្ម ខស ឯកសា E3/405
ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00401300-00401301។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតព
ី ី
តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៧ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

915

កា ណ៍ជូនអគគរសនាធិកា ក្បខហេជាពី រៅបីដងកនុងមួយនងៃ

។ កងពេធំ និងអគគរសនាធិកា

ទំនាក់ទំនងោនត្តម យៈ វិទយុទាក់ទង ឬក្បសិនរបើតក្មូវឲ្យមានកា លាក់កា សមាៃត់ ពួករគទំនាក់

916

ទំនងោនត្តម យៈទូ រេខ ឬទូ ស័ពទ

297>

រមបញ្ញជកា

។

និងអនបញ្ញជកា កងពេធំ និងកងវ ៈរសនាធំឯកោជយ ក៏បានជួបក្បជំជា

ក្បោំជាមួយនឹង សន រសន រដ្ឋយផ្ទទេ់្ងខដ

917

។ រៅកនុងអងគក្បជំទាង
ំ រនះ ម្នតីរោធាបាន

ោយកា ណ៍ដេ់ សន រសន អំពីសភាពកា ណ៍រៅកនុងអងគភាព បស់ខួ ន
ៃ រហើយ សន រសន បាន
រច្ញបញ្ញជ

និង្តេ់កា ខណនាំខ្នកនរោបាយ

918

។

ោ៉ាងរហាច្ណាស់

នរោបាយធំមួយ ខដេរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយអគគរសនាធិកា

ក៏មានវគគរ ៀនសូក្ត

រហើយមានកា ច្ូេ ួមពីកងទ័ពមកពី

919

ថ្ននក់កងវ ៈរសនាធំ កងវ ៈរសនាតូច្ កងអនរសនាធំ និងកងអនរសនាតូច្
915

។ រពេខៃះ កមាមភិបាេ

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/70 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦,

ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404634។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/426 នងៃ
ទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00357492-00357493។
916
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៨-១៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី

ឡុញ ដស

ឯកសា E3/426 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ , ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )

00357492-00357493។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/70 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00404633-00404634។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន
ឯកសា E3/421 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00407739-00407740។
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី

០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៥០, ៥៣-៥៤, ៦១-៦២។ សូមរមើេ ្ងខដ

បាយកា ណ៍រ្ាម
ើ កពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/997 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨
(ខដេនិោយសំរៅរៅរេើ “កា ទាក់ទងត្តមទូ ស័ពទជាសមាៃត់)។
917
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៨-១៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី ឡុញ ដស ឯកសា E3/426 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 0035749200357493។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤៩-៥១, ៥២-៥៤។
918
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្កងពេ រេខ្ និងអនរេខ្វ ៈរសនាធំ
ឯកសា E3/795 ច្ះនងៃទី ០២ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្កងពេ

រេខ្

និងអនរេខ្វ ៈរសនាធំ ឯកសា E3/796 ច្ះនងៃទី ១២ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអន
រេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/13 ច្ះនងៃទី ០៩ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអន
រេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/807 ច្ះនងៃទី ០១ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧។
919
ឯកសា បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ ៖ ត្តោងសាិតិសិកាេកាម រេើកទី ២ ឯកសា E3/847 ច្ះនងៃទី
២៣-២៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រោធាក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងអងគក្បជំ ឬ សននិបាតធំៗរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ រដ្ឋយអងគក្បជំ
ឬសននិបាតខៃះមានកា ច្ូេ ួមពីសំណាក់រមដឹកនាំជាន់ខពស់ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឬ/និង កមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ួមទាំងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ

298>

បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស

920

។

ខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

បានបង្វាញថ្ន កងពេធំបានបញ្ជូ នព័ត៌មានសតីពីសកមមភាពខ្មង
ំ កសិកមម និងកា រធាើខក្ស ខ្មង
ំ ន្ទកនុង
និងសកមមភាព វិទធងសនារៅកនុងអងគភាព
រទៀងទាត់
្ងខដ

920

921

។

និងកា វិវឌឍគរក្មាងសាងសង់នានារៅអគគរសនាធិកា ជា

កងពេធំទាង
ំ រនាះក៏បានទាក់ទងរៅអគគរសនាធិកា រដើមបីរសនើសរំ ោបេ់រ្សងៗ

922

។

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤០-៤១, ៥១-៥២។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៨

ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤០-៤២, ៦៦-៦៩ (បាន ំឭករឡើងវិញអំពីពិធម
ី ួយ ក្បា ពធរធារើ ៅពហកីឡដ្ឋាន
អូឡាព
ំ ិក កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ ប៉ាេ ពត, សន រសន, រអៀង សា ី ក្ពមទាំងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
បានច្ូេ ួមរៅកនុងច្ំរណាមអនកដនទរទៀត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471
ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00172081 (បានរ ៀបោប់អំពព
ី ិធីមួយរ ៀបច្ំរឡើងកនុងឆ្នំ
១៩៧៥ រៅពហកីឡដ្ឋានអូឡាព
ំ ិក ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួម)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន ឯកសា E3/362 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម )
00210210-00210212 (បានរ ៀបោប់អំពអ
ី ងគក្បជំមួយកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ រៅទីក្កុងភនំរពញ ខដេជនជាប់រោទ នួន ជា
បានច្ូេ ួម។) កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កយ ម៉ាន ឯកសា E3/369 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00195436 (បានរ ៀបោប់អំពីអងគក្បជំមួយរៅកនុងពហកីឡដ្ឋានអូឡាព
ំ ក
ិ កនុងឆ្នំ
១៩៧៥ ខដេ ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី ក្ពមទាំងជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងច្ំរណាមអនក
ដនទរទៀត)។
921

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1085 ច្ះនងៃ

ទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1202 មិន
មានច្ះកាេប ិរច្ិទ។ បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1162 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/997 ច្ះនងៃទី
២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1750 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦។
បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
១៩៧៦។

E3/1213 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1060 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា

ឆ្នំ ១៩៧៧។
922

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1190 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦។

បាយកា ណ៍រ្ាើមកពីអងគភាពរោធាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/1168 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

248

01006556
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៦.៣.៣ ទំនាក់ទន
ំ ងរៅកនង
ុ កងពេធំ

299>

បនាទប់ពីទទួេបានបញ្ញជពីអគគរសនាធិកា រហើយ

រមបញ្ញជកា កងពេនឹងបញ្ជូ នរសច្កតី

ខណនាំទាំងរនះបនតរៅអងគភាពថ្នន ក់រក្កាម រហើយជាទូ រៅ គឺត្តម យៈកា ជួ បក្បជំជាមួយនឹង
កមាមភិបាេ ឬជួបជាមួយនឹងរមដឹកនាំ បស់ខួ ន
ៃ ផ្ទទេ់ខតមតង

923

។ ដូច្ោនរនះខដ បញ្ញជទាំងរនះក្តូវ

បានបញ្ជូ នរៅអងគភាពថ្ននក់រក្កាម ត្តម យៈកងវ ៈរសនាធំ ឬកងវ ៈរសនាតូច្

300>

រមបញ្ញជកា

924

។

និងអនបញ្ញជកា កងពេធំ ក្ពមទាំងថ្ននក់រក្កាមៗ បស់ខួ ន
ៃ បានរធាើកា ទំនាក់

ទំនងោនត្តម យៈ វិទយុទាក់ទង ត្តម យៈសា ទូ រេខ ត្តម យៈនី សា និងត្តម យៈកា ជួបផ្ទទេ់
ខតមតង

925

301>

។

រមបញ្ញជកា កងអនរសនាធំោ យកា ណ៍ជូ នក្បធាន បស់ខួ ៃនជាលាយេកេណ៍អកស

ត្តម យៈវិ ទយុទា ក់ទ ង

923

926

។

និង

រមបញ្ញជកា កងវ ៈរសនាតូច្បញ្ជូ ន បាយកា ណ៍ ជាលាយេកេណ៍

ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ

២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៣១។
924
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ១១។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩-១០, ១៧,
១៩-២០,២១-២២ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤។
925
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩-១០, ១៧, ១៩-២០, ២១-២២។ក្បតិោ ឹក
ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤។ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័
២៩-៣០,៥០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣១-៣២ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន), ទំព័ ១០-១១, ២៤-២៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹក រៅ ឯកសា
E3/418 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00401748-00401749។ ឧទាហ ណ៍

សូមរមើេ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1222 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦។ ទូ រេខកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1223 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/1225 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ (ខដេបានកំណត់អតតសញ្ញាណអនករ្ាថ្ន
ើ ជា “ឌឹម” មានន័យថ្ន គន ឌឹម
អនបញ្ញជកា វ ៈរសនាតូច្ រៅកនុង កងពេធំរេខ ១៦៤ ។ សូមរមើេឯកសា បស់រសនាធិកា ននកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ ៖
ត្តោងសាិតិសិកាេកាម រេើកទី ២ ឯកសា E3/847 ច្ះនងៃទី ២៣-២៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00008466។ វគគរសនាធិកា រេើកទី ២៖ កងពេ ១៦៤ ក្កុម ២ ឯកសា E3/1143 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំ ព័

៣, ERN (ភាសាខខម ) 00008512 រហើ យអន កទទួ េ គឺ “ម ត” មានន័ យថ្ន មាស មត ខដេជា

រមបញ្ញជកា កងពេធំរេខ ១៦៤។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៦ សតីពីក្បព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង រជើងទំព័ ៩១៤ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អកស រៅរមបញ្ញជកា កងវ ៈរសនាធំត្តម យៈនី សា

927

។ ដូច្ោនរនះ្ងខដ កងវ ៈរសនាធំបញ្ជូ ន

បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស រៅកងពេធំត្តម យៈទូ រេខ និងត្តម យៈនី សា ខដេកា
បញ្ជូ នរនះក្តូវរធាើរឡើងោ៉ាងរហាច្ណាស់មួយខខមតង

928

។

៦.៣.៤ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងកងពេធំ

302>

កនុងរោេបំណងរដើមបីសក្មបសក្មួេភា កិច្ច បស់កងពេធំ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មាននូវ

ទំនាក់ទំនងខខសទទឹងមួយច្ំនួន្ងខដ វាងកងវ ៈរសនាធំ និងកងវ ៈរសនាធំ

929

។

៧. តួនាទ្ ន្ិង មខងា បស់ ន្ួន្ ជា

303>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រៅរពេមន និងកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយ

នួន ជា គឺជាសមាជិកសំខ្ន់មួយ ូប បស់មជឈិមបកស រហើយោត់ទទួេខសក្តូវកនុងកា

រោសនា

បណតុះបណា
ត េ បញ្ញា វិន័យ បស់កមាមភិបាេ ក្ពមទាំងបញ្ញាខដេទាក់ទងនឹងសនតិសខ

ខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ

304>

930

។

រៅរពេោប់រ្តើមសវនាកា រេើអងគរសច្កីត នួន ជា បានរឡើងរធើរា សច្កតីខងៃងរបើក

ោត់បានយេ់ក្ពមរ្ៃើយនឹងសំណួ បស់រៅក្កម

និងភាគីនានា

931

។

រហើយបានរ្ៃើយជារក្ច្ើនដង

ទាក់ទងនឹងតួនាទី និងមខង្វ បស់ោត់រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
និងកនុងអំឡុងរពេនន បប-

926
ទំព័
927
928

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួស សីោ៉ាត ឯកសា E3/5145 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨
៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00204702-00204703។
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ២៩-៣០, ៥០។
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤៩។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ឃន គឹម ឯកសា E3/422 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00407757។
929
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៣៣, ៣៩-៤០។

930

តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកថ្នខណឌ ៨៦៩-៨៩៤ ននដីកាដំរណាះក្សាយ។ បខនាម

ពីរេើរនះ កថ្នខណឌ ៨៩៥-៩៩២ រេើករឡើងពីកា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម។

931

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៤-៧៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

932

។ ដូច្ខដេបានកត់សមាគេ់បខនាមខ្ងរក្កាម នួន ជា បានបញ្ញជក់អំពី

ទំនាក់ទំនងោ៉ាងជិតសនិត និងយូ មករហើយជាមួយនឹងបកស

ួមទាំងតួនាទី បស់ោត់ជាអនរេខ្-

បកស និងសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុង គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកស។ រទាះបី នួន ជា បានរ្ៃើយបដិរសធនូវតួនាទីជា្ៃូវកា បស់ោត់រៅកនុងរោេនរោបាយ
រោធាក៏រដ្ឋយ

ក៏ោត់បានរ្ៃើយបញ្ញជក់អំពីតួនាទី

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

និងមខង្វ រ្សងៗរទៀតរៅកនុងអំឡុងរពេនន

ួមទាំងកា ខតងត្តំងោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន

និងកា

ទទួេខសក្តូវ បស់ោត់ទាក់ទននឹងកា បណតុះបណា
ត េកមាមភិបាេ និងកា រោសនា។ រក្កាយមក
នួន ជា បានសរក្មច្រក្បើសិទធិ បស់ោត់រៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ បស់រៅក្កម និង

933

ភាគី នានា

អងគជំនំជក្មះ

។ រៅនងៃសវនាកា ច្ងរក្កាយ នួន ជា បានរធើរា សច្កីតខងៃងច្ងរក្កាយរៅច្ំរ ះមខ

934

។

៧.១ ព័តមា
៌ នអំពសា
ី វត្ត និងអំឡង
ុ រពេមន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

305>

នួន ជា ខដេមានរ្
ម ះកំរណើត រៅ គឹមេន រកើតរៅនងៃទី ០៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩២៦

រៅភូមវិ តតគ ឃំវតតគ ក្សុកសខងក រខតតបាត់ដំបង
932

935

។ ដំបូង នួន ជា បានសិការៅរខតតបាត់ដំបង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥-៦, ១៣-១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥-០៦, ៣០-៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២;

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨-០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២។ សូមរមើេ្ងខដ
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតរក្បើក្បាស់រដ្ឋយ ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងអំឡុងរពេសវនាកា
នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា E148 ទំព័ ៩-១១។

933

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៥៣-៥៤ នួន ជា បានរ្ៃើយរៅនឹងសំណួ មួយច្ំនួនខដេរដើមបណតឹង ដាបបរវណីរោទសួ ោត់រៅរពេបង្វាញខៃួន
កនុងសវនាកា ។ សូមរមើេរសច្កីតជូនដំណឹងអំពប
ី ំណង រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន៩០ ឯកសា E287 នងៃទី ២៧ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣;
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣។ សូមរមើេខ្នកទី ២ សតីពី បញ្ញាអញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ ២៧, ២៩។

934
935

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១-២៦។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣០-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា
ឯកសា E3/54 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧, ERN (ជាភាសាខខម ) 00148740-00148741។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រហើយរក្កាយមកោត់បានបនតកា សិកាថ្ននក់អន វិទាេ័យរៅក្បរទសនងរៅឆ្នំ ១៩៤១ បនាទប់មក
រទៀតោត់បានសិកាច្ាប់រៅសាកេ វិទាេ័យ Thammasat រៅទីក្កុងបាងកក រដ្ឋយរពេរនាះ
ោត់បានរក្បើរ្
ម ះថ្ន ងឡឺត ឡាវឌី (Runglert Laodi)។ កនុងអំឡុងរពេរនាះ ោត់ក៏បានបរក្មើ
កា ង្វ រៅក្កសួងហិ ញ្ាវតាក្ុ បរទសនង
ក្បរទសនងខដ

936

រហើយរក្កាយមកក៏បានរធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទស

។ រៅអំឡុងរពេខដេោត់រៅកនុងក្បរទសនង នួន ជា បានច្ូេ ួមជាមួយច្េនា

យវជនរដើមបីេទធិក្បជាធិបរតយយ បស់ក្បរទសនង
កា ណ៍រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។

រៅកនុងឆ្នំ

និងបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ពិភាកាអំពីសាាន-

១៩៥០

ុ នីសនត ង
ោត់បានច្ូេ ួមជាមួយបកសកមមយ

រហើយរក្កាយមកបានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ រដើមបីច្ូេ ួមច្េនាតសូ

306>

។

938

រក្កាយមករទៀត នួន ជា បានច្ូេ ួមកនុងបកសកមមយ
ុ នីសឥ
ត ណូ ឌ ច្ិន

មូេរហតថ្ន

រដ្ឋយោត់បាន្តេ់

ត ំរ ះកសិក កមពជា
ុ ពីសំណាក់ម្នតីអាណានិគម
ោត់ក្ពួយបា មភអំពីកា ក្បក្ពឹតិច្

និយមបាោំង និងពួកអនកមានជាជនជាតិខខម ខដេជាមាចស់ដី

936

937

939

។ ោប់ពីអំឡុងឆ្នំ ១៩៥០ នួន ជា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣១-៣២ ទំព័ ៣៧-៣៨។ក្បតិោ ឹក នងៃទី

៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័ ៥-៦, ទំព័ ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័ ៣០-៣១។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណា
អំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា

E3/16,

ERN

(ជាភាសាខខម )

00380357-00380359។

937

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៦-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧។ សូមរមើេ្ងខដ

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន

ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078193។ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណា
អំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា

E3/16,

ERN

(ជាភាសាខខម )

00380357-00380359។

938

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៦-៣៨, ៤៩-៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១

ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ២៨-៣០។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពី
រដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។ សូម
រមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨១-៨៤ ។

939

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

មានភាពសកមមកាន់ខតខ្ៃង
ំ រៅរពេខដេោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាពអប់ ំ
ខដេ ួមទាំងកា របាះពមភ្ាយសា ព័ត៌មាន
ជនបទ

307>

និងរោសនា

និងរបើកវគគបណតុះបណា
ត េសក្មាប់កសិក រៅតំបន់

940

។

កនុងច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៥១ ដេ់ឆ្នំ ១៩៥៤ នួន ជា ក្តូវបានបកសបញ្ជូ នឲ្យរៅសិកា និងទទួេ
រក្កាយពីមា នកិ ច្ច ក្ពមរក្ពៀងទី ក្កុ ង

កា បណតុះបណា
ត េនរោបាយរៅក្បរទសរវៀតណាម។

ហសឺខណវមក ោត់បានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ
រហើយបានអះអាងថ្ន សមាជិកបកសក្តូវបានរគ
ោប់ខួ ន
ៃ ឃំខួ ន
ៃ ឬបានោករច្ញពីច្េនាតសូរនះ រហើយថ្ន សកមមភាពរធើខា ក្សច្ំកា បស់កសិក
ក្តូវបានោោំ ងរដ្ឋយរោេនរោបាយតឹងខតង បស់ ដ្ឋាភិបាេ

941

។ មនរពេមកត្តំងទីេំរៅរៅ

ទីក្កុងភនំរពញ នាឆ្នំ១៩៥៥ នួន ជា បានផ្ទៃស់ទីកខនៃង ស់រៅមួយច្ំនួនរៅទីជនបទ ដូច្ជា រៅបឹង
លាា ត្តមសទឹងជីនិត និងរៅសំឡូត រដើមបីលាក់បាង
ំ កា ច្ូេ ួមដ៏សកមម បស់ោត់រៅកនុងច្េនាតសូ
និងរដើមបីកា

308>

សវតាិភាពផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ បស់ោត់

942

។

រៅទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា បានបនតកា ង្វ ជាសមាៃត់ បស់ោត់រៅកនុងច្េនាបដិវតតន៍ កនុង

នាមជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា បកសក្កុង

943

ខណៈរពេខដេោត់កំពងបរក្មើកា ង្វ រ្សងៗ

ទំព័ ៦-៧។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា
E3/54, ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។

940

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧-៨។ សូមរមើេ្ងខដ

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន

ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078158-59។

941

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៨-៣៩, ៥៤-៥៥, ៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ៣៥-៣៧, ៣៨-៤០។ សូមរមើេ្ងខដ បទសមាភសន៍ នួន ជា ជាមួយនឹង ខខម ងន ឯកសា E3/3
ERN (ជាភាសាខខម ) 00078188។

942

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩-១០។

943

រទាះបីជា នួន ជា អះអាងថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា រនះក៏រដ្ឋយ ក៏វាបង្វាញឲ្យរឃើញច្ាស់

ថ្ន ោត់បានកាន់តួនាទីមួយ ងាីរបើមានកា ទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកសាាបនិកក៏រដ្ឋយ។ សូមរមើេ្ងខដ

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078188
(ខដេបញ្ញជក់ថ្ន ប៉ាេ ពត, មី មា៉ាន់, រមម និង ោន់ សាម៉ាន បានរ ៀបច្ំគណៈកមាមធិកា មនកា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រទៀត ដូច្ជា ក្គូបរក្ងៀន អនកេក់ដូ ឬជាបគគេិករៅកនុងក្កុមហននាំរច្ញនាំច្ូេ។ រក្កាយរពេ
ប៉ាេ ពត ក្តឡប់មកពីក្បរទសបាោំងរៅអំឡុងឆ្នំ ១៩៥៥ និងឆ្នំ ១៩៥៦ នួន ជា ក្តូវបានរគ
ខណនាំឲ្យសាគេ់ ប៉ាេ ពត។ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ខដេអនកទាំងពី ជាសមាជិកបកសក្បជាជន
បដិវតតន៍កមពជា
ុ ដំបូង បានរធើកា
ា ង្វ ជាមួយោនជាជំនួយកា ឲ្យ ទូ សាមត

944

។ រក្កាយមក រៅឆ្នំ

១៩៦០ នួន ជា បានជួបជាមួយ រអៀង សា ី រៅកនុងឱកាសមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ ខដេរៅ
រពេរនាះ ទូ សាមត ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្បកស នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តំងជាអនរេខ្បកស
ម ះជាបកសពេក កមពជា
ុ
រហើយរៅរពេរនាះបកសក្តូវបានបតូ រ្

309>

945

។

រៅឆ្នំ ១៩៦៣ រអៀង សា ី និង ប៉ាេ ពត ខដេអនកទាំងពី ក្តូវបានោត់ទកជា “ពួក

ច្រក្មើន” ក្តូវបានសរមតច្ នរោតតម សីហន រកាះរៅ ជាមួយនឹងបគគេរ្សងៗរទៀត រក្កាមរហត
្េថ្នបានបរងកើត ដ្ឋាភិបាេងមីមួយ។ រដ្ឋយភ័យខ្ៃច្អំពីកា ោប់ខួ ន
ៃ
ពួករគបានច្ូេ ួមជាមួយ
ក្កុមសមាៃ ត់ មួយរៅខកប ក្ពំខដនក្បរទសកមពជា
ុ
និង រវៀតណាម

946

។ នួន ជា បានជួ ប ជាមួយ

រខៀវ សំ្ន រេើកដំបូងរៅខកប ភនំឱោ៉ា េ់ បនាទប់ពី រខៀវ សំ្ន បាន ត់ច្ូេនក្ពមា៉ាគី ប៉ាខនតោត់មិនោំ
ថ្នរៅរពេណារទ

947

។ ោប់ត្តង
ំ ពីរដើមទសវតស ៍ ១៩៦០ មក កា ច្ូេ ួមនរោបាយ បស់ នួន ជា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២១-២២ (ខដេោំថ្ន វន រវ៉ាត គឺជាគណៈកមមកា ក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនតមិនោំសមាជិករ្សងរទៀតរទ)។

944
945

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៩-៤១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤១។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧ ។

946
ខដ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៤២-៤៤។ សូមរមើេ្ង
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយ ឯកសា E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380378-00380379។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និង
មខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥៨ ។

947

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៤។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៦-២៧។ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួម
ជាមួយបកសរៅភនំឱោ៉ា េ់ក្បខហេជាមន ដាក្បហា ឆ្នំ១៩៧០។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២
(ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៦។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៦៤ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រៅខតជាកា សមាៃត់

948

។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៦៣ នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ រៅជនបទរដើមបីជួបជាមួយ

រមដឹកនាំច្េនារ្សងៗរទៀត ួមទាំង ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី និង សន រសន។ ោត់ក៏បានជួប
ជាមួយ វន រវ៉ាត, ខក ពក, រសា
ច្រក្មើនរៅមខ
សំខ្ន់ៗ

ភឹម, កយ ធួន, ស់ ញឹម រៅរពេខដេច្េនាបដិវតតន៍បាន ីក

949

។ មតងមាកេ នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ ជាសមាៃត់ពីទីក្កុងភនំរពញរៅកាន់មនទី បកស

ួមទាំងមនទី

១០០ ខដេដំបូងមានទីត្តង
ំ រៅតំបន់ក្ពំខដនជាមួយក្បរទសរវៀតណាម។

ា ំរណើ រៅកាន់មនទី
ោប់ពីឆ្នំ១៩៦៦ ដេ់១៩៦៧ ោត់បានរធើដ

១០០ ងមី ខដេមានទីត្តង
ំ រៅរខតត

ា ំរណើ រៅកាន់មនទី ស-៧១ ខដេមានទីត្តង
ំ រៅត្តម
តនគី ី រហើយោប់ពីឆ្នំ១៩៧០ ោត់បានរធើដ
ដងសទឹងជីនិត។ រក្កាយមក រៅរពេខដេខខម ក្កហមច្ូេជិតមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ោត់ក៏បានរធើា
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ទសសនកិច្ចរៅមនទី ប-៥
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រខតត និងភូមិភាគរ្សងៗរទៀតខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៤៤-៤៥។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip
SHORT) ទំព័ ៦២-៦៣។ សូមរមើេ្ងខដ ERN (ជាភាសាខខម ) 00062313-00062319 (ក៏បានសំរៅរៅរេើ
កិច្ចក្បជំ បស់ នួន ជា ខដេរធើរា ឡើងរៅឆ្នំ ១៩៦៨ ជាមួយរមដឹកនាំភូមិភាគ ខដេកនុងច្ំរណាមរនាះ ួមមាន ត្ត ម៉ាក,
ស់ ញឹម និង រសា ភឹម ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ អនកច្ូេ ួម ក្តូវបានជូនដំណឹងអំពរី សច្កីតសរក្មច្ឲ្យោប់រ្តើមតសូ
ខ្នកក្បដ្ឋប់អាវធ និងនរោបាយ

សរពញក្បរទសរៅភូមិភាគបូ ៌

ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគអារគន យ៍)។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/16 ទំព័ ១២៣-១២៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយ
រលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4017, ERN (ជាភាសាខខម ) 00784339-00784340 (បង្វាញថ្ន រៅឆ្នំ១៩៦៧ រៅ
រពេមានកា បះរបា រៅសំឡូត នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ រៅទីរនាះ និងបានក្បគេ់េិខិតមួយច្ាប់ជូនរៅ ស់ ញឹម និង
គង់ ស្េ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ខណនាំពគ
ី ណៈកមាមធិកា មជឈិមឲ្យផ្ទអកកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧-៩ (ពិភាកាអំពកា
ី រធើដ
ា ំរណើ បស់ោត់

រៅកាន់មនទី ១០០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៥ (ពិភាកាអំពី
កា រធើដ
ា ំរណើ បស់ោត់រៅកាន់មនទី ១០០) ទំព័ ២៧ (ពិភាកាអំពីកា រធើដ
ា ំរណើ បស់ោត់រៅកាន់តំបន់សឹង
ទ ជីនិត)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨ (ពិភាកាអំពកា
ី រធើដ
ា ំរណើ បស់ោត់
រៅកាន់មនទី ប-៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាោម តន) ទំព័ ៣-៤, ៣២-៣៣ (ពិភាកា
អំពវី តតមាន បស់ នួន ជា រៅមនទី ស-៧១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន)
ទំព័ ២០-២១ (បង្វាញថ្ន នួន ជា គឺរៅមនទី បកសខកប សទឹងជីនិត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
(សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ១០-១២, ១៦-២០, ២៦-២៧ (ពិភាកាអំពវី តតមាន បស់ នួន ជា រៅមនទី ប-៥ ខដេ ួមមាន
កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំខ្នកា នាឆ្នំ១៩៧៥សីព
ត ីកា វាយក្បហា ច្ងរក្កាយ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

255

01006563
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

310>

រៅឆ្នំ១៩៧០ រៅរពេសរមតច្ នរោតតម សីហន ក្តូវបានទមាៃក់រច្ញពីអំណាច្ នួន ជា

បានរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ភូមិភាគបូ ៌

រហើយបានក្តឡប់មកភនំរពញវិញកនុង យៈរពេពី បីខខរក្កាយ

មក។ រៅរពេោត់រៅទីរនាះ ោត់បានបនតរធើដ
ា ំរណើ រៅជួប ប៉ាេ ពត និង រអៀង សា ី រដើមបី
ពនយេ់ពួកោត់អំពីសាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ និងរដើមបីទទួេកា ខណនាំពី ប៉ាេ ពត

952

។ រៅ

រពេខដេបដិវតតន៍មានកា ីកច្រក្មើនរៅមខ នួន ជា បានោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានច្ូេ

953

ួមជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត បស់បកសរៅមនទី ស-៧១

311>

។

រៅប៉ានាមនឆ្នំដំបូងននកា រធាើនរោបាយោ៉ាងសកមម បស់ោត់រៅក្បរទសកមពជា
ុ
កា ទទួេ

ខសក្តូវសំខ្ន់ បស់ នួន ជា រៅកនុងបកស ួមមាន កា ច្ូេ ួមបរងកើតរោេនរោបាយ បស់បកស

951

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ៤-៦, ១៥-១៦ (ពិភាកាអំពីកា រធើដ
ា ំរណើ

បស់ នួន ជា រៅកាន់សំឡូតរដើមបីជួបជាមួយរមដឹកនាំភូមិភាគមួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (សាកសី យន គីម) ទំព័ ៣-៥, ៦២-៦៤ (ពិភាកាអំពក
ី ិច្ចក្បជំ ខដេរធើរា ឡើងរដ្ឋយ នួន ជា រៅឆ្នំ១៩៧៣ រៅ
រខតតក្ករច្ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ២៨។ រៅឆ្នំ
១៩៧៣ នួន ជា បានអមដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅទសសនកិច្ចតំបន់ ំរដ្ឋះនានា។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ១៥-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨-៣០។ សូម

រមើេ្ងខដ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម )
00078190-00078191 (ខដេបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា ទទួេបនទក
ុ ទំនាក់ទំនងខ្ងជនបទ ោប់ត្តំងពីបកសក្តូវបានបរងកើត
រឡើងពីដំបូង ) 00078197, 00078199។

952

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័ ៦៤ (“កនុងខខកមភៈ [ឆ្នំ១៩៧០] ខាំុ

នួន ជា រធាើដំរណើ រៅរធាើសននិបាត និងរបើកវគគសិការៅភូមិភាគបូ ៌

រដើមបីពិនិតយសភាពកា ណ៍អំពីេទធភាពរធាើ ដា

ក្បហា បស់ក្កុម េន់ នេ់ និងដ្ឋក់ វិធានកា ទប់ទេ់ ដាក្បហា រនះ។”) ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧-៩ (“ខាំម
ុ ិនបានរៅលាក់ខួ ៃនរៅកនុងនក្ពជាមួយ ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី រទ យូ ៗខាំរុ ៅ
ជួបមតង មួយខខពី ខខរៅជួបោនមតង រដើមបីពិភាកា រដើមបីខាំយ
ុ កសភាពកា ណ៍រៅោយកា ណ៍ រហើយទទួេកា ខណនាំពី
ប៉ាេ ពត មកវិញ រតើក្តូវ ដំរណើ កា ោ៉ាងរម៉ាច្? ក្តូវរ ៀបច្ំបកសោ៉ាងរម៉ាច្? អីោ៉ាងរម៉ាច្? ជួនណាពី ខខរៅមតង
ជួនណាមួយខខរៅមតង នឹងសភាពកា ណ៍វាអំរណាយឲ្យ គឺត្តមកា ោំបាច្់ននសភាពកា ណ៍កនុង យៈកាេនីមួយៗ។”)។

953

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន)
ទំព័ ៣៩-៤០ (បង្វាញថ្ន នួន ជា មានទីត្តំងសិត
ា រៅមនទី ប-២០ ខដេជាមនទី ច្ំណះឲ្យមនទី ស-៧១ )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងមាោ៌យទធសា្សត និងកេយទធ ជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត

954

។ នួន ជា ក៏បានបនតសកមមភាពរផ្ទតតរៅ

រេើកា រោសនា្ងខដ ត្តម យៈកា រធើដ
ា ំរណើ រៅជនបទ រដើមបីក្បមូេកមាមភិបាេ និងរបើកវគគ
បណតុះបណា
ត េដេ់កសិក

និងរមដឹកនាំច្េនាតសូរៅមូេដ្ឋាន

កា រច្ញទសសនាវដតីទង់បដិវតត្ងខដ

956

955

។ ោត់ក៏ជាបគគេសំខ្ន់កនុង

។ រៅកនុងសវនាកា នួន ជា បានខងៃងរដ្ឋយមិនសីសង្វាក់

ោនទាក់ទិននឹងកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងកា ្សពា្ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតត រដ្ឋយបានបដិរសធ
ថ្នោត់មិនបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ្តួច្រ្តើមគំនិតបរងកើតទសសនាវដតីទង់បដិវតតរនះរឡើយ
ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

កា បដិរសធ បស់ោត់មិនអាច្ឲ្យរជឿជាក់បានរទ

957

។ រទាះជា

របើពិោ ណារៅរេើភាព

ក់ព័នកា
ធ េពីដំបូង បស់ោត់រៅកនុងកា របាះពមព្ាយសា ព័ត៌មានជារក្ច្ើនខដេទាក់ទងនឹងបកស

958

និងកា ពិពណ៌នារពេរក្កាយមករទៀត បស់ោត់ អំពីកា របាះពមព្ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតតរនះ
954

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន
ជា), ទំព័ ៣៩។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បវតតិច្េនាតសូពីឆ្នំ១៩៥៤ ដេ់ឆ្នំ១៩៧០ ឯកសា E3/131 ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00062305-00062306។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់
សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16, ទំព័ ១៣០-១៣២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380364-00380366។

955

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័
៨-៩, ២៧-៣៧ (សំរៅរៅរេើវគគសិកាខដេមាន ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ជាក្បធាន រៅឆ្នំ១៩៧១ រៅមនទី ភូមិភាគ
ខ្ងរជើង

ួមមានកមាមភិបាេថ្ននក់តំបន់ និងថ្ននក់ក្សុក។ បនាទប់ពក
ី ិច្ចក្បជំរនះ រៅមានកិច្ចក្បជំរមដឹកនាំថ្ននក់មជឈិម

និងរមដឹកនាំថ្ននក់ភូមិភាគ ខដេ នួន ជា ក៏បានច្ូេ ួម្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
យន គីម) ទំព័ ៩-១០, ២៧-២៨, ៣០-៣១ (រេើករឡើងថ្ន រៅឆ្នំ ១៩៧៣ នួន ជា បានរកាះក្បជំរមឃំកនុងរខតត
ក្ករច្ះ រៅភូមិដ្ឋ ។ កនុង អំឡុងកិច្ចក្បជំ នួន ជា បានខណនាំទាក់ទិននឹងកា អនវតត និងកា បរងកើតសហក ណ៍។
ស្ង្វគមក្បឆ្ំងនឹង បប េន់ នេ់ ក្តូវបាន នួន ជា រេើករឡើងក្តួសៗ្ងខដ ។)

956
957
958

សូមរមើេខ្នកទី ៦ សតីពីក្បព័នទ
ធ នា
ំ ក់ទំនង កថ្នខណឌ ២៦១-២៦៦ ។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤-៥។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៨-៩ (“ក៏ប៉ាខនត ដូច្បានជក្មាបរហើយ

រយើងកាេរណាះោមនមរធាបាយអាីរក្ៅពីស រស ក្កដ្ឋសក្កមួនរទ រហើយយករបាះពមព រហើយយកខច្កអនកអាន្ាយ
ត្តំងពីរេើរៅដេ់រក្កាមរ ៀនសូក្តឯកសា រនះ រដើមបី កសាងទសសនៈ រោេជំហ សតិអា មមណ៍ ឲ្យ កាទកជាធាត
អនករសនហា ជាតិ រសនហាបដិវតតន៍ រសនហាក្បជាជនតរៅរទៀត កំឲ្យខ្ចត់ខ្ចយ។ ដូរោនះមានអី មានខតរធាើឯកសា ហនឹង
បានោប់រ្តើមរធាើ ឯកសា ទង់បដិវតតហឹង
ន រឡើង។ រនះខាំស
ុ ូមជក្មាបក្បវតតិ បស់វាៗអ៊ីច្ឹង។”) បទសមាភសន៍ជាមួយ
នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ជាភាសាខខម ) 00062309-00062310 ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាច្ងរក្កាយ រៅរពេខដេ នួន ជា បានរធើកា
ា ង្វ បរងកើតរោេនរោបាយបកស ខដេឯកោជយ
រពញរេញពីបកសកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាមជាបរណតើ ៗរនាះ
ជាមួយបកសកមមយ
ុ នីស រត វៀតណាម

ោត់ក៏បានរដើ តួនាទីជាអនកទំនាក់ទំនង

រដ្ឋយរធើាដំរណើ រៅកាន់ ក្បរទសរវៀតណាមជារក្ច្ើនរេើក

959

រក្ច្ើនសា រដើមបីជួបជាមួយរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាម

312>

។

រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា ក្តូវបានរគរៅនាមក្តកូេ បស់ោត់ថ្ន “បង

នួន” ឬ ’អ៊ុំ នួន” ក្ពមទាំង “សមមិតត អនរេខ្” ឬជាទូរៅរៅ “បង” “បងជាទីរោ ព” “បងជា
ទីរសនហា”

960

។ រទាះបីជាោត់បដិរសធថ្នមិនបានរក្បើរ្
ម ះ ឬក្តូវបានរគរៅជាទូរៅថ្ន “បងធំ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣ (“អនករធាើទង់បដិវតតន៍ហឹង
ន គឺគណៈអច្ិន្នតយ៍ជាអនកស រស ជាពិរសសរេខ្បកស រហើយនិងខាំ។
ុ ”) សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣-៤; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៧-៨។ បទសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ជាភាសាខខម )
00062303-00062306។

959

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥១-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា), ទំព័ ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ១៣-១៤, ២៤-២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-២០, ២៥២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣២-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជន-ជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៩-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ១៦។ បទសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00062308-00062309, 00062316-00062318។ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់
សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16, ទំព័ ១២៣-១២៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00380357-00380359។
នួន ជា រៅមានតួនាទីរនះកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៤-៦។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៦ (“បងនួន”)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៤-៥៧ (“បងនួន” ក្ពមទាំង “បងជាទី
រោ ព” និង “បងជាទីរសនហា”), ទំព័ ៦៤ (“បងនួន” ក្ពមទាំង “បងជាទីរោ ព”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៨០-៨២ (“បង” និង “បង”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
វា៉ា ន់ថ្នន់ រៅដ្ឋោ៉ា ) ទំព័ ៣០-៣១ (“បង នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី នង ស្ង់) ទំព័
២៥-២៦ (“អ៊ុំ នួន’) ទំព័ ២៧, ៣៥-៣៦ (“អ៊ុំ នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី រពក្ជ ជឹម)
ទំព័ ៥៩-៦១ (“អ៊ុំ នួន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៨៣-៨៤
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

961

ទីពី ”

962

ក៏សាកសីមួយច្ំនួនបានបញ្ញជក់ថ្នរ្
ម ះរៅរក្ៅ រនះ ក្តូវបានរក្បើសំរៅច្ំរ ះ នួន ជា

រ្
ម ះរៅរក្ៅទាំងរនះ

ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងទូ រេខ

963

ក់ព័នន
ធ ឹងសកមមភាព បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស

។

និង បាយកា ណ៍ជារក្ច្ើនខដេ

ក៏ដូច្ជារៅកនុងច្ំណា បស់កមាមភិបាេ

រៅរេើច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី ស-២១ ួមទាំងរដ្ឋយសាកសី កាំង រហកកអាវ ខដេបានរ្ាើជូន ឬ
ច្មៃងជូន

នួន ជា

964

។ ជាពិរសស សាកសី សួន កានិេ ខដេរធើកា
ា ង្វ

ក់ព័នទ
ធ ូ រេខ បស់

(“សមមិតត អនរេខ្”)។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស្ង់ ឯកសា E3/64 នងៃទី
២៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម (00328039-00328040 (“បងនួន”), 00328040-00328045 (“Uncle
Nuon”) ។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ម៉ាន ឯកសា E3/71 នងៃទី ១៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00284294-00284295, 00284302-00284303, 00284306-00284307 (“សមមិតអ
ត នរេខ្”)។

961
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩-១០។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា

ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៩០-៩១ (បង្វាញថ្ន កយ ធួន បានរៅ នួន ជា ថ្នជាបងធំទី២)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ២៩-៣០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (សាកសី François PONCHAUD) ទំព័ ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី
រពក្ជ ជឹម) ទំព័ ៥៩-៦១។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David
CHANDLER) ទំព័ ២៥, ២៦។

963

ទូ រេខ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/893 នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម )

00000708-00000709 (“បង នួន”)។ ទូ រេខ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/908, នងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧
ERN (ជាភាសាខខម ) 00020923 (“អ៊ុំ នួន”)។ ទូ រេខ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/943 នងៃទី ២៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00021014 (“អ៊ុំ នួន”)។ រសច្កីតោយកា ណ៍ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/860 នងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00021003 (“អ៊ុំ នួន”)។ ពិធីជប់រេៀងកនុង
ឱកាសខួបរេើកទី ៥១ ននកា បរងកើតកងទ័ពក្បជាជន ំរដ្ឋះច្ិន (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ) នងៃទី ២៤
ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/1417, ERN (ជាភាសាខខម ) 00722155, 00722157-00722158 (“សមមិតអ
ត នរេខ្”)។ សនទ កថ្ន សមមិតត រតង យីងោវ សមាជិកគណៈមជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសច្
ត ិន (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មានកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ) នងៃទី ០៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/78 ERN (ជាភាសាខខម ) 00705175 (“សមមិតត
អនរេខ្”)។

964

ច្រមៃើយ បស់ គង់ រគឿន រៅ អឹង រវ៉ាត រៅមនទី ស-២១ ឯកសា

E3/1565, ERN (ជាភាសាអង់រគៃ ស)

00182773 (“បង នួន”)។ ច្រមៃើយ បស់ ជូត រញ៉ា រៅមនទី ស-២១ ឯកសា

E3/1687 ERN (ជាភាសាខខម )

00005403 (“បង នួន”)។ ច្រមៃយ
ើ បស់ ោប មិត រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1688 ERN (ជាភាសាខខម )
00226401 (“បងធំ ទី២”)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ)
ទំព័ ៦-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៣-២៦)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

259

01006567
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសបានរេើករឡើងថ្ន កា រក្បើ កយ ថ្ន “អ៊ុំ នួន” រេើទូ រេខរ្ាើរៅកាន់

965

មនទី ៨៧០ គឺ “ជាកា ពិត” សំរៅច្ំរ ះ នួន ជា

។ កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ខដេបានរធើរា ឡើងរៅនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាេ ពត ខដេក្តូវបានកំណត់ថ្នជាក្បធាន
គណៈកមាមធិកា រនះ បានរៅ នួន ជា ថ្ន “ សមមិតត នួន”

966

។

៧.២ ឋានៈ និងតួនាទី បស់ នួន ជា រៅកនង
ុ បកស

313> នួន ជា

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោប់ត្តំងពីសននិបាតបកសរេើកទីមួយរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦០ មក

ោត់គឺជាអនរេខ្បកស

967

។ នួន ជា បាន កាតំខណងរនះកនុងអំឡុងសននិបាតបកសរក្កាយៗរទៀត

នួន ជា ក៏ក្តូវបានរគរៅថ្នជា “បង នួន” រៅកនុងច្ំណា ជារក្ច្ើន ខដេមានរៅកនុងច្រមៃើយសា ភាពរ្សងរទៀតរៅកនុង
មនទី ស-២១។ សូមរមើេ ឧទា. ច្រមៃើយ បស់ ត្តំង អាន រៅ រអន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1826, ERN (ជា
ភាសាអង់រគៃ ស) 00183380។ ច្រមៃើយ បស់ ឌី រឡង រៅ ភាព រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1839, ERN (ជាភាសា
អង់រគៃ ស) 00182820។ ច្រមៃើយ បស់ ខហម សត រៅ រសឿន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1842, ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00017272)។ ច្រមៃើយ បស់ េន អិន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/3689, ERN (ជាភាសាខខម ) 00174874។
សូមរមើេ្ងខដ រជើងទំព័ រេខ ១០៣៥។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា រជើង
ទំព័ ១០៣៥។

965

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សួន កានិេ) ទំព័ ៨៣-៨៤។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខ កមពជា
ុ -

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/519 នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00001092។

966

កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ នងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/225, ERN (ជាភាសាខខម )

00000841-00000842។ រទាះបីជាអតតបទបកខក្បជាភាសាអង់រគៃ សននឯកសា E3/225 មិនមាន កយ “សមមិត”ត ក៏
រដ្ឋយ ខតអងគជំនំជក្មះបានរោងរៅរេើអតតបទរដើមជាភាសាខខម ។ នួន ជា ជារ ឿយៗក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកំណត់
រហតគណៈអច្ិន្នតយ៍ថ្នជា “សមមិតអ
ត នរេខ្” ឬជា “សមមិតត នួន”។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី និង
មខង្វ បស់ នួន ជា រជើងទំព័ រេខ ៩៧៥។

967

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦០ និង ៦១-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥

ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៥-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន
ជា) ទំព័ ៩-១១។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៣-៥៤។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ កិច្ចសមាភសន៍

ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078192។ ។ រសៀវរៅ
និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380368-00380370។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

260

01006568
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

968

ក្ពមទាំងរៅកនុងអំឡុងរពេទាំងអស់នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

។ បនាទប់ពី ទូ សាមត បាត់ខួ ន
ៃ

ប៉ាេ ពត ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្បកសរៅឆ្នំ ១៩៦៣។ ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា នួន ជា បាន
បញ្ញជក់ថ្ន មានកា សងស័យមករេើ ូបោត់ រដ្ឋយសា ខតពូនងៃ បស់ោត់រ្
ម ះ សីវ រហង ខដេជា
រមដឹកនាំមួយ ូបននបកសក្បជាជនបដិវតតនក
៍ មពជា
ុ ទទួេបនទក
ុ ខ្ងសមាជិកបកសរៅជនបទបានច្ះច្ូេ
ជាមួយ បប េន់ នេ់។ រទាះបីជាោ៉ាងណា នួន ជា បានោំក្ទច្ំរ ះកា រក្ជើសរ ីស ប៉ាេ ពត ជា

969

រេខ្បកស រទាះបីជាោត់រៅខតជាអនរេខ្បកសក៏រដ្ឋយ
ប៉ាេ ពត ថ្នពួករគនឹងរធើកា
ា ង្វ ជាមួយោន

314>

រហើយោត់បានក្ពមរក្ពៀងជាមួយ

970

។

អនកជំនាញ David CHANDLER សាកសី សួង សីរគឿន និង កាំង រហកកអាវ កនុង

971

ច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត

972

ក្ពមទាំងជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន

បានបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា ពិតជា

កាន់តួនាទីរនះខមន។

968

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័
១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-១៩។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា នងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា E3/54 ERN (ជាភាសាខខម )
00148743-00148744។ សូមរមើេ ្ងខដ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078197។

969

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៦-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤៤-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៨-១០។ សូមរមើេ្ងខដ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ
ERN (ភាសាខខម ) 00078196-00078197។ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ Davide
CHANDLER) ទំព័ ៤២-៤៣។

970

ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S.R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/4001R ឈ្តវីរដអូបខនាម-

បទសមាភសន៍ នួន ជា ជាមួយ រងត សមបតិត 09’40-10’14 (“រហតរនះ ខាំបា
ុ ននិោយរៅកាន់ ប៉ាេ ពត ថ្ន រៅកនុង
សាានភាពបច្ចប
ុ បននរនះ ខាំម
ុ ិនសមជាមនសសខដេដឹកនាំបកសរនាះរទ ... ដូរច្នះខាំបា
ុ នរសនើសំ ប៉ាេ ពត រធើជា
ា រេខ្។ រៅ
រពេរនាះ រយើងទាំងពី នាក់ បានឯកភាពោនថ្ន រៅរពេណាក៏រដ្ឋយខដេមានបញ្ញា រយើងនឹងរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទាំង
រនាះជាមួយោន”)។

971

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សួង សីរគឿន) ទំព័ ២៦-២៧; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៨។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip
SHORT) ទំព័ ៤៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

261

01006569
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

315>

នួន ជា ក៏បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់គឺជាសមាជិករពញសិទធ ម
ិ យ
ួ ូបទាំងរៅកនុងគណៈកមាមធិកា -

មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

973

។ សមាជិកភាព បស់ោត់រៅ

កនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រនះ ក្តូវបានសាកសី និងអនកជំនាញជា
រក្ច្ើនខដេ្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបញ្ញជក់្ងខដ

316>

ភ័សត្ត
តុ ងននកា ខតងត្តំងទាំងរនះ

ធិបរតយយ។

។

មានស រស រៅកនុងឯកសា នានានន បបកមពជា
ុ ក្បជា-

កំណត់រហតកិច្ចក្បជំជារក្ច្ើន បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

បង្វាញថ្ន នួន ជា មានមខតំខណងជាអនរេខ្បកស
972

974

975

។ ោប់ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៧ នួន ជា ក្តូវបាន

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១០-១១ (“បាន

កំណត់ អតតសញ្ញាណ នួន ជា ជាអនរេខ្ននគណៈអច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងជាមួយ ប៉ាេ ពត ខដេបគគេ
សំខ្ន់បំ្តរៅកនុងបកស”)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់
សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ERN (ជាភាសាខខម ) 00380376-00380377។

973

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣៣-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ២៧-២៩។ សូមរមើេ្ងខដ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078192, 00078197 ។ ។

974

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៥, ២៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (សាកសី
ឡុង ន ិន)ទ ទំព័ ៥៧-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័ ១-២។ សូម
រមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន), ទំព័ ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៤៦-៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័ ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៥៤-៥៥។

975

សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/227 នងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN

(ជាភាសាខខម ) 00019127-00019128។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/228 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ
មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00017105។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/229
ច្ះនងៃទី ២២ ខែ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000713-00000714។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000744-00000745។ កំណត់
រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/217 ច្ះនងៃទី១១ ខខ មីនា ឆ្នំ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000736។
កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/218 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម )
00000751។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/220 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00000827។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/221 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

262

01006570
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កំណត់ជា្ៃូវកា ថ្នជាអនរេខ្ននគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅកនុងសនទ កថ្ន
ខដេោត់បានខងៃងរៅកាន់រភាៀវកិតយ
ិត ស

និងគណៈក្បតិភូប រទស

និងរៅកនុង បាយកា ណ៍

976

សា ព័ត៌មានកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទាក់ទិននឹងកា រធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ប រទស និងកិច្ចក្បជំនានា

។

១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000810-00000811។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/222 ច្ះ
នងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000770។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា
E3/224 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000772-00000773។ កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/225 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00000837។

976

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ លាតក្តដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពីខួបននកា បរងកើតបកស

(កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)

ឯកសា E3/2678 នងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00715810-00715811 (ខដេ នួន ជា ក្តូវ
បានទទួេសាគេ់ជា្ៃូវកា ថ្នជាអនរេខ្គណៈកមាមធិកា មជឈិម)។ សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អនរេខ្នន
គណៈមជឈិមននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រៅកនុងឱកាសរេៀងរភាជនាហា រធើរា ឡើងជូនជាកិតិយ
ត សដេ់គណៈក្បតិភូនន

សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ រៅរប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម )
00224451 (ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងកា រកាតស រសើ ច្ំរ ះបកសកមមយ
ុ នីសច្
ត ិន ក្បជាជន និង ដ្ឋាភិបាេនន
សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន ច្ំរ ះជំនួយ កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ ខដេជួយពក្ងឹងឯកោជយភាព និងបូ ណភាព
បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)។

រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីស-ត

ដ្ឋណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០-៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00224457 (សនទ កថ្នខដេ
រធើរា ឡើងរដ្ឋយ នួន ជា ខងៃងរៅកាន់អនកតំណាងបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ខដេបានមករធើទ
ា សសនកិច្ចរៅ
កមពជា
ុ ។ កា រេើករឡើងអំពក្ី បវតតិសា្សត មរនាគមវិជាជ កា ក្គប់ក្គង និងសកមមភាពជាក់ខសតងមួយច្ំនួន រក្កាយកា
ំរដ្ឋះ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។ សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)
ឯកសា E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00705166 (សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា កនុង
ពិធរី េៀងរសាយរភាជន៍ជាកិតយ
ិត សដេ់សមាជិកគណៈមជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសច្
ត ិន

និងជាអនក្បធានគណៈអច្ិន្នតយ៍

សភាជាតិក្បជាជនននសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន។ កា រេើករឡើងអំពសា
ី មគគីភាពរោធា និងមហាមិតភា
ត ពបដិវតត
វាងក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ )។ ោយកា ណ៍ពីកា មកដេ់ បស់រលាក សូផ្ទននូវងស, ប៉ាេ ពត ជួបជាមួយនឹង

គណៈក្បតិភូ រហើយ រខៀវ សំ្ន ទទួេរលាក សូផ្ទននូវងស (ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1499 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00714310-00714319 (ោយកា ណ៍អំពកា
ី អរញ្ជ ើញមកដេ់ បស់គណៈក្បតិភូ ដ្ឋាភិបាេននបកសឡាវ រៅក្បរទសកមពជា
ុ ខដេទទួេសាាមគន៍រដ្ឋយ នួន ជា និងកិច្ចក្បជំជាបនតបនាទប់ ខដេ នួន ជា បាន
ច្ូេ ួម វាងគណៈក្បតិភូ ដ្ឋាភិបាេននបកសឡាវ និងតំណាង បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។

ឹ នាំ
គណៈក្បតិភូដក

រដ្ឋយសមមិតត នួន ជា រច្ញដំរណើ រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន រៅនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា (ព័ត៌មាន កមពជា
ុ )
ឯកសា E3/1526 នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00811136-00811138 (ោយកា ណ៍អំពី
ទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បភូ បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ នួន ជា រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជា
មានិតច្ិន និងសាធា ណ ដាក្បជាមានិតក្បជាធិបរតយយកូរ ៉ា)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

263

01006571
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៧.៣ កខនៃងសានក់រៅ កា រធើកា
ា ង្វ និងទីត្តង
ំ រធើដ
ា រំ ណើ កនុងអំឡង
ុ រពេនន បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ

317>

រៅរពេក្តឡប់មកភនំរពញវិញ ប៉ានាមននងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា

បានរៅសានក់រៅជាអច្ិន្នតយ៍រៅមនទី

ក-៣

ខដេជាកខនៃងោត់ ស់រៅ

និងរធាើកា ង្វ ជាមួយ

រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រ្សងរទៀត ួមទាំង ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី, សន រសន, វន រវ៉ាត
និង រខៀវ សំ្ន។ ជារ ឿយៗ នួន ជា រធើដ
ា ំរណើ ពីមនទី ក-៣ រៅមនទី ក-១ ខដេជាកខនៃងសានក់
រៅ បស់ ប៉ាេ ពត រៅត្តមមាត់ទរនៃ ខដេកខនៃងរនះក៏ជាកខនៃងរ ៀបច្ំកិច្ចក្បជំសំខ្ន់ៗ បស់
គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស្ងខដ

977

។ កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា

បានបនតរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ជនបទ រដើមបីពិនិតយរមើេគរក្មាងសាងសង់ និងគរក្មាងកសិកមម ជួប
ក្បជំជាមួយរមដឹកនាំភូមិភាគ និងរបើកកិច្ចក្បជំអប់ ំ និងរោសនា

978

។ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មង
ត

ខដ នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ រៅទសសនកិច្ចជា្ៃូវកា រៅក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូរ ខ្
៉ា ងរជើង

977

979

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ១១-១៣, ៦៣-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី នឹម ខសម) ទំព័ ៥៧-៥៨, ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២
(សាកសី រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
ទំព័ ២២-២៣ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី

ន ោន)

ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨

ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៤៣-៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ
Philip SHORT), ទំព័ ១៨-២០។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧ ។ ខ្នកទី ៥ សតីពី
ច្នាសមព័នធ ដាបាេ ទំព័ ២១៣ ។

978

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី នី កន) ទំព័ ២-៥ (បានច្ូេ ួមកា ក្បជំភូមិភាគរៅភូមិភាគបសចិមរៅឆ្នំ១៩៧៥ ខដេ
នួន ជា មានវតតមានកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំរនាះខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ក្ពំ សូ) ទំព័
២៦-២៩ (រ ៀបោប់អំពក
ី ិច្ចក្បជំខដេបានរធើរា ឡើងរៅភូមិភាគឧតត ងមី ខដេ

នួន ជា បានខណនាំខួ ៃន កង ោប

ជាក្បធានភូមិភាគងមី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ស វិ) ទំព័ ២៩-៣០ (បង្វាញថ្ន នួន ជា
នឹងរធើដ
ា ំរណើ រៅជនបទ)។

979

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៩ (សំរៅរៅរេើទសសនកិច្ច បស់ នួន

ជា រៅក្បរទសច្ិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៦៨-៧១ (បានបញ្ញជក់
ថ្ន

នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើង រៅឆ្នំ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ

ូបងត

បស់ នួន ជា រៅទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/3261 មិនមានកាេប ិរច្ិទ។ សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អនរេខ្
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

264

01006572
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៧.៤ តួនាទីកនុងអំឡង
ុ រពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

318>

បខនាមរៅរេើតួនាទី បស់ោត់រៅកនុងបកស នួន ជា កាន់តួនាទីជា្ៃូវកា រ្សងៗរទៀតកនុង

អំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ នួន ជា គឺជាក្បធាន
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន រហើយរៅខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់ក្តូវបាន
ី ត ីនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ខតងត្តំងជា្ៃូវកា ជានាយក ដាម្នតីសទ

រក្កាយរពេខដេ

ពត បានឈ្ប់សក្មាកបរណា
ត ះអាសននមួយ យៈ រដ្ឋយសា ខតមានបញ្ញាសខភាព

ប៉ាេ

980

។

៧.៤.១ ក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន

319>

នួន ជា បានបញ្ញជក់អំពីតួនាទី បស់ោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជនកនុងអំឡុងរពេនន

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

981

។

បនាទប់ពីមានរសច្កីតសរក្មច្មួយ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម

982

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កាេពីនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

ោត់ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធាន

គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណា ងក្បជាជន ជាមខតំខណងខដេោត់ បនតកាន់ ហូតដេ់
រក្កាយរពេខដេ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានដួេ េំ
ននគណៈកមាមធិកា មជឈិ ម ននបកសក មមយ
ុ នី ស ក
ត មពជា
ុ

983

។ ឯកសា រ្សងៗរទៀតពី បបកមពជា
ុ

រៅកនុ ងឱកាសរេៀងសាយរភាជរធើារឡើ ង ជូន ជាកិ តិតយ សដេ់

គណៈក្បតិភូននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ រៅរប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨។

980
981

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៨៨៩-៨៩០ និង កថ្នខណឌ ៨៨៨។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ១៩។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា
E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ
David CHANDLER) ទំព័ ២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន)
ទំព័ ២៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី KIM Vun) ទំព័ ២២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក ិន) ទំព័ ៤២-៤៣។
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រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិប ឯកសា E3/1435 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៩ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00595273 (“សននិបាតបានសរក្មច្ជាឯកច្ិនទ ក្តូវ កាតួនាទីរលាក នួន ជា ជាក្បធានគណៈអច្ិន្នតយ៍នន
សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ”)។ រសច្កីតក្បកាសព័ត៌មាន បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/1449 ច្ះនងៃទី

២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨១ ERN (ជាភាសាខខម ) 00578901-00578902។
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រសច្កីតសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិម ឯកសា E3/12 នងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម )

00003140-00003141។ សូមរមើេ្ងខដ ឯកសា អំពអ
ី ងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006573
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្បជាធិបរតយយ

ខដេ ួមទាំងសនទ កថ្នរ្សងៗ

ខដេោត់ខងៃងរៅកនុងមខតំខណងរៅកាន់រភាៀវ-

កិតយ
ិត ស និងគណៈក្បតិភូប រទស បានបង្វាញថ្ន នួន ជា ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន

320>

984

។

នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន តួនាទីរនះគឺជាតួនាទីសំខ្ន់មួយកនុងច្ំរណាមតួនាទីរ្សងរទៀត

ខដេោត់មានកនុងអំឡុ ងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយធានាថ្ន ច្ាប់ នានាក្តូវ បាន
អនម័ត

រទាះបីជាជរមាៃះជាមួយក្បរទសរវៀតណាមរធើាឲ្យដំរណើ កា រនះមានកា េំបាកកីត

985

។

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ នួន ជា បានអះអាងថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន ខដេទទួេខសក្តូវរេើ
កា ពិភាកាច្ាប់ គឺក្ោន់ខតជាសាាប័នខដេមានខតសំបកខ្ងរក្ៅ ខដេបង្វាញពីកា ក្បតិបតិត្ត
ត ម
េកេនិក
ត ៈបកស ដូច្ខដេបានពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេបានរធើរា ឡើងរៅ
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រហើយោត់បានច្ូេ ួម្ងខដ

986

។ សភាកក្មជួ បក្បជំណាស់ រហើយ

E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ សម័យក្បជំរពញអងគរេើកទី ១ នីតិកាេទី ១ បស់សភាតំណាង
ក្បជាជនកមពជា
ុ -រសច្កីតក្បកាសព័ត៌មាន ឯកសា E3/262 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម )
00622988-00622989។
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សូមរមើេ ឧទា. ោយកា ណ៍ពីកា មកដេ់ បស់រលាក សូផ្ទននូវងស, ប៉ាេ ពត ជួបជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូ រហើយ

រខៀវ សំ្ន ទទួេរលាក សូផ្ទននូវងស (ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1499 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00714310-00714319។ សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា អនរេខ្ននគណៈមជឈិមននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅកនុងឱកាសរេៀងរភាជនាហា រធើរា ឡើងជូនជាកិតិយ
ត សដេ់គណៈក្បតិភូននសភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ
រៅរប៉ាកាង
ំ
ឯកសា E3/199 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00224451។ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ លាត

ក្បដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពខ
ី ួបននកា បរងកើតបកស (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខតលា ឆ្នំ១៩៧៧) ឯកសា
E3/2678 ច្ះនងៃទី ០៦ ខែ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00715810-00715811។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នក
ទី ៧ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា រជើងទំព័ ៩៧៦។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៨។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន
ជា) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៧។

986

កំណត់រហតគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 នងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម )

00017118-00017119 (រក្ៅពី ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន និ ង នួន ជា ក៏មានវតតមានកនុ ងកិ ច្ចក្បជំ រនះខដ ខដេកនុ ង
កិច្ចក្បជំរនះរគបានខណនាំថ្ន “ក៏កំនិោយរេងពីសភា រៅមនក្បជាជនឲ្យរគរឃើញថ្ន រយើងបនៃឹមបនៃំ រហើយសភា
រយើងោមនតនមៃអី”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

266

01006574
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្បខហេជាបានជួបក្បជំខតមតងប៉ារណា
ណ ះកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រហើយក៏មិន

987

បានអនម័តច្ាប់ណាមួយរឡើយ

។

៧.៤.២ នាយក ដាម្នតស
ី ទ
ីត ី

321>

នួន ជា បានបដិរសធថ្នោត់មិនខដេក្តូវបានខតងត្តំងជានាយក ដាម្នតីសទ
ី ត នី ន បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយរនាះរទ។ រទាះបីជាទទួេសាគេ់ថ្ន ប៉ាេ ពត បានឈ្ប់សក្មាកមួយ យៈរៅឆ្នំ
១៩៧៦

ក៏រដ្ឋយ

ក៏ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន

សន រសន គឺជាអនកខដេក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យជំនួស

988

ប៉ាេ ពត

322>

។

ភ័សត្ត
តុ ងរ្សងៗរទៀតរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ បង្វាញ្ទយ
ុ រៅនឹងសកេីកមមរនះ។ ឯកសា

ជារក្ច្ើនបានោយកា ណ៍អំពីកា ខតងត្តំង នួន ជា ជា្ៃូវកា ឲ្យរធាើជានាយក ដាម្នតីសទ
ី ត នី ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ រៅកនុងអំឡុងរពេអវតតមាន បស់ ប៉ាេ ពត ឬ
សក្មាប់រពេខដេ ប៉ាេ ពត នឹងអវតតមាននារពេណាមួយខ្ងមខ
987

989

។ ឯកសា រ្សងៗរទៀត

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(សាកសី ក្បាក់ យត) ទំព័ ៥៥-៦២ (បញ្ញជក់ថ្ន រទាះបីជាោត់ និងបតី បស់ោត់ ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគក្តូវបានរគ
រក្ជើសត្តំង ក៏ប៉ាខនតពួកោត់មិនបានដឹងអំពកា
ី របាះរឆ្នតណាមួយរនាះរទ រហើយពួកោត់ក៏មិនខដេរៅច្ូេ ួមកា ក្បជំ
សភាណាមួយរនាះ រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ខ ៉ាន) ទំព័ ២១-២២ (បញ្ញជក់ថ្ន
រទាះបីជាោត់ក្តូវបានរគជូនដំណឹងអំពកា
ី របាះរឆ្នត ក៏ប៉ាខនតោត់មន
ិ បានដឹងអំពកា
ី របាះរឆ្នតណាមួយ ខដេបានរធើា
រឡើងរនាះខដ រហើយោត់កម
៏ ិនខដេក្តូវបានរគរកាះរៅឲ្យក្បជំរៅសភារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២ (សាកសី នង ស្ង់) ទំព័ ២៨-២៩ (បញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានទទួេសា ខតមួយប៉ារណា
ណ ះពី នួន ជា ខដេរកាះក្បជំ
សមាជិកសភា)។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៣-២៣៨។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ

កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២០, ៤០-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩-១០។
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ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ កា អរញ្ជ ើញរលាក ប៉ាេ ពត រៅទីក្កុង រប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/486 នងៃទី ២៩

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧, ERN (ជាភាសាខខម ) 00634830-00634831 (កា ក្បកាសជា្ៃូវកា ត្តម វិទយុភំរន ពញអំពី
ទសសនកិច្ច បស់ ប៉ាេ ពត និងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកាន់ក្បរទសច្ិន រហើយក៏បានកត់សមាគេ់ថ្ន នួន ជា បានកាន់
តំខណងជា “នាយក ដាម្នតីសីទ
ត ី” កនុងអំឡុងរពេកា បនតអវតតមាន បស់ ប៉ាេ ពត ោប់ត្តំងពីនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៦)។

កា ឈ្ប់សក្មាកឈ្ឺ បស់

ប៉ាេ

ពត

សក្មាកបរណា
ត ះអាសននពនា
ី យក ដាម្នតី

(កក្មង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ខដេបានបនសេ់ទកពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ គិតមកទេ់ច្ងឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេកនុងរនាះមាន
ទាំង បាយកា ណ៍ព័ត៌មានជាតិ និងអនត ជាតិសីអ
ត ំពីកិច្ក្ច បជំរៅកក្មិតអនកកា ទូត ក៏បានបញ្ញជក់អំពី
កា ខតងត្តំងរនះខដ
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។

ឯកសា ទាំងរនះសីសង្វាក់្ងខដ ជាមួយនឹងសាកសី កាំង រហកកអាវ

ខដេបានឮព័ត៌មានពី វិទយុខដេបានក្បកាសអំពីកា ឈ្ប់សក្មាក បស់ ប៉ាេ ពត និងកា ខតងត្តំង
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ីត ី
នួន ជា ឲ្យកាន់តួនាទីជានាយក ដាម្នតីសទ

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ

Steven HEDER រៅឆ្នំ ១៩៩៦ រអៀង សា ី បានខងៃងថ្ន នួន ជា បានជំនួស ប៉ាេ ពត ខដេជា

SWB/FE/5323/B/2) ឯកសា E3/192 នងៃទី ២៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00662004 (រសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្បធានគណៈក្បធាន ដា បានសរក្មច្ខតងត្តំង នួន ជា “ឲ្យជំនួស សមមិតត ប៉ាេ ពត
បរណា
ត ះអាសនន រហើយទទួេតួនាទីជានាយក ដាម្នតីសីទ
ត ី”។ សូមរមើេ្ងខដ រលាក ប៉ាេ ពត សក្មាកពីមខតំខណង
“ជាបរណា
ត ះអាសនន” (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/280 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00663965-00663966។ រលាកក្បធាន នួន ជា ទទួេជួបឯកអគគ ដាទូតអាេ់បានី (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា E3/269 នងៃទី ១១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00597037។
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សាទូ រេខច្ូេក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង, កមមវតា៖ុ ពងាវត្តខខម (ខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦) ឯកសា E3/491 នងៃទី ១៥

ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00704450-00704451 (ខដេបានច្ងអេ
ុ បង្វាញពីកា ច្ូេនិវតតបរណា
ត ះអាសនន បស់នាយក ដាម្នតីកមពជា
ុ ប៉ាេ ពត ។ នួន ជា ទទួេជួបឯកអគគ ដាទូតអាេ់បានី (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
រៅប រទស) ឯកសា E3/281 នងៃទី ១៧ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦, ERN (ជាភាសាអង់រគៃ ស) 00168071; សាទូ រេខ
សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន និងសកេីកមមអំពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/485 នងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧
ERN (ជាភាសាខខម ) 00524035-00524036។ រខៀវ សំ្ន, នួន ជា សខមតងកា សាាគមន៍ដេ់នងៃបណយជាតិបា៉ាគីសាាន,
(កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/285, ERN (ជាភាសាខខម ) 00699188-00699189។ នាយក ដា-

ឹ នាំបេហាគ ី, សា បស់ឯកឧតតម Djuranovic នន
ម្នតីសីទ
ត ីសាាគមន៍សមភាគី ភូមា រៅនងៃរបាះរឆ្នត, សា ពីថ្ននក់ដក
ក្បរទសយូរហាគសាៃ វី និងសា បស់ Bhutto (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/286, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00899399, 00899400, 00899401, 00899401-00899402។ រមដឹកនាំ ជូនព ក្បរទសរវៀតណាមកនុង

ឱកាសបណយខួបជ័យជំនះ និង រលាក រខៀវ សំ្ន និង នួនជា ជូនព រមដឹកនាំក្សីេង្វក (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ
ប រទស) ឯកសា

E3/287, ERN (ជាភាសាខខម ) 00679826-00679830, 00679849-00679850។ សមមិតត

នួន ជា សខមតងនូវកា អបអ សាទ ជូនដេ់រមដឹកនាំននក្បរទសមា៉ារឡសីរៅកនុងនងៃបណយជាតិ, រមដឹកនាំកមពជា
ុ សខមតង
នូវកា អបអ សាទ ជូនដេ់រមដឹកនាំននសាធា ណ ដាសងគមនិយមរវៀតណាមរៅកនុងនងៃបណយជាតិ, ដាម្នតីកា ប រទស
ននក្បរទសភូមាបានបញ្ច ប់ទសសនកិច្ច និងសា បស់រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក នួន ជា (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
រៅប រទស ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧) ឯកសា E3/143, ERN (ជាភាសាខខម ) 00904132, 00904133-00904134,
00904135, 00658446-00658448។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៩-១០។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313
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នាយក ដាម្នតីនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅឆ្នំ ១៩៧៦

។ រេើសពីរនះរទៀត មានភ័សត្ត
តុ ង

បញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងមខតំខណង បស់ោត់ជានាយក ដាម្នតីសទ
ី ត ី នួន ជា បានខងៃងសនទ កថ្នមួយរៅ
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កនុងឱកាសខួបរេើកទី ៩ ននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ កាេពីខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧

323> រហតដូរច្នះ

។

អងគជំនំជក្មះមានរជឿជាក់ថ្ន ោប់ពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦

ហូតដេ់ឆ្នំ

១៩៧៧ រៅមនរពេខដេ ប៉ាេ ពត ក្តឡប់មកបំរពញភា កិច្ច បស់ោត់ វិញរនាះ នួន ជា បានកាន់
តួនាទី្ូវៃ កា ជានាយក ដាម្នតីសទ
ី ត នី ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

994

។

៧.៥ តួនាទីកនង
ុ កា រោសនា និងបញ្ញា ក់ពន
័ រធ ្សងៗរទៀត

324>

ជារក្ច្ើនរេើក រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងមជឈិមបកស និង

កនុងអំឡុងរពេខដេមជឈិមបកសមានអតាិភាព
នឹងកា រោសនា និងកា អប់ ក
ំ សិក

ោត់ទទួេខសក្តូវសំខ្ន់រេើបញ្ញារ្សងៗ ក់ព័នធ

កមាមភិបាេ និងសមាជិកបកសរ្សងរទៀត រដ្ឋយរផ្ទតតជា

ពិរសសរេើរោេកា ណ៍សំខ្ន់ៗ និងរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បស់បកស

992

995

។

បទសមាភសន៍ Steven Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00062486-00062487 (រេើករឡើងថ្ន នួន ជា បានជំនួសតួនាទី ប៉ាេ ពត ជានាយក ដាម្នតី រទាះបីជាកា
ពិតខដេថ្ន ោត់បានកាន់តួនាទីជាឧបនាយក ដាម្នតីទីមួយ រហតដូរច្នះោត់ជាអនកបនាទប់ខដេក្តូវជំនស
ួ ប៉ាេ ពត)។

សូមរមើេ្ងខដ កា ពិតអំពី បបផ្ទតច្់កា បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/86 នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00224430-00224431 (“នួន ជា ខដេជាបគគេទី២ រៅកនុងបកស និងអតីតជាក្បធានសភាជាតិ ខដេក្តូវ
បាន ប៉ាេ ពត រក្ជើសត្តំងឲ្យជំនស
ួ ោត់ជានាយក ដាម្នតីបរណា
ត ះអាសនន”)។

993

នួន ជា ខងៃងរៅរពេខួបកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ (កក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/147 នងៃទី ១៧

ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00807441។ ខួបរេើកទី៩ ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍ ឯកសា E3/544
នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00807441។ សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងរមទិញទិវា
ខួបកងទ័ព (រៅកនុង SWB/FE/5417/C1/1) ឯកសា E3/191 នងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម )
00649940-00649941។

994

បាយកា ណ៍ច្ងរក្កាយ ខដេសំរៅច្ំរ ះ នួន ជា ថ្នជានាយក ដាម្នតីសីទ
ត ីននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានច្ះ

្ាយ រៅខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ រៅកនុងឱកាសទសសនកិច្ច បស់គណៈក្បតិភូននក្បរទសភូមា និងរៅកនុងឱកាសខួប
បស់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតក្បជាធិបរតយយកូរ ៉ា។ សូមរមើេ កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៧ ឯកសា E3/143។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា រជើងទំព័ រេខ ៩៩០។
995
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៥៨-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

269

01006577
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

325>

សាកសីជារក្ច្ើនបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពួកោត់បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ វគគបណតុះបណា
ត េឬ

វគគរ ៀនសូក្ត ខដេ នួន ជា រធាើជាអធិបតី ជាក្គូបណតុះបណា
ត េ ឬជាអនកឧរទទសនាម។ វគគទាង
ំ
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅត្តម
អស់រនះក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរៅមន និងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ក្សុក តំបន់ ភូមិភាគ ឬរៅកក្មិតមជឈិម រៅទូទាង
ំ ន្ទក្បរទស និងរៅទីក្កុងភនំរពញ ជាពិរសសរៅ
សាតតអូឡាព
ំ ិក និងរៅប ីកីឡា
មកពិភាកា

996

។ រៅកនុងវគគទាង
ំ រនាះ រោេនរោបាយបដិវតតន៍ ក្តូវបានយក

ួមទាំងរោេនរោបាយរសដាកិច្ច និងសហក ណ៍ កា រកណឌកមាៃំងរៅទូទាង
ំ តំបន់

ំ ខ្ងកនុង និងខ្ងរក្ៅ
ំរដ្ឋះ ខៃួនទីពឹងខៃួន និង ភាពមាចស់កា ក្ពមទាំងកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
និងវគគទិរតៀន និង សា័យទិរតៀន

997

។ នួន ជា ក៏ជាមនសសមានក់កនុងច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត ខដេជា

៣-៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨-២៩។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់
នួន ជា ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។
996
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១-៣ (រេើករឡើងថ្ន កនុង យៈកាេនន
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានច្ូេ ួមរមទិញ មៃឹកខួប រៅខខ រមសា ោេ់ឆ្នំ ខដេក្បា ពធរធារើ ៅសាតតអូឡាព
ំ ិក ឬ
រៅប ីកីឡា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ជា សាយ) ទំព័ ២៥-៣១ និង ៣៣-៣៤ (បាន
ច្ូេ ួមកនុងវគគសិកានរោបាយ រៅ វិទាសាានបរច្ចក វិទា និង រៅប ីកីឡា ខដេ នួន ជា ជាអនកបរក្ងៀន)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័ ២០-២៤ (ត្តមខហហម នួន ជា រៅកាន់វគគបណតុះបណា
ត េ
រៅប ីកីឡា ជារទៀងទាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី រៅ សា ន) ទំព័ ២៨-៣៣
(ពិពណ៌នាវគគបណតុះបណា
ត េ នរោបាយ រ ៀបច្ំរដ្ឋយ នួន ជា និង ប៉ាេ ពត រៅភនំរពញ)។
997
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី រៅ សា ន) ទំព័ ១៦ (បញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅ
កនុង សននិបាតបកសរៅខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ខដេរៅរពេរនាះ ោត់បានរធាើបទបង្វាញសតីពកា
ី ក្គប់ក្គងមនសសឲ្យបាន
េអ រដ្ឋយកា ្តេ់េំរៅដ្ឋាន និង អាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័
៥២-៥៧ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន រៅរក្កាយ ំរដ្ឋះភនំរពញ នួន ជា បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ រដ្ឋយរធាើជាក្គូ និង បរក្ងៀនរៅ
វិហា ក្ពះខកវ។ រៅកនុងវគគសិការនាះ ក្បធានបទសំខ្ន់ គឺសភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុងក្បរទស ួម ទាំងនរោបាយ និង
ច្េនាមហាជន បដិវតតក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ និង សភាពកា ណ៍អនត ជាតិ។ រគអនញ្ញាតអនកច្ូេ ួមរធាស
ើ ័យ
ា ទិរតៀនកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំ ទាំងរនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តន) ទំព័ ១៧-១៨
(បញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងវគគបណតុះបណា
ត េ បស់បកសខដេមាន យៈរពេ ៣០ នងៃ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៦ ខដេមានបញ្ចូ េទាំងវគគស័យ
ា ទិរតៀន្ងខដ ។ ក្បធានបទសំខ្ន់កនុងវគគរនាះគឺ សភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុង និង
រក្ៅក្បរទស កា កសាងបកស និង ច្ំណច្រខាយកនុងកា អនវតត បស់ច្េនា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (សាកសី សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥៨-៦០ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា ជាវាគម ិនរៅកនុងវគគអប់ ំនរោបាយសក្មាប់
សមាជិកបកសរៅប ីកីឡា កនុងខខមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ រៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ មានពិភាកាអំពដ
ី ំរណើ វិវឌឍន៍ននបដិវតតក្បជាសាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អនកទទួេទូ រេខពីកមាមភិបាេបកសមកពីទីកខនៃងរ្សងៗរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ ទូ រេខទាំងរនះ
រ ៀបោប់អព
ំ ីបញ្ញារ្សងៗមិនខមនក្តឹមខត ដំរណើ កា ននកា អនវតតរោេនរោបាយកសិកមម និង
កា បណតុះបណា
ត េកមាមភិបាេប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនត ក៏រ ៀបោប់អំពប
ី ញ្ញា វិន័យ និងកា ដ្ឋក់ទណឌកមម
រេើបគគេ្ងខដ

998

។

ជាតិក្បជាធិបរតយយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័ ២៤-២៥
(បញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា ពិតជាបានខងៃងរៅកនុងវគគអប់ ំនរោបាយ។ មននឹងោប់រ្តើមរបើកវគគ ក្គូបណតុះបណា
ត េ ួមទាំង នួន
ជា ក្តូវបានរគខណនាំខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខអម រអឿន) ទំព័
៦៩-៧៣ (រោងរៅវគគបណតុះបណា
ត េនរោបាយ រធារើ ៅប ីកីឡា មានអនកច្ូេ ួមមកពីត្តមក្សុក ខដេរៅកនុងវគគ
រនាះ នួន ជា បាននិោយអំពរី ោេនរោបាយពក្ងឹងជនកមមន
ុ ីស ត និង តក្មូវកា កនុងកា ខវកមខឲ្យរឃើញជនសី ូងន្ទ
កនុងបកស។ នួន ជា និោយសំរៅទាហានមកពី បបមនៗ ួមទាំង បប នរោតតម សីហន និង បប េន់ នេ់ និង
បញ្ាវនត និង និសសិត ជាពិរសសនិសសិតខដេរ ៀនច្ប់រៅប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(រដើមបណតឹង ដាបបរវណី កាៃង ហាីត) ទំព័

៤៤-៤៦ (បានច្ូេ ួមកនុងវគគអប់ ំនរោបាយ សក្មាប់គណៈតំបន់រៅ

ភនំរពញ ខដេរៅកនុងរនាះ នួន ជា គឺជាអនកបរក្ងៀន ឬ អនកបណតុះបណា
ត េ។ ក្បធានបទកនុងវគគទាង
ំ រនះ គឺកា កសាង
រហដ្ឋា ច្នាសមព័នក្ធ បរទស រដើមបីធានាភាពមាចស់កា បស់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
នី កន) ទំព័ ២-៥ (ច្ូេ ម
ួ កនុងសននិបាតភូមិភាគ រៅភូមិភាគបសចិម កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ នួន ជា មានវតតមានកនុង
សននិបាតរនាះ។ សននិបាតពិភាកាកា បញ្ច បស
់ ្ង្វគម កា សាត រសដាកិច្ចរឡើង វិញ និង ខៃួនទីពឹងខៃួន និង ភាពមាចស់កា
រដ្ឋយខៃួនឯង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ក្ពំ សំ) ទំព័ ២៦-២៩ (បានពិពណ៌នាកិច្ចក្បជំ
ខដេរ ៀបច្ំរធាើរៅភូមិភាគឧតត ខដេរៅកនុងរនាះ នួន ជា ខណនាំឲ្យសាគេ់ កង ោប ជាក្បធានងមី បស់ភូមិភាគ និង
បាននិោយអំពកា
ី បងកបរងកើន្េ និង តក្មូវកា កនុងកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះសក្តូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ស់ សយ) ទំព័ ៤៣-៤៨ (បានច្ូេ ួមកនុងវគគសិកា ខដេកនុងរនាះ នួន ជា បាននិោយថ្ន
រសា ភឹម និង កយ ធួន គឺជាជនកបត់)។
998
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/874, ERN (ជាភាសាខខម )
00003703-00003704 ( បាយកា ណ៍ ក់ព័នន
ធ ឹងទាហានតំបន់ ១០

ត់រោេជួ រៅកាន់ក្បរទសនង ខដេជាប់ខខស

ខ្មង
ំ និង ិះគន់បកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ និង រសនើសំកា ខណនាំ ក់ពន
័ ន
ធ ឹងកមាមភិបាេ ណិជជកមម ខដេក្តូវបានោប់ខួ ៃន)។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ច្ះកាេប ិរច្ិទមិនច្ាស់លាស់

ឯកសា

E3/1209

ERN

(ជាភាសាខខម )

00001102-00001103 (និោយរោងរៅ “ខ្មង
ំ ខ្ងកនុង និង ខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ” កា រេើកទំនប់ និងក្បឡាយរៅភូមិភាគ
ឧតត និង កងាះថ្ននំសងកូវ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1192
ERN (ជាភាសាខខម ) 00021529 (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ទូ រេខក្តូវបានទទួេពី នួន ជា ថ្នក្កុម ណិជជកមម ក្តូវបានោត់ត្តំងសក្មាប់ភំរន ពញ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1222, ERN
(ជាភាសាខខម ) 00000863 (ពិពណ៌នាអំពីសភាពកា ណ៍រៅកំពង់រសាម ួមទាំងកា ោប់មនសស ខដេបាន ត់ច្ូេនក្ព
និង កា បងកបរងកើន្េក្សូវ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/1221,
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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326>

រៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតកាេពីនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា

ក្តូវបានក្បគេ់ភា កិច្ចឲ្យទទួ េខសក្តូវ ខ្ង “កា ង្វ បកស សងគមកិច្ច វបបធម៌ រោសនាកា
និង សិកាធិកា ”

999

។ នួន ជា បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ខដេ

ERN (ជាភាសាខខម ) 00001263 (ោយកា ណ៍អំពកា
ី ោប់ខួ ៃនជនកបត់រៅរខតតកំពង់ោម)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/1200, ERN (ជាភាសាខខម ) 00021518 (ទូ រេខពីក្កុម
កសិកមម បស់រេខ្ភូមិភាគ យពយ

រ្ាើជូនរៅសាានទូតច្ិន

ពិពណ៌នាអំពស
ី ំរណើសំឧបក ណ៍កសិកមមសក្មាប់រធាើ

ខក្ស)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1103, ERN (ជាភាសាខខម )
00000876 (រសនើសំកា អនញ្ញាតរដើមបីឲ្យសមមិតមា
ត ន ក់រធាដ
ើ ំរណើ រៅភនំរពញ រដើមបីរ ៀនសូក្តកូដទំនាក់ទំនងត្តម វិទយុ)។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/953, ERN (ជាភាសាខខម ) 0000076600000767 (ពិពណ៌នាអំពស
ី ភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ សខ្ភិបាេ កា បងកបរងកើន្េ និង សីេធម៌ រៅភូមភា
ិ គឧតត

ួម

ទាំងកា ត្តមដ្ឋន "ភានក់ង្វ សី ូងន្ទកនុង” និង បញ្ញាជមៃឺក្គុនរៅត និង ឈ្ឺថ្នកត់រដ្ឋយសា “រធាើកា និង រៅតខ្ៃង
ំ ”។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នងៃទី ២៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1195, ERN (ជាភាសាខខម ) 00057296
(ោយកា ណ៍អំពកា
ី អប់ ំនរោបាយ

និងកា បណតុះបណា
ត េបរច្ចករទស

និងសំរណើសំកា អនញ្ញាតឲ្យមនសសមួយ

ច្ំនួនច្ូេ ួមកនុងវគគបណតុះបណា
ត េ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា
E3/1097, ERN (ជាភាសាខខម ) 00001092 (ោយកា ណ៍អំពកា
ី ោប់យទធជនពី នាក់ ខដេរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយោមនកា
អនញ្ញាត និង រសនើសំកា ខណនាំអព
ំ ថ្ន
ី រតើក្តូវមាន វិធានកា ណ៍ោ៉ាងណា)។ ទូ រេខកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី
២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/956, ERN (ជាភាសាខខម ) 00001263 (ោយកា ណ៍អំពកា
ី ោប់មនសស
២៤ នាក់ ពីក្សុកនក្ពឈ្ និងរសនើកា ខណនាំអំពថ្ន
ី រតើក្តូវមាន វិធានកា ណ៍ោ៉ាងណា)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ច្ះកាេប ិរច្ិទមិនច្ាស់លាស់ ឯកសា

E3/1189 ERN (ជាភាសាខខម ) 00021531 (រសនើសំរបើកសាលាបកស)។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា

E3/1663, ERN (ជាភាសាខខម )

00000872 (ទទួេសាគេ់កា ទទួេទូ រេខ ខដេមានកា ខណនាំ ក់ព័នន
ធ ឹងខ្នកា ០៤ ឆ្នំ និង បញ្ញជក់ថ្ន បកសតំបន់
បានក្ជាបរហើយ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1118, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00000875 (រសនើសមា
ំ ៉ា សីនបូមទឹក និង ឡានដឹកសមាភ ៈសក្មាប់រធាើ្ូវៃ )។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧

ឯកសា E3/1144 (ពិភាកាអំពប
ី ញ្ញាជារក្ច្ើន ួមមានសភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ រៅ

ត្តមក្ពំខដននង កា ករឃើញខ្មង
ំ បងកប់ន្ទកនុងជារក្ច្ើន ួមទាំងសមាជិក បប េន់ នេ់ កា រធាើខក្ស សាានភាព ស់រៅ
និងកា អប់ ំ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/156 (ោយកា ណ៍
អំពកា
ី ោប់ និង ឃំខួ ៃនសមមិតមា
ត ន ក់ ខដេបានក្បក្ពឹតត "ខសសីេធម៌”)។
999
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/183, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00019108។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មានកា ពិភាកាអំពីបញ្ញារោសនាកា និងសិកាធិកា

1000

។ កនុងកិច្ចក្បជំមួយខដេរធាើរឡើងរៅនងៃ

ទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រដើមបីពិភាកាអំពីបញ្ញា ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោសនា នួន ជា ខដេជា
អនរេខ្ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
ក្កសួងរោសនាកា
ជាពិរសស

327>

រដ្ឋយបានកត់សមាគេ់អំពីកា ីកច្រក្មើន

និងច្ំណច្ខដេក្តូវខកេមអ។

នួន ជា បានរេើករឡើង នូវ កា ក្ពួយបា មភអំពី “បញ្ាវ នត” ខដេរធាើកា ជាអនកនិពនធ

រៅត្តមក្កសួ ង
កា ង្វ

បានរឡើងមានមតិជារក្ច្ើនអំពីដំរណើ កា កា ង្វ បស់

រហើយោត់ បានបញ្ញជក់ ថ្ន

គួ រក្ជើស រ ីស បគគេិកពី មូេដ្ឋានរដើមបីមកបំរពញ

1001

។

សាកសី រខៀវ រអន ខដេជាអនកបរច្ចករទសបរក្មើកា រៅក្កសួងរោសនាកា និងព័ត៌មាន

បានបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា បានរៅរធាើទសសនកិច្ចរៅក្កសួងរនាះ និងបានកាន់តួនាទីទទួេខសក្តូវ
ក្កសួងរនះពី យន ោ៉ាត នា ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៨

328>

។

ដីកាដំរណាះក្សាយបានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងខ្នកមួយននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ោត់ខ្ងកិច្ច-

កា បកស រោសនាកា

និងសិកាធិកា

ខដេទទួេបនទក
ុ ខ្ងកា ង្វ ោត់ត្តង
ំ

1000

1002

នួន ជា ទទួេខសក្តូវខ្ងគណៈោត់ត្តំងមជឈិមបកស
ួមទាំងកា ក្តួតពិនិតយសមាជិកបកស

និងកា ខតងត្តំង

កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/228, ERN (ជា

ភាសាខខម ) 00017105។ កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា
E3/231, ERN (ជាភាសាខខម ) 00017124-00017125។ កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០១
ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/225, ERN (ជាភាសាខខម ) 00000837។
1001
កំណត់រហតក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/225, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00000840-00000842។
1002
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័ ២៩-៣៤, ៤២-៤៤, ៥៣-៥៤, ៧៨៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី រខៀវ រអន) ទំព័ ៥-៧, ២៩-៣០, ៤២-៤៤។ សូមរមើេ

្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី គឹម វន) ទំព័ ២៨-២៩, ៥៣-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី គឹម វន) ទំព័ ២៣, ២៨-៣០ (គូសបញ្ញជក់អំពីតួនាទី បស់ នួន ជា រៅក្កសួង
រនះ

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងកា អប ំកសិកមម)។ សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រអៀង ធី ិទធ រធាើដំរណើ ជារ ឿយៗរៅ ក-៣

រដើមបីោយកា ណ៍ឲ្យ នួន ជា អំពីបញ្ញា ក់ព័នន
ធ ឹងក្កសួងសខ្ភិបាេ និង សងគមកិច្ច។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ផ្ទន វា៉ា ន់) ទំព័ ១៥-១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បគគេិកងមីរៅកនុងមនទី និង ក្កសួងនានា

1003

។ រទាះបីជាពំមានភ័សត្ត
តុ ងផ្ទទេ់ណាមួយ ក់ព័នន
ធ ឹង

កា ខតងត្តំងោត់ជា្ៃូវកា ឲ្យកាន់តួនាទីរនះក៏រដ្ឋយ ក៏សាកសី សាឡុត បាន ជាកមួយក្បុស បស់
ប៉ាេ ពត ខដេធាៃប់រធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទស និងខដេបានដឹងច្ាស់អំពីតួនាទី បស់ ប៉ាេ ពត
និង នួន ជា និងទំនាក់ទំនង បស់អក
ន ទាំងពី បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន នួន ជា ទទួេខសក្តូវខ្ងោត់ត្តំង
និង វិ ន័យ បស់សមាជិកបកស

1004

។ សាកសី នង ស្ង់ បានបញ្ញជក់ ពីកា ពិតននតួនាទី រនះ។

នង ស្ង់ ជាកា ីសា ទូ រេខ ធាៃប់រធាើកា រៅមនទី ជារក្ច្ើន បានបញ្ញជក់ថ្ន ទូ រេខ ក់ព័នន
ធ ឹង
សភាពកា ណ៍សនតិសខន្ទកនុង

1005

នួន ជា

និងកា រធាើខសក្កមសីេធម៌ បស់កមាមភិបាេ

ក្តូវបញ្ជូ នផ្ទទេ់រៅ

។ ច្ំរ ះកា ទទួេខសក្តូវខ្ង “កិច្ចកា បកស សងគមកិច្ច វបបធម៌ រោសនាកា និង

សិកាធិកា ” ខដេក្តូវបានក្បគេ់រៅ នួន ជា រៅនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ត្តម យៈ
គណៈក្បតិភូ បស់ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើរនះក្តូវ
បាន កាំង រហកកអាវ បញ្ញជក់ថ្ន “កិច្ចកា បកស” សំរៅរេើកា រក្ជើសរ ីសសមាជិកងមី កា ក្តួតពិនិតយ
និង ដ្ឋក់ វិន័យរេើសមាជិកបកស

329>

1006

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ទទួេខសក្តូវជា្ៃូវកា បស់ នួន ជា ខ្ង

រោសនាកា និងបញ្ញា ក់ព័នន
ធ ឹងសិកាធិកា ក៏ ួមបញ្ចូ េទាំង វិន័យ បស់កមាមភិបាេ និង បញ្ញា
សនតិសខន្ទកនុងរ្សងរទៀត្ងខដ ។

1003

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៨៨០ ដកក្សង់កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Steven HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី

ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ឯកសា E3/89, ERN (ជាភាសាខខម ) 000062467-000062468។
1004
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សាឡុត បាន) ទំព័ ៦០។
1005
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី នង ស្ង់) ទំព័ ២០-២២ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន បញ្ញា ក់ពន
័ ធ
នឹងសភាពកា ណ៍សនតិសខន្ទកនុង និង កា រធាើបំ នក្កមសីេធម៌ ក្តូវោយកា ណ៍រៅ នួន ជា រដ្ឋយសា ោត់ “ទទួេ
បនទក
ុ ខ្ងក្បជាជន”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី នង ស្ង់) ទំព័ ៣៩-៤០ (“ប៉ាខនត
ច្ំរ ះកិច្ចកា វបបធម៌ ឧទាហ ណ៍ ក្បសិនរបើមានបញ្ញាសីេធម៌ណាមួយ កនុងច្ំរណាមក្បជាជនកនុងសងគម ខាំរុ ជឿថ្ន
មានខត នួន ជា រទជាអនកទទួេបនទក
ុ ”)។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/513។
1006
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧៥-៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

274

01006582
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៧.៦ តួនាទីកនង
ុ កាេមា៉ាសន
ី រោធា និងសនតស
ិ ខ

330>

នួន ជា បានបដិរសធថ្នោត់មិនខដេមានតួនាទី ឬកា ទទួេខសក្តូវអាី ក់ព័នន
ធ ឹងកា ង្វ

សនតិសខ

ួមទាំងកិច្ចកា រោធា និងសនតិសខន្ទកនុង កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិរតយយ ឬកនុង

អំឡុ ងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រទ

1007

។ ្ទយ
ុ រៅនឹងសកេីកមមរនះ អងគជំនំជ ក្មះបានពិោ ណារេើ

ភ័សត្ត
តុ ងោ៉ាងរក្ច្ើនខដេបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា មានជាប់ ក់ព័នក
ធ នុងកិច្ចកា រោធា និងសនតិសខ ទាំង
រៅមន និងកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។
ិ ភាពកនង
៧.៦.១ សមាជក
ុ គណៈកមាមធិកា រោធាននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

331> រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ

រៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា

គឺជាសមាជិកមួយ ូប បស់គណៈកមាមធិកា រោធាននគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

1008

និងទទួេខសក្តូវខ្ងខ្នកសនតិសខ និងកិច្ចកា រោធា

។ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្នពិតជាមាន

គណៈកមាមធិកា រោធា ប៉ាខនត ោត់បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនខមនជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា រនះ

1009

រទ

។

332> រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញរៅកនុងសាេក្កមរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្
1010

ថ្ន នួន ជា ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ

1007

ក៏ភ័សត្ត
តុ ងក្តង់ច្ំណច្រនះរៅកនុង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨-២៩។
1008
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៨៧៣-៨៧៩។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៤។
1009
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ១៩-២០។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា ច្ូេខៃួនដំបូង បស់ នួន ជា ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៧ ឯកសា E3/54 ERN (ជាភាសាខខម ) 00148743-00148744។
1010
សាេក្កមអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៩៥។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពឹងខ្អក
សំខ្ន់រេើសកេីកមម បស់អនកជំនាញ Craig ETCHESON

ខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងសវនាកា ។ សូមរមើេ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

សំណំរ ឿងកតីបច្ចប
ុ បននមានេកេណៈមិនសីសង្វាក់ោន។

រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ

Steven

HEDER រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់ថ្ន គណៈកមាមធិកា រោធាពិតជាមានខមន រហើយ នួន ជា ច្ូេ
ួមកនុងគណៈកមាមធិកា រនះ
ខដ

ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត និង សន រសន និង អនករ្សងរទៀត្ង

1011

។ រៅកនុងសវនាកា សាកសី សួង សីរគឿន បានបញ្ញជក់បំភឺរៃ េើច្រមៃើយខដេោត់្េ
ត ់រៅ

ច្ំរ ះមខសហរៅក្កមរសើបអរងកតថ្ន ោត់បានឮរៅរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៩ ខតប៉ារណា
ណ ះថ្ន នួន ជា ជា
ិ បស់គណៈកមាមធិកា រោធា ត្តម យៈអតាបទ និង រសៀវរៅរ្សងៗខដេោត់បានអាន
សមាជក
រហើយោត់មិនបានដឹងរដ្ឋយផ្ទទេ់ថ្នរតើ នួន ជា ធាៃប់ជាសមាជិក បស់គណៈកមាមធិកា រោធានន
គណៈមជឈិមបកសកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឬ ោ៉ាងណារនាះរទ

1012

។ អនក

ជំនាញ Philip SHORT មិនរជឿថ្ន នួន ជា ធាៃប់ជាសមាជិក បស់គណៈកមាមធិកា រោធារនាះរទ
រទាះបីជាោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន ត្តម យៈកា ដឹកនាំនរោបាយ បស់ោត់កនុងមជឈិម បកស
មានអំណាច្ក្តួតក្ត្តរោធាក៏រដ្ឋយ

1013

នួន ជា

។ ដូច្ោនរនះខដ រៅរពេពិភាកាអំពីតួនាទី បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងគណៈកមាមធិកា រោធា អនកជំនាញ David CHANDLER រជឿថ្ន រដ្ឋយសា តំខណង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ (អនកជំនាញ Craig ETCHESON) ទំព័ ៥៨-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ (អនកជំនាញ Craig ETCHESON) ទំព័ ៤៤។
1011
កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Steven HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ឯកសា E3/89 ERN
(ជាភាសាខខម ) 00062461-00062462។ សូមរមើេ្ងខដ

កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ

រអៀង សា ី ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨១ ឯកសា E3/94 ERN (ជាភាសាខខម ) 00578893-00578895។
មានភ័សត្ត
តុ ងបខនាមមួយរទៀត ខដេសនមតថ្នជា បស់ រអៀង សា ី ខដ ថ្ន នួន ជា ជាសមាជិកមានក់ បស់គណៈកមាមធិកា រោធា បស់គណៈមជឈិម

ខដេទទួេខសក្តូវខ្ងកិច្ចកា នរោបាយ។

សូមរមើេ

កំណត់រហតននកា ក្បជំ

សននិបាតរេើកទី ៥ ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/816, ERN (ជាភាសាខខម ) 0080074400800745។
1012
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥៤-៥៥។ សាកសី សួង សីរគឿន ធាៃប់
ក្បាប់កា ិោេ័យសហរៅក្កមរសើបអរងកតថ្ន នួន ជា គឺជាសមាជិក បស់គណៈកមាមធិកា រោធា។ សូមរមើេ
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួង សីរគឿន ឯកសា E3/42 ERN (ជាភាសាខខម ) 00327207-00327208។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួង សីរគឿន ឯកសា

E3/1699 ERN (ជាភាសាខខម ) 00204152-

00204153។
1013
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ២៣-២៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បស់ោត់កនុងមជឈិមបកសរនាះ នួន ជា មានតួនាទីសំខ្ន់មួយកនុងរោេនរោបាយបកស និងដំរណើ
កា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ួមទាំងបញ្ញា ក់ព័នន
ធ ឹងកិច្កា
ច រោធាទាំងអស់រនាះ្ងខដ

333> រដ្ឋយខ្អករេើកា បដិរសធ បស់ជនជាប់រោទថ្ន
កា រោធា បស់ បកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ
សវនាកា

1014

។

ោត់មិនខមនជាសមាជិកគណៈកមាមធិ-

និង រដ្ឋយសា ភាពមិនសីស ង្វា ក់ោនននភ័ស ត្ត
តុ ងរៅកនុ ង

អងគជំនំជ ក្មះមិន អាច្សននិដ្ឋានឲ្យរេើស ពី វិមតិ ស ងស័យថ្ន

នួន ជា ជាសមាជិក

គណៈកមាមធិកា រោធាកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានរទ។
៧.៦.២ កា ជាប់ ក់ពន
័ រធ ៅនឹងបញ្ញារោធា និងសនតស
ិ ខរ្សងរទៀត

334>

នួន ជា ជាប់ ក់ព័នោ
ធ ៉ា ងខ្ៃង
ំ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្

ួមទាំងកា រ ៀបច្ំឲ្យមាន

រោេនរោបាយបកសខបបហិងា និងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨ បាន្តួច្រ្តើមឲ្យមានកា តសូក្បដ្ឋប់-

1015

អាវធ

។ មានភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងអំឡុងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ

នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តំងរធាើជាអនរមបញ្ញជកា រោធាជាន់ខពស់ននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធក្បជាជន
រំ ដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ

និងជាក្បធានខ្នកនរោបាយកងទ័ព

រទាះបីជាកា ខតងត្តំងខដេក្តូវបានរធាើ

រឡើងកនុងប ិបទរនះ ពិតជាមិន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ អំពីអំណាច្ជាក់ខសតងក៏រដ្ឋយ

1014
1015

1016

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៧-២៨។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
រជើងទំព័ ៤, ៣០-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២២-២៣។
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 0007819800078202។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី យន់ គីម) ទំព័ ៦២-៦៥ (គូស
បញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ កនុងអំឡុងននកិច្ចក្បជំមួយរៅភូមិដ្ឋ សក្មាប់ក្បធានឃំ រខតតក្ករច្ះ នួន ជា បាននិោយ
អំពស
ី ភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ ខបងខច្កដ្ឋច្់ពោ
ី ន វាងពួកអារម ិក រវៀតណាម និង សក្តូវខ្ងកនុង)។
1016

ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ
និង ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ
ក្តូវបានពក្ងឹង (និ សា រវៀត-

ណាម) ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧២ ឯកសា E3/3709។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បរទសកមពជា
ុ ៖ បំខណកតូច្ៗ

ោប់រ្តើមក្តូវោន (Far Easter Economic Review) ច្ះនងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/1782, ERN
(ជាភាសាខខម ) 00752553-00752561។ Leon Triviere ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥
ឯកសា E3/482 ទំព័ ១២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00538847-00538848។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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335>

នួន ជា ក៏ជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា រធាើេទធកមមអាវធ និងក្ោប់ ំរសវ រដើមបីឲ្យច្េនាតសូយក

មករក្បើក្បាស់ ជាពិរសសអាវធ និងក្ោប់ ំរសវមកពីក្បរទសច្ិនខដេ្ៃងកាត់ត្តមក្បរទសរវៀត-

1017

ណាម

។ រៅឆ្នំ ១៩៧៣ នួន ជា ក៏ក្តូវបាន ប៉ាេ ពត ឲ្យទទួេខសក្តូវកនុងកា ធានាសនតិសខ

សក្មាប់ក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់សរមតច្ នរោតតម
កមពជា
ុ ្ងខដ

សីហន រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះរៅកនុងក្បរទស

1018

។ ច្ងរក្កាយ នួន ជា ក៏បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា

និងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្

ក់ព័នន
ធ ឹងកា វាយផ្ទតច្់ក្ព័ក្តច្ូេទីក្កុងភនំរពញ និងបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច

ក្បជំជារក្ច្ើន ខដេកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះ មានរេើកខ្នកា អំពីច្េនា េរៅមខ បស់កងកមាៃំង
ក្បដ្ឋប់អាវធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ និងខ្នកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និងកា

1019

ំកិេរៅមូេដ្ឋាន ប-៥ សក្មាប់វាយផ្ទតច្់ក្ព័ក្តច្ូេទីក្កុងភនំរពញ

336> កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិរតយយ កា

។

ក់ព័នធ បស់ នួន ជា កនុងបញ្ញាសនតិសខ

ខ្ងរក្ៅ ជាសំខ្ន់គឺអំរពើហិងាខដេកាន់ខតខ្ៃង
ំ រឡើង វាងក្បរទសកមពជា
ុ
និងរវៀតណាម។ រៅ
កនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ
1017

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦៧-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១១-១៣, ១៧-១៨ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ោត់ក្តូវបានគណៈមជឈិមខណនាំឲ្យ
សក្មបសក្មួេជាមួយក្បរទសរវៀតណាម រដើមបីទទួេបានអាវធ និង ក្ោប់ ំរសវ ខដេក្បរទសច្ិន្តេ់ឲ្យ សក្មាប់
រក្បើក្បាស់កនុងកា វាយក្បហា ផ្ទតច្់ក្ព័ក្តរៅទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ
នួន ជា) ទំព័ ៨, ១០-១៤។
1018
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៦៦-៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៤៣-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ១៥-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨-៣០។
1019
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា)
ទំព័ ១០-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៨-៣១។ ២៣។
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00078202។

សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី មាស រវឿន) ទំព័ ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី មាស វន) ទំព័ ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
៉ាោម តន) ទំព័ ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ៉ាូោម តម) ទំព័ ១០-១៤, ២០២២ (បញ្ញជក់អំពីវតតមានច្ូេ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈមជឈិមជាមួយថ្ននក់ដឹកនាំភូមិភាគ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

រក្តៀម ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខកប ភូមិមាឃ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ប៉ាេ ពត

ពំមានវតតមាន នួន ជា បានបរញ្ច ញមតិជារក្ច្ើន និងបាន្តេ់កា ខណនាំ ក់ព័នន
ធ ឹង

សភាពកា ណ៍ក្ពំខដនជាប់ក្បរទសរវៀតណាម។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្តូវមាន វិធានកា ទាំងត្តម
្ៃូវនរោបាយកា ទូត ក្ពមទាំងកមាៃំងរោធា្ងខដ

1020

។ នួន ជា ក៏មានវតតមាន និងបានបរញ្ច ញ

មតិរៅកនុងកិច្ចក្បជំរ្សងៗរទៀត បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ខដេពិភាកាអំពីសភាពកា ណ៍
ក្ពំខដនកមពជា
ុ ជាប់នឹងក្បរទសរវៀតណាម

1021

។

337> ទូ រេខជារក្ច្ើនខដេរៅរសសសេ់ ហូតដេ់រពេបច្ចបុ បនន

ក់ព័នន
ធ ឹងសភាពកា ណ៍រៅ

សម ភូមិ និងសភាពកា ណ៍រៅក្ពំខដនជាប់រវៀតណាម ក្តូវបានច្មៃងជូនរៅ នួន ជា
1020

1022

។ មាន

កំណត់រហតកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/218 ERN

(ជាភាសាខខម ) 00000755-00000757។
1021
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/217។
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំ បស់គណៈអច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/221 ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00000812-00000813, 00000814-00000818 និង 00000825-00000826។
1022
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/893 (ោយកា ណ៍អំពក
ី ិច្ចក្បជំ
មួយជាមួយគណៈក្បតិភូ រវៀតណាម

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាជារក្ច្ើនអំពខី ដនដី និង ក្ពំខដន)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/871 (ជក្មាបដំណឹងដេ់បង ប៉ាេ ពត សតីពស
ី ភាពកា ណ៍ក្ពំខដន និង
កា ោប់ជនជាតិរវៀត-ណាម)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/240
(ជក្មាបជូនអងគកា អំពីកា ោប់ខួ ៃនទាហានរវៀតណាម ២០៩ នាក់ និង រសនើសំរោបេ់/សរក្មច្ពីអងគកា អំពីថ្នរតើ
មាន វិធានកា ោ៉ាងណា)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា

E3/882

(ជូនដំណឹងដេ់អងគកា ថ្ន “កងទ័ពកមពជា
ុ បានសមាៃប់ក្បជាជនសី វិេរវៀតណាម ១០០០ នាក់ រៅហារតៀន កនុងរខតត
ោន ោ៉ាង”)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/885 (ោយកា ណ៍អំពី
សភាពកា ណ៍រៅសម - ភូមិ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/895
(ោយកា ណ៍អំពស
ី ភាព-កា ណ៍រៅត្តម្ៃូវរេខ

២២

ខដេកមាៃំងខ្មង
ំ ក្តូវ ងកា វាយក្បហា )។

ទូ រេខកមពជា
ុ

ក្បជាធិប រតយយ ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/908 (រសនើសំ កា ខណនាំ និ ង រសច្កតីស រក្មច្ បស់
អងគកា រោងត្តមសភាពកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើង រៅរពេយួនដរណតើមបានច្មាក រៅសូរមមត់ និង តំបន់ជំ វិញ)។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/243 (ជក្មាបបង ប៉ាេ ពត ឲ្យបាន
ក្ជាបសភាពកា ណ៍រៅតំបន់ ២៣ តំបន់ ២៤ និង សម ភូមិរៅត្តម្ៃូវរេខ ២២)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1021 (ជូនដំណឹងអំពស
ី ភាពកា ណ៍រៅត្តមក្ពំខដន រៅរេើ្ូវៃ រេខ
១៩)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/976 (ជូនដំណឹងថ្ន កា ខណនាំ
អំពកា
ី េកេយ បស់ខ្មង
ំ ច្ូេមកកនុងតំបន់ក្ត ំង្ៃង
ុ រនាះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមហារជាគជ័យ និងមហាអសាច យ)។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/998 (ោយកា ណ៍អំពកា
ី ង្វ ករមទច្ពួក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងកាេៈរទសៈមួយច្ំនួន នួន ជា បាន្តេ់មតិ និងកា ខណនាំរេើ
បញ្ញាទាំងអស់រនះ

1023

។

338> បខនាមរៅរេើបញ្ញាជរមាៃះជាមួយក្បរទសរវៀតណាម
ក់ព័នន
ធ ឹងសកមមភាពរោធា្ងខដ ។

នួន ជា ក៏បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចកា

ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា -

អច្ិន្នតយ៍រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេរៅកនុងកិច្ក្ច បជំរនះ មានពិភាកាអំពីកា សង់រោងច្ក្កសក្មាប់្េិតអាវធ និង កា សាងសង់អាកាសោនដ្ឋាន។ ោត់ក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ
មួយរទៀត បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេបានរធាើរឡើងរៅខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេពិភាកា
រេើបញ្ញាជារក្ច្ើន ក់ព័នន
ធ ឹងកា កា

ជាតិ

1024

។ ដូច្ោនរនះខដ នួន ជា ក៏មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជំ

មួយរទៀត បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ខដេរធាើរឡើងរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេ
ពិភាកាអំពក
ី ិច្ចកា រោធាកនុងកា កា

និងកសាងក្បរទស និងកា ច្ូេ ួម បស់រោធារៅកនុង

អាខ្មង
ំ យួន រៅភូមិរ ង និង ក្ត ង
ំ ្ៃង
ុ ។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨
ឯកសា E3/155 (ោយកា ណ៍អព
ំ ស
ី ភាពកា ណ៍ បស់ខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ និង ខ្មង
ំ ខ្ងកនុងបកស)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/892 (ោយកា ណ៍្ងខដ អំពីកា ោប់ខួ ៃនជនជាតិរវៀតណាម
និង សួ ថ្នរតើគួ បញ្ជូ នអនកទាំងរនះរៅមនទី ៨៧០ ឬោ៉ាងណា)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/867។ ទូ រេខដនទរទៀត និោយសំរៅរេើសភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ រៅត្តមក្ពំខដននង៖
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/1144។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/974 ខដេមានច្ះកាេប ិរច្ិទមិនក្តឹមក្តូវ។ ទូ រេខ

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/883។
1023
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខ្ំ ផ្ទន ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ឯកសា E3/58, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00239937 (គូសបញ្ញចក់ថ្ន កំណត់រហតវាយអងគេ
ុ ីរេខ ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាសនតិសខ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅ
នួន ជា រហើយ នួន ជា “ខណនាំជាក្បោំសីព
ត ប
ី ញ្ញាសនតិសខ ដូច្ជាឲ្យក្បុងក្បយ័តនខ្មង
ំ រវៀតណាម ឬ ខ្មង
ំ ខ្ងកនុង
មហិច្ត្ត
ិ ក្បរទសរវៀតណាម

និងភា កិច្ចខ្ងសតិអា មមណ៍សក្មាប់អប់ ំដេ់កក្មិតថ្ននក់ក្សុក”)។

ពិរសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ោ ណាអំពក្ី បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/16, ERN (ជាភាសាខខម ) 00380434-00380435 (រោងរៅសមតី បស់ ោ៉ា ថ្ន រៅកនុងខខ មិងនា/កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៦ នួន ជា បានខណនាំឲ្យស រស ទូ រេខមួយក្បាប់រៅកមាមភិបាេទាក់ទង បស់រវៀតណាមមានក់ រដ្ឋយរសនើឲ្យ
ផ្ទអកកា វាយោន រហើយរសនើឲ្យមានកា ជួបោន រដើមបីច្ ោ រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាក្ពំខដន)។
1024
កំ ណ ត់រហត កិ ច្ច ក្បជំគ ណៈកមាមធិ កា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/222។
កំ ណ ត់រហត កិ ច្ចក្បជំគ ណៈកមាមធិ កា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/229។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1025

កា បងកបរងកើន្េកសិកមម

។ ច្ងរក្កាយ រក្ៅពី ទូ រេខ ក់ព័នធនឹងសម ភូមិ និងក្បរទស

រវៀតណាមដូច្ខ្ងរេើ នួន ជា ជាអនកទទួេទូ រេខដនទរទៀត
ពិរសស កងពេធំ ១៦៤ បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ្ងខដ

339>

ក់ព័នន
ធ ឹងសកមមភាពរោធា ជា

1026

។

ឯកសា ទសសនាវដតីទង់បដិវតតរេខពិរសសសក្មាប់ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មកោ ឆ្នំ

១៩៧៧ បានច្ះ្ាយរឡើង វិញអំពីសនទ កថ្នមួយកនុងឱកាសបណយខួបទី ៩ ននកំរណើតកងទ័ព
បដិវតតន៍កមពជា
ុ

1027

។ រៅកនុងសវនាកា នួន ជា បានបដិរសធរដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ោត់មិនបានខងៃង

សនទ កថ្នរនាះរទ រហើយថ្ន អនកខដេខងៃងសនទ កថ្នរៅរពេរនាះ គឺ សន រសន

1028

។ ក៏បខនត
៉ា

រសច្កតីោយកា ណ៍ព័ត៌មានរៅរពេរនាះ ខដេបានដកក្សង់សនទ កថ្នដខដេរនះ បានបញ្ញជក់ដូច្ៗ
ោនថ្ន នួន ជា គឺជាអនកខងៃងសនទ កថ្នរៅនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ កនុងឋានៈោត់ជានាយកដាម្នតីសីទ
ត នី ន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

1029

។

1025

កំ ណ ត់រហត កិ ច្ច ក្បជំគ ណៈកមាមធិ កា អច្ិន្នតយ៍ ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/224។

1026

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/519 ( ក់ព័នន
ធ ឹងយទធជនពី នាក់

ខដេបានរធាើដំរណើ រដ្ឋយោមនកា អនញ្ញាត និងោមនេិខិតសមាគេ់ខួ ៃន និងរសនើសំឲ្យជូនដំណឹងរនះដេ់រមបញ្ញជកា បស់
ពួករគ រដើមបីបញ្ញជក់អតតសញ្ញាណពួករគ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1135 ខដេមិនបានដ្ឋក់កាេប ិរច្ិទក្តឹមក្តូវ ( ក់ព័នន
ធ ឹងកា បាត់ខួ ៃន បស់ក្បពនធកមាមភិបាេកងពេធំ ១៦៤ និង មានច្ំណា ពី សន រសន រ្ាើជូន
រៅ នួន ជា រសនើសំឲ្យោត់ វិធានកា បខនាមច្ំរ ះជនសងស័យ ខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/915 (ទទួេសាគេ់កា ទទួេបាននូវកា ខណនាំពីមជឈិមបកសទាក់ទងនឹងអនក្
ៃ ន នជាជនជាតិរវៀតណាម និងបញ្ញជក់ អំពកា
ី កំណត់យកកងពេធំ ១៦៤ រធាើជាឧបក ណ៍
ដ្ឋច្់ខ្តមួយសក្មាប់កា

បកស កសិក

និង ក្បរទសក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ទាំងអស់)។

បាយកា ណ៍កមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយ ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/928 (ជូនដំណឹងអំពកា
ី រធារើ តសតក្ោប់មីន និង រសនើសំការំ ភៃើងយនត)។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1222។
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1223។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1224។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ឯកសា E3/1225។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/1226។
ទូ រេខមួយៗកនុងច្ំរណាមសា ទូរេខក្បាំច្ងរក្កាយរនះ ក្តូវបានច្មៃងជូន នួន ជា និង សន រសន។
1027
ទង់បដិវតត ច្ះខខ ធនូ-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00063014-00063057។
1028
ក្បតិោ ឹក ងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-២០។
1029

សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ច្ះនងៃទី

១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/147 ERN (ជាភាសាខខម ) 00679792-00679794។ ខួបរេើកទី ៩ ននកា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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340>

នួន ជា ក៏ជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា របាសសមាអតកមាមភិបាេ និងរោធា ជាពិរសសអនកខដេ

មកពីភូមិភាគបូ ៌ ។ រៅឆ្នំ ១៩៧៨ ោត់បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំមួយជាមួយរមដឹកនាំដនទរទៀត
បស់បកស ួមមាន ប៉ាេ ពត សន រសន និង ត្តម៉ាក ក្ពមទាំងរមបញ្ញជកា រោធាជារក្ច្ើន ូបរទៀត
រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ សមាជិក បស់ភូមិភាគបូ ៌ ជាពិរសស រសា ភឹម ក្តូវបានក្បកាសថ្ន
ជាខ្មង
ំ ន្ទកនុង បស់បកស ខដេក្តូវរបាសសមាអត។ រៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ នួន ជា បាននិោយអំពី
កា ោប់ខួ ន
ៃ សមាជិកជារក្ច្ើន បស់ភូមិភាគបូ ៌

341>

1030

។

សមាជិ កភាពពិ តក្បាកដរៅកនុង គណៈកមាមធិកា រោធា

មិនសូវជាសំខ្ន់ប៉ានាមនរទ

រដ្ឋយសា នួន ជា មានមខតំខណងជាន់ខពស់រៅកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស។ អងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា បានទទួេព័ត៌មានេមអិត និងមានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃង
ំ រៅរេើរោេនរោបាយ
រោធា បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងកា អនវតតរោេនរោបាយរនះ។
៧.៦.៣ កា ក្គប់ក្គងមនទី សនតស
ិ ខ ស-២១

342>

នួន ជា បដិរសធថ្នោត់មិនជាប់ ក់ព័នអ
ធ ីាជាមួយនឹងក្បតិបតតិកា បស់មនទី ស-២១ រទ

រហើយរក្កាយមក
សំណួ

343>

ោត់បានអនវតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប បស់ោត់

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្រនះ

រៅរពេមានកា ត្តំង

1031

។

សាកសី កាំង រហកកអាវ ខដេជាក្បធានមនទី សនតិសខ ស-២១ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ

១៩៧៩ បានរ ៀបោប់ោ៉ាងរក្ច្ើនអំពីតួនាទី បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាសនតិសខន្ទកនុង ជា

បរងកើតកងទ័ពបដិវតត ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/544, ERN (ជាភាសាខខម )

s 00807441។

សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងរមទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុង SWB/FE/5417/C1/1) ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៧ ឯកសា E3/191, ERN (ជាភាសាខខម ) 00649940-00649941។
1030
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក ីន) ទំព័ ២២-២៣។ នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (សាកសី ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៤១-៤២, ៨១-៨២។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ១៥-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី ស់ សយ) ទំព័
៤៣-៤៨ (ច្ូេ ួមកនុងវគគរ ៀនសូក្ត ខដេ នួន ជា បាននិោយថ្ន រសា ភឹម និង កយ ធួន ជាជនកបត់)។
1031
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ២៧ ។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១៣

(ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ៩-១០ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ោត់មិនខដេជួប ក្គប់ក្គង ឬ រច្ញបញ្ញជណាមួយ

រៅ

កាំង រហកកអាវ។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិរសសក្បតិបតតិកា បស់មនទី ស-២១។ កាំង រហកកអាវ ោយកា ណ៍ជារទៀងទាត់រៅ នួន ជា អំពី
សកមមភាព បស់ោត់រៅមនទី ស-២១ រហើយ ជារ ឿយៗ នួន ជា បាន្តេ់កា ខណនាំ ក់ព័នន
ធ ឹង
ច្រមៃើយសា ភាព និងកា ក្បក្ពឹតិរត េើអក
ន ជាប់ឃំោង
ំ
រសនើឲ្យ កាំង រហកកអាវ

1032

។ ជាក់លាក់ជាងរនះរទៀត នួន ជា បាន

ដករ្
ម ះសមាជិកបកសមួយច្ំនួនរច្ញពីច្រមៃើយសា ភាព ខដេបាន

រោទក្បកាន់សមាជិកទាំងរនាះថ្នបានកបត់បកស កនុងរនាះមានទាំងរ្
ម ះជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន
មានក់្ងខដ

1033

។ កាំង រហកកអាវ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹង

ំ រៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ រក្កាយរពេខដេ
ក្បតិបតតិកា បស់មនទី ស-២១ មានកាន់ខតខ្ៃង
ស ន រសន ក្តូវ បានបញ្ជូ នរៅកាន់ក្ពំខដនកមពជា
ុ រវៀតណាម ក្សបរពេខដេជរមាៃះ វាងក្បរទស

1032

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ មីនា

ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ)
ទំព័

៨ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា បានខណនាំឲ្យបញ្ឈប់កា ងតសរមៃងច្រមៃើយសា ភាព និង បានខណនាំឲ្យរ ៀបច្ំ

ច្រមៃើយសា ភាពទាំងរនះជាឯកសា ស រស ជំនួស វិញ) ទំព័ ៣៦-៤១ (ពិភាកាកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះជាមួយ នួន ជា អំពី
សកមមភាព បស់ ស-២១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨-៩ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា រសនើឲ្យងត ូបអនករទាស ស-២១ មួយច្ំនួន រដើមបីបញ្ញជក់ឲ្យច្ាស់ថ្ន ពួករគពិតជាបានសាៃប់ពិត
ក្បាកដខមន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧-៨។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ម៉ាម នណ ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា E3/351 ទំព័ ១៦-១៨ ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00162891-00162893 (គូសបញ្ញជក់ថ្ន កាំង រហកកអាវ ខតងខតបញ្ជូ នច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ រៅកាន់គណៈមជឈិម ខដេោត់ដឹងថ្នមាន នួន ជា មានក់រៅកនុងរនាះខដ )។ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ
David CHANDLER) ទំព័ ៨៤-៨៥។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី
៉ាោម តន) ទំព័ ៣៦-៣៨ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន កនុងក ណីមានកំហសធៃន់កនុងច្រមៃើយសា ភាព ស-២១

ក់ព័នន
ធ ឹងបគគេិក

រៅក្កសួងកា ប រទស នួន ជា ោយកា ណ៍រៅ រអៀង សា )ី ។
1033
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤៣-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៦៤-៦៥។ សូមរមើេ្ងខដ ច្រមៃើយ បស់ ោប មិត រៅមនទី ស-២១
ឯកសា E3/1688, ERN (ជាភាសាខខម ) 00226401 (មានច្ំណា មួយពី កាំង រហកកអាវ ថ្ន នួន ជា ខណនាំឲ្យដក
រ្
ម ះបគគេមួយច្ំនួនរច្ញពីច្រមៃយ
ើ សា ភាពរនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David
CHANDLER) ទំព័ ២៥, ទំព័ ២៦-២៧ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន កាំង រហកកអាវ ោ រេើច្រមៃើយសា ភាព ោប មិត និង
សននិដ្ឋានថ្ន នួន ជា បានពិនិតយរមើេច្រមៃើយសា ភាពរនាះរឡើង វិញ និង បានដឹងអំពក្ី បតិបតតិកា ស-២១)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រវៀតណាមជាមួយនឹងក្បរទសកមពជា
ុ កាន់ខត ីកោេដ្ឋេខ្ៃង
ំ រឡើង

1034

។

ច្រមៃើយសា ភាពមួយ

ច្ំនួន បស់មនទី ស-២១ ខដេមានរៅកនុងសំណំរ ឿង មានច្ំណា ខដេបញ្ញជក់ថ្ន ច្រមៃើយសា ភាព

1035

ទាំងអស់រនះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅ នួន ជា

។ សាកសី សូត រទឿង ជាអងគ កស និងអនករបើកប បស់

នួន ជា បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន ោត់ធាៃប់បានយកឯកសា ជារក្ច្ើនពី កាំង រហកកអាវ រៅក្បគេ់ជូន

1034

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣០-៣១, ៣៦-៣៧ ។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១១១២-, ៣០៣១-, ៣៦។៣៧1035
ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ គង់ រគៀន រៅ អឹង រវ៉ាត ឯកាសា E3/1565, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00182773។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ទីវ មី រៅ សនតិភាព ឯកសា E3/1537 ERN (ភាសាខខម )
00174754។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ោប មិត ឯកសា E3/1688 ERN (ភាសាខខម ) 00226401។
ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ខខក បិន រៅ សូ ឯកសា E3/1706 ERN (ភាសាខខម ) 00174021។ ច្រមៃើយ
សា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ទិត សាន ឯកសា E3/1828, ERN (ភាសាខខម ) 00000881។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ
ស-២១ បស់ ភន ្េ ឯកសា E3/1879, ERN (ភាសាខខម ) 00001020។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១ បស់
គណ ឌីម ឯកសា E3/3697 ERN (ភាសាខខម ) 00175293។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ខហម សត រៅ
រសៀន ឯកសា E3/1842 ERN (ភាសាខខម ) 00017272។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រ្ង សន់ រៅ ជ័យ
ឯកសា E3/3665 ERN (ភាសាខខម ) 00174108។ ច្រមៃើយ សា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ជំ រពញ ឯកសា E3/2129
ERN (ភាសាខខម ) 00017413។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រសា តងេី ឯកសា E3/1889 ERN (ភាសា
ខខម ) 00017492-00017493។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រពជ ច្យ ឯកសា E3/1875 ERN (ភាសាខខម )
00017468។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រសៀង ប៉ាូយ រៅ សាន ឯកសា E3/1894 ERN (ភាសាខខម )
00005357។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ោប រវឿន ឯកសា E3/1882 ERN (ភាសាខខម ) 00005261។
ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ជា រក្សង រៅ នង ឯកសា E3/1831 ERN (ភាសាខខម ) 00005463។ ច្រមៃើយ
សា ភាពរៅ ស-២១ បស់ េន អិន ឯកសា E3/3689 ERN (ភាសាខខម ) 00174874។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១
បស់ ឌី រឡង រៅ ភាព ឯកសា E/1839។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ អឹម ្ ឯកសា E3/1841 ERN
(ភាសាខខម ) 00017453-00017454។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រ ៉ា រជឿន រៅ េី ឯកសា E3/3645,
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00223137។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ រសៀង ្ន រៅ ផ្ទ ឯកសា E3/3648
ERN (ភាសាខខម ) 00173881, 00173882។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ សក់ មា៉ាន រៅ រវឿន ឯកសា
E3/1886 ERN (ភាសាខខម ) 00679114។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ជូត រញ៉ា ឯកសា E3/1687 ERN
(ភាសាខខម ) 00005403។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ហង់ បូ ឯកសា E3/1843, ERN (ភាសាខខម )
00005160, 00005185។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ត្តំង អាន រៅ រអន ឯកសា E3/1826 ERN (ភាសា
ខខម ) 00017220, 00017244។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1036

នួន ជា និងបញ្ជូ នក្តឡប់មក វិញ

។ រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍ខដេងតជា វីរដអូមួយរៅរក្កាយ បប-

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានខងៃងបញ្ញជក់ ក្បាប់អនក សា ព័ត៌មា នមានក់ថ្ន ោត់ទ ទួ េបាន
ច្រមៃើយសា ភាព និងបានរក្បើក្បាស់ច្រមៃើយសា ភាពខៃះ រដើមបីបញ្ចូ េកនុងរមរ ៀនអប់ ំកមាមភិបាេ
ឲ្យក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ប៉ាខនតោត់បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន ច្រមៃើយសា ភាពមាន “រក្ច្ើនរពក” ខដេរធាើឲ្យ
ោត់ោមនរពេក្គប់ក្ោន់រដើមបីអានឲ្យបានអស់រនាះរទ

344>

1037

។

សហក្ពះោជអាជាាក៏រេើករឡើងខដ ថ្ន កាំង រហកកអាវ បានកំណត់អតតសញ្ញាណច្ំណា

រេើច្រមៃើយសា ភាពរៅមនទី ស-២១ និងឯកសា

1038

ក់ព័នដ
ធ នទរទៀតថ្ន ជាច្ំណា បស់ នួន ជា

។

រដ្ឋយរហតថ្ន កា សាគេ់ បស់ កាំង រហកកអាវ ច្ំរ ះអកស ស ស រដ្ឋយនដ បស់ នួន ជា រៅ
មានកក្មិតរនាះ ដូរច្នះ នាំឲ្យមានបញ្ញា ក់ព័នម
ធ ួយច្ំនួនរោទរឡើងថ្ន រតើច្ំណា ទាំងអស់រនាះគឺ
ពិតជាច្ំណា ផ្ទទេ់នដ បស់ នួន ជា ខមន ឬ មិនខមន

345>

1039

។

ជនប រទសជារក្ច្ើននាក់ក្តូវបានឃំខួ ន
ៃ រៅមនទី ស-២១ ្ងខដ ។ កនុងច្ំរណាមអនកជាប់

ឃទា
ំ ង
ំ រនះ មានទាហានរវៀតណាម ខដេកា ោប់ខួ ន
ៃ និងឃំខួ ន
ៃ ពួករគរៅមនទី ស-២១ ក្តូវបាន

1036

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័ ៣៧-៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ

រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី សូត រទឿង) ទំព័ ១១-១៨។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២៩១២
(សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៩ (បញ្ញជក់ថ្ន សូត រទឿង បានក្បមូេច្រមៃើយសា ភាព ស-២១ ឲ្យ នួន ជា)។
1037
កិច្ចសមាភសន៍ បស់ នួន ជា ជាមួយ រងត សមបតតិ រក្កាមច្ំណងរជើងថ្ន នួន ជា រ្ៃើយសា ភាព ឯកសា
E93/7.3R, ERN V00717048។
1038
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សវនាកា រេើឯកសា ) ទំព័ ៤៦-៥០ រោងរៅឯកសា និង
ច្ំណា ដូច្តរៅ៖ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ គង់ រគៀន រៅ អឹង រវ៉ាត ឯកសា E3/1565 ERN (ភាសាខខម )
00017305 (“សក្មង់រ្ាើជូនកមាមភិបាេ ពក”)។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ សាន់ អាប រៅ ខន ឯកសា
E3/175 ERN (ភាសាខខម ) 00173883 (“នឹងត្តមដ្ឋនពិនិតយ រឡើង វិញ”)។ ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ ម៉ាក
សំអេ រៅ ហង ឯកសា E3/1546 ERN (ភាសាខខម ) 00173049 (“ក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់រហើយ”)។
ច្រមៃើយសា ភាពរៅ ស-២១ បស់ សាន់ ប៉ាូ ឯកសា E3/1548 ERN (ភាសាខខម ) 00174132 (“បង វា៉ា ន់”)។
1039
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៨-៥៩, ៦៤-៦៦ (ខដេបញ្ញជក់្ង
ខដ ថ្ន ជារេើកទីមួយខដេោត់បានរឃើញច្ំណា បស់ នួន ជា រៅរេើច្រមៃើយសា ភាពននមនទី ស-២១ រៅកនុងឆ្នំ
១៩៩៩)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣-៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006593
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ោយកា ណ៍ជូនរៅគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស

ម
ួ ទាំង នួន ជា ្ងខដ

1040

។ កាំង រហកកអាវ

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រៅមនរពេដួេ េំនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានបញ្ញជឲ្យោត់

1041

“ករមទច្” (មានន័យថ្ន សមាៃប់)

អនកជាប់ឃោ
ំ ង
ំ ទាំងអស់ខដេរៅរសសសេ់រៅមនទី ស-២១។

រៅរពេរនាះ អនកជាប់ឃំទាង
ំ អស់ខដេកំពងជាប់ឃោ
ំ ង
ំ រៅមនទី ស-២១ មានក្បខហេ ៥០០
នាក់

1042

346>

។

អងគជំនំជក្មះសូម មៃឹកថ្ន កា រោទក្បកាន់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ នួន ជា

ច្ំរ ះក្បតិបតតិកា រៅមនទី សនតិសខ ស-២១ ក្តូវបានបំខបករច្ញពីសំណំរ ឿង ០០២/០១ រហើយ
នឹងក្តូវយកមកពិោ ណារៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីរៅនងៃខ្ងមខ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
នឹងមិនរធាើរសច្កតីសរក្មច្ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្រនះរៅកនុងសាេក្កមរនះរទ។
៧.៧ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

347>

រទាះបីរៅមិនទាន់មានភាពច្ាស់លាស់រៅរឡើយ ថ្នរតើោត់ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា -

រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏កា

ក់ព័នធ បស់ នួន ជា កនុងកិច្ចកា រោធា និងសនតិសខ មានភាពទាក់ទងោន

រដ្ឋយសា័យក្បវតតិរៅនឹងអំណាច្ដ៏យូ ឆ្នំ បស់ោត់រៅកនុងបកស។ នួន ជា បានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមម
1040

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៤-៥៨ (បានគូសបញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា

បានបញ្ញជឲ្យសមាៃប់ជនប រទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២-៤,
១៤-១៦។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/867 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ជាភាសាខខម )
00017024 (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ទាហានរវៀតណាមខដេក្តូវបានោប់ខួ ៃនមានក់ នឹងក្តូវបញ្ជូ នរៅ ស-២១)។ ទូ រេខ
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ឯកសា E3/181 (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ទាហានរវៀតណាមខដេ
ក្តូវបានោប់ខួ ៃនពី នាក់រនាះ ក្តូវបានរសនើឲ្យបញ្ជូ នរៅ ស-២១)។ សូមរមើេ្ងខដ ឧទាហ ណ៍ បញ្ជ ីអនករទាសរៅ
ស-២១ ខដេសាិតកនុងក្បរភទជាជនប រទស ឯកសា E3/2195។
1041
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៧ ឯកសា E3/453 ទំព័ ៣
ERN (ជាភាសាខខម ) 00146569-00146570។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០០៨ ឯកសា

E3/449 ទំព័

៧-៨ ERN (ជាភាសាខខម ) 00158841-00158842។ សូមរមើេ្ងខដ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៤។ រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ S. HEDER: Seven Candidates
for Prosecution: Accountability for the Crimes of the Khmer Rouge ឯកសា E3/48 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៧-៨
ERN (ភាសាខខម ) 00742609-00742610។
1042
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ)
ទំព័ ២-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧១-៧២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006594
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កនុងក្បតិបតតិកា បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
ជាពិរសស ក់ព័នន
ធ ឹងស្ង្វគមក្បឆ្ំងនឹងរវៀតណាម
ោត់បានទទួេ បាយកា ណ៍ជាក្បោំ និងបាន្តេ់កា ខណនាំ ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាសនតិសខ ទាំងរដ្ឋយ
ផ្ទទេ់ ឬ ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកស។ តួនាទី បស់ នួន ជា
អប់ មា
ំ នេកេណៈទូេំទូលាយ

ួមបញ្ចូ េទាំងខ្នក វិន័យ បស់បកស

ក់ព័នន
ធ ឹងរោសនាកា និង
និងកិច្ចកា សនតិសខន្ទកនុង

ក្ពមទាំងសភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ ជាទូរៅ និងកា ោំក្ទឲ្យខវកមខ និងកំោត់ខ្មង
ំ ្ងខដ ។

348>

រដ្ឋយសា មានតួនាទីខពស់រៅកនុងថ្ននក់ដឹកនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នួន ជា ទទួេខស

ក្តូវរេើសកមមភាពទាំងអស់ បស់បកស

ខដេរេើសពីតួនាទី

និងកា ទទួេខសក្តូវខដេក្តូវបាន

ុ ក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
ក្បគេ់ជូនោត់ជា្ៃូវកា កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
យេ់ក្សបត្តមរោបេ់ បស់អក
ន ជំនាញ David CHANDLER និង Philip SHORT ថ្ន រៅ
កនុងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកស នួន ជា និង ប៉ាេ ពត មានអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ង
រក្កាយ បស់បកស។ កនុងឋានៈជាអនរេខ្បកស កា ក្គប់ក្គង បស់ោត់មិនខមនមានក្តឹមខតកនុងកា
រធាើរសច្កតស
ី រក្មច្ខ្នកនរោបាយប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនតមាន ហូតដេ់ខ្ងខ្នក ដ្ឋាភិបាេ និង ដាបាេ
បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ួមទាំងកិច្ចកា រោធាខងមរទៀត្ងខដ

1043

។ សក្មាប់រហត

្េទាំងអស់រនះរហើយ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានតួនាទី និងបានអនវតតនូវសិទធិ
អំណាច្ បស់ខួ ន
ៃ រដើមបីបរងកើត និងអនវតតនូវរោេនរោបាយ និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។

1043

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ២៧-២៨ (គូសបញ្ញជក់

ថ្ន នួន ជា សកមមកនុង វិស័យជារក្ច្ើនរៅកនុង បបរនាះ ួមទាំងកិច្ចកា រោធា្ង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២៧-២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ៤៥,
៤៨-៥០ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ខច្ក ំខេកកា ទទួេខសក្តូវោន រៅក្គប់ខ្នកននកា ង្វ បកស) ទំព័
៥៦-៥៨, ៥៩-៦១ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន រទាះបី នួន ជា មិន ខមនជាខ្នកមួយននគណៈកមាមធិកា រោធាក៏រដ្ឋយ ក៏បកស
ក្គប់ក្គងរោធា្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip SHORT) ទំព័ ២៥២៧។ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៨. តួនាទ្ ន្ិងមខងា បស់ រខៀវ សំ្ន្

349>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រខៀវ សំ្ន គឺជាសមាជិកដ៏សំខ្ន់មួយ ូបននមជឈិមបកស។

កា ទទួេខសក្តូវ បស់មជឈិមបកស ួមមានតួនាទីរៅមនទី

1044

គណៈក្បធាន ដា និងក្កសួង ណិជជកមម

350>

៨៧០ ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

។

រៅរពេោប់រ្តើមសវនាកា រេើអងគរសច្កតី រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីខងៃងរបើក

1045

។

រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយសំណួ ជាបនតបនាទប់ទាក់ទិននឹងអតតសញ្ញាណ និងសាវត្ត បស់ោត់ ក្ពម
ទាំងបានបរញ្ច ញ រោបេ់ រៅរេើ កថ្នខណឌមួ យច្ំ នួនននដីកា ដំ រណាះក្សាយ
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេបានរ ៀបច្ំទកជាមន

1046

ត្តម យៈកា អាន

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរ្ៃើយតបរដ្ឋយក្តួសៗរៅ

នឹងកា រោទសួ បស់អងគជំនំជក្មះអំពីឯកសា ជាក់លាក់នានារៅកនុងសំណំរ ឿង

1047

។ បនាទប់មក

រទៀត រខៀវ សំ្ន បានសរក្មច្ច្ិតអ
ត នវតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប និងបដិរសធមិនរ្ៃើយរៅនឹង
កា រោទសួ ទាំងឡាយ ប៉ាខនត ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់នឹងរ្ៃើយសំណួ ទាំងឡាយ រក្កាយពីកា

1048

បង្វាញភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់ពីសំណាក់សហក្ពះោជអាជាា

។ រៅខខ ឧសភា និង ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយរៅនឹងសំណួ មួយច្ំនួនពីសំណាក់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

1049

។

បនតិច្រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ជក្មាបរៅអងគជំនំជក្មះថ្នោត់អនវតតសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតបជា
ងមីមង
ត រទៀត

1050

។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានច្ង

រក្កាយរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

1044

1051

។

តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានពិភាការៅកនុងកថ្នខណឌ ១១៣១-១១៥២ ននដីកាដំរណាះក្សាយ។

រេើសពីរនះរទៀត កថ្នខណឌ ១៥៣៦-១៥៣៧ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ច្ូេ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម។
1045
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦-១៣។
1046
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤២-៦៥។
1047
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤២-៤៣, ៤៦-៤៧,៥១, ៥៤-៥៥, ៦៣ ។
1048
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៥-៥៦។
1049
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៥-១៨, ២០-២១, ៤១, ៦៣-៦៥ ។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៤-១៥, ៦៩-៧០ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២០-២១, ៥៣-៥៥, ៨៧-៨៨។
1050
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៩-៣១។
1051
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

288

01006596
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៨.១ ព័តមា
៌ នអំពសា
ី វត្ត និងអំឡង
ុ រពេមន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
៨.១.១ ជី វត
ិ កមា ភាព និង វិជាជជវី ៈ

351>

រខៀវ សំ្ន រៅ “ខហម” ឬ “ណន” រកើតរៅនងៃទី ២៧ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៣១ រៅឃំ

រច្ក ឬ ំរច្ក ក្សុក ំដួេ រខតតសាាយរ ៀង
កំពង់ោម

1052

។ រខៀវ សំ្ន រ ៀនរៅសាលាបឋមសិកាកនុងរខតត

ួច្រៅរ ៀនបនតរៅអន វិទាេ័យក្ពះសីហន

ខដេសាិតរៅកនុងរខតតកំពង់ោមដខដេ។

រៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន បានជួប ប៉ាេ ពត (ខដេកាេរនាះមានរ្
ម ះថ្ន សាឡុត ស) ជារេើកទី
មួយ

1053

។ រក្កាយពីបញ្ច ប់កា សិការៅអន វិទាេ័យក្ពះសីហន រខៀវ សំ្ន បានមករ ៀនបនតរៅ

វិទាេ័យសីសវតាិ

1052

1054

។ រក្កាយពីរ ៀនច្ប់រៅវិទាេ័យរនះរៅឆ្នំ ១៩៥១ រខៀវ សំ្ន បានោប់

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤២-៤៣ (រដ្ឋយទទួេសាគេ់កា រក្បើរ្
ម ះ “ខហម”

និង “ណន” និង ខងៃងថ្នរ្
ម ះ្ៃូវកា ននភូមិកំរណើត បស់ោត់គឺ “ភូមិរច្ក” ឬ “ភូមិ ំរច្ក”)។ កំណត់រហតននកា
សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00156612 (រដ្ឋយ
រៅរ្
ម ះភូមិកំរណើត បស់ រខៀវ សំ្ន ថ្នភូមិ ំរច្ក)។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/579 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225 (រដ្ឋយដ្ឋក់នងៃខខឆ្នំកំរណើត
បស់ រខៀវ សំ្ន ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៣១ និង ទីកខនៃងកំរណើត រខតតសាាយរ ៀង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១២(កាំង រហកកអាវ)ទំព័ ៣៩-៤០ (រដ្ឋយបញ្ញជក់ថ្ន “ខហម” គឺជារ្
ម ះបដិវតត បស់ រខៀវ សំ្ន)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧២-៧៤ (រដ្ឋយបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ក៏មានរ្
ម ះ
មួយរទៀតខដ គឺ រ្
ម ះ “ខហម”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣២-៣៣
(រដ្ឋយបញ្ញជក់អំពីកា រក្បើរ្
ម ះ “ខហម”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា E3/58 ច្ះនងៃ
ទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239937 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ះហតារេខ្
រេើឯកសា រហើយដ្ឋក់រ្
ម ះថ្ន “ខហម”) ។
1053
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៥។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/713 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ERN 00177979។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅ និពនធ
រដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ
ឆ្នំសូនយ ឯកសា

E243.1 ទំព័

២0៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00862474-

00862475។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ទំព័ ៣១,
៣៣-៣៤ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396223, 00396225។
1054
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៥. សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
D. Chandler៖ បងទីមួយ ឯកសា E3/17 ទំព័ ២១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00392935។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ទំព័ ២0៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00862474-00862475។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

289
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E313

រ្តើមសិកាច្ាប់រៅទីក្កុងភនំរពញ

1055

។ រៅឆ្នំ ១៩៥៣ រក្កាយពីបានទទួេអាហា ូបក ណ៍ពី

ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ រខៀវ សំ្ន បានរៅក្បរទសបាោំងរដើមបីសិកាច្ាប់ និងរសដាកិច្ច

352>

1056

។

រក្កាយរពេរៅដេ់ទីក្កុងបា៉ា ីសបានពី បីខខ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេកនុង“ក្កុមមា៉ាកសនិយម”

ខដេបរងកើតរឡើង និងមានកា ច្ូេ ួមជារទៀងទាត់រដ្ឋយនិសសិតខខម រៅក្បរទសបាោំង កនុងរនាះ ួម
មាន រអៀង សា ី, សាឡុត ស, រអៀង ធី ិទធ និង សន រសន

1057

។ មួយ យៈរពេខៃីរក្កាយមក

រខៀវ សំ្ន ោករច្ញពីទីក្កុងបា៉ា ីសរឆ្ពះរៅកាន់ទីក្កុង Montpellier ខដេរៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន
បានច្ូេរ ៀនមខវិជាជច្ាប់ និងរសដាកិច្ច

1058

។ រខៀវ សំ្ន បានបនតច្ូេ ួមសកមមភាពនានា បស់

ក្កុមមា៉ាកសនិយមរដ្ឋយច្ូេ ួមរដើ កំសានតជាមួយសមាជិកដនទរទៀតរៅកនុងវិសមកាេ ដូវរៅត

1055

1059

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតជីវក្បវតតិ រដ្ឋយ

S. Sher ឯកសា E3/110 មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00702682។
1056
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៥, ៥០ ។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/579 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ សូមរមើេ្ង

ខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ទំព័ ២១៤-២១៥ ERN (ភាសាខខម )
00862479-00862480។
1057
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥៦ ។ បទសមាភសន៍ បស់ Elizabeth Becker ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា E3/659
ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័

៥-៧, ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00741087-00741089, 00741094-

00741095 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ៧២-៧៦,
៨១-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00232070-00232074, 00232079-00232080។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១២ ទំព័ ៣-៤ (រដ្ឋយរេើកមកសំអាងនូវឯកសា ភាពយនត បស់រលាក D. Aronowitsch និង S. Lindberg ខដេ
មានច្ំណងរជើងថ្ន៖ Facing Genocide - Khieu Samphan and Pol Pot, E109/2.3R, 2010)។ ប៉ាខនត សាឡុត ស
បានោករច្ញពីក្បរទសបាោំងកនុងឆ្នំ១៩៥២ មនរពេ រខៀវ សំ្ន មកដេ់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១
(រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៩។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា ឯកសា E3/713 ច្ះ នងៃទី
០១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ERN 00177979។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា E3/1593 ទំព័ xv ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00678484។
1058

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥០ ។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតជីវក្បវតតិ បស់

Sacha Sher ឯកសា E3/110 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00702682-00702683។
1059
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥០។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតជីវក្បវតិត បស់
S. Scher ឯកសា E3/110 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00702682-83។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

353>

រៅឆ្នំ ១៩៥៦ រខៀវ សំ្ន ក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុងបា៉ា ីស រដើមបីបនតកា សិកាថ្ននក់បណឌិត

ខ្នករសដាកិច្ច

1060

។ រខៀវ សំ្ន ោប់រ្តើមច្ូេ ួមក្បជំជារទៀងទាត់រៅកនុងក្កុមមា៉ាកសនិយមរនះ

រហើយបានកាៃយរៅជារមដឹកនាំក្កុមរៅរពេ រអៀង សា ី ោករច្ញរៅ
ជាសមាជិកដនទរទៀតខដ

បានច្ូេបកសកមមយ
ុ នីស បា
ត ោំ ង

1061

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ដូច្

1062

។ រខៀវ សំ្ន ក៏កាន់តួនាទីជា

រមដឹកនាំននសហភាពនិសសិតខខម (‘Union des Étudiants Khmers’ ឬ ‘UEK’)

1063

ខដេបរងកើត

រឡើងរដ្ឋយ “ក្កុមនិសសិតច្រក្មើន” (ដូច្ខដេសាកសី សួង សីរគឿន ជាអតីតសមាជិកននសហភាព
និសសិតខខម បានខងៃង ួច្មករហើយ) រក្កាមឥទធិពេននបកសកមមយ
ុ នីសបា
ត ោំង

1060

1064

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥០. សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖

ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ទំព័ ១២០-១២១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 0039631200396313។
1061
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័ ៦១-៦២ (ដកក្សង រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ អង ងង រហឿង៖ ក្តឡប់រមើេរក្កាយវិញនន

រ ឿងដ៏ខសនរខ្ៃច្្ាមួយ ឯកសា E3/1713)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័
៥៦។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ទំព័ ១២០ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00396312។
1062
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥១-៥២, ទំព័ ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៣០, ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំព័ ៣៧-៣៨ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំុ

ជាបនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៣៨-៣៩ 34 ERN (ភាសាខខម ) 00103827 (រដ្ឋយបានទទួេសាគេ់ថ្នោត់បាន
ច្ូេបកសកមមយ
ុ នីសបា
ត ោំ ង ប៉ាខនតបានអះអាងថ្ន ោត់មិនបានរធាើកាតសមាជិកបកសសាងមីរឡើយ បនាទប់ពីប័ណណសមាគេ់ខួ ៃន
បស់ោត់អស់សពេភាពរក្កាយឆ្នំ១៩៥៧)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖

បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍

អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា E3/1593ទំព័ xv ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00678484។
1063

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៦៣-៦៤។
1064
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥៨-៥៩. សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អង ងង រហឿង ឯកសា E3/97 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00270684-00270686។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ទំព័ ២១៤២១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00862479-00862481 (រដ្ឋយរៅសាាបនិកសហភាពនិសសិតខខម ថ្នជា “និសសិតច្រក្មើន”
រហើយកត់សមាគេ់ថ្ន សហភាពនិសសិតខខម មាន “តំណាង” មានក់ “រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសបា
ត ោំង”)។ សហភាពនិសសិត
ខខម ជំនួសសមាគមនិសសិតខខម (‘Association des Étudiants Khmers’ ឬ ‘AEK’), ខដេក្តូវបានហាមោត់ ឬ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

354>

រៅឆ្នំ ១៩៥៩ រខៀវ សំ្ន បានរឡើងកា

និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត ខដេមានច្ំណងរជើង

ថ្នៈ ‘L’Economie du Cambodge et ses Problèmes d’Industrialisation’ (“រសដាកិច្ចកមពជា
ុ

1065

និង បញ្ញាឧសាហូបនីយកមម”) រៅសាកេវិទាេ័យបា៉ា ីស

។ រៅកនុងនិរកេបបទរនះ រខៀវ សំ្ន

បានោត់ទករសដាកិច្ចកមពជា
ុ ថ្ន “រដើ ងយរក្កាយ” និង “មិនទាន់េូតលាស់” ខដេមួយខ្នកបណា
ត េ
មកពី

“សមាហ ណកមមអនត ជាតិ”

និងបានរសនើឲ្យមានកា ខកទក្មង់ជាដំកំភួនខ្នក ច្នាសមព័នធ

បស់ ដា (ដូច្ជា ឯកសិទធិ បស់ ដារៅរេើ ណិជជកមមរក្ៅក្បរទស កា បនាយតនមៃនងៃឈ្ួ ន េដី និង
ក្បព័នរធ ក្កឌីតសក្មាប់ វិស័យកសិកមម)
មាចស់កា

ខដេមានបំណងរេើកតរមកើងក្បជាជាតិមួយឲ្យមានសា័យ-

1066

។ រខៀវ សំ្ន បានស រស ថ្ន វាជាកា ោំបាច្់កនុងកា បញ្ឈប់សកមមភាពោមន្េ

ក្បរោជន៍ បស់មាចស់ដី អនកេក់ោយ និងអនកច្ងកា ក្បាក់មានអក្ត្តកា ក្បាក់ខពស់ និង “រេើកទឹក
ច្ិតព
ត ួកោត់ឲ្យច្ូេ ួមកនុង្េិតកមម” ក្ពមទាំង “រ្ទ មូេធនពីខ្នក ណិជជកមមខដេសកមមហួស

1067

រហត មកខ្នកខដេមានកា ្េិតផ្ទទេ់រក្ច្ើនជាង”

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន

“កា ោត់ត្តង
ំ កមាៃំងកសិក ក្បកបរដ្ឋយ របៀបជាក្កុម និងជាសហក ណ៍ នឹងពក្ងីកក្បសិទធភាព
ននកា ្េិត រេើស ១០ ដង និងរធាើឲ្យមានកា ោនដីងី ម ក្បព័នធា
ធ ោសា្សត និងក្បព័នប
ធ រញ្ច ញ
បញ្ចូ េទឹក”

1068

។

ំសាយរៅកនុងឆ្នំ១៩៥២ ឬ ឆ្នំ១៩៥៣។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ម៉ាម (THIOUNN Mumm)
ឯកសា E3/5304 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347079-00347082។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ទំព័ ២១២-២១៣ ERN (ភាសាខខម )
00862477-00862478។
1065
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥១។ និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖
រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញាឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា E3/123 ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ២១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00750554។
1066
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥១។ និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖
រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញាឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា E3/123 ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៤៩-៥១, ៥៧-៥៨, ៧៥, ១០១-១១០, ១៤៣-១៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00767341-00767343,
00767349-00767350, 00767367, 00767393-00767402, 00767435-00767440។
1067
និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញាឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ
Laura Summers) ឯកសា E3/123 ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៩៩-១០២ ERN (ភាសាខខម ) 00767391-00767394។
1068
និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញាឧសាហូបនីយកមម ឯកសា E3/123
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១៥១-១៥២ ERN (ភាសាខខម ) 00767443-00767444។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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355>

រទាះជាោ៉ាងរនះកតី និរកេបបទបានសងកត់ធន
ៃ ់រៅរេើសា ៈសំខ្ន់ននឧសាហូបនីយកមម និង

បរច្ចក វិទាសក្មាប់កា អភិវឌឍរសដាកិច្ចកមពជា
ុ រហើយមិនបានោំក្ទដេ់កា េបបំបាត់ ូបិយវតាុ ឬ
កមមសិទធិឯកជនរឡើយ

1069

។ អងគជំនំជក្មះយេ់ក្សបជាមួយអនកជំនាញ Philip SHORT ថ្ន ខ្នក

មួយច្ំនួនននគំនិតខដេស រស រៅកនុងនិរកេបបទ បស់ រខៀវ សំ្ន បង្វាញជាមននូវទិដភា
ា ពនន
មរនាគមន៍ វិជាជ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏ពិតខមន ប៉ាខនតវាមិនខមនជា “បៃង់េមអិត” សក្មាប់
រោេនរោបាយខដេច្ងបញ្ច ប់ក្តូវបានអនម័ត
រឡើយ

រៅកនុង យៈកាេននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរនាះ

1070

356>

។

មិនយូ ប៉ានាមនរក្កាយពីកា វិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ វិញ រខៀវ សំ្ន បានរធាើជាោង-

ហាាងកាខសតជាភាសាបាោំងមួយ ខដេមានរ្
ម ះថ្ន ‘L’Observateur’

1071

។ រខៀវ សំ្ន បាន

បដិរសធថ្ន កាខសតរនាះមិនខមនជាកាខសតកមមយ
ុ នីសរត ទ ប៉ាខនត រក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា កាខសតរនះ
រក្ច្ើនខត ិះគន់ដេ់ ដ្ឋាភិបាេសរមតច្ នរោតតម សីហន។ ច្ំខណកឯអនកោំក្ទខ្នកហិ ញ្ាវតាដ
ុ ៏សំខ្ន់
មួយច្ំនួន ( ួមទាំង រអៀង ធី ិទធ) ្ង បានច្ងសមព័នភា
ធ ពជាមួយក្កុមច្េនាកមមយ
ុ នីសរត ៅកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ

1069

1072

។ ជាេទធ្េ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានអាជាាធ ត្តមោៃរំ មើេ និងោយី។ មាន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ

២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥១-៥២។ និរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញា
ឧសាហូបនីយកមម (បកខក្បរដ្ឋយ Laura Summers) ឯកសា E3/123 ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៩។
1070
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤០-៤១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៣៣-៣៥។
1071
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤១-៤២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំុជាបនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103811។

បទសមាភសន៍ បស់

Steve Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម )
00062491-00062492។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣៨-៣៩។
1072
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៤, ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤១-៤២។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103811។ បទសមាភសន៍ បស់
Elizabeth Becker ជាមួយ រអៀង ធី ិទធ ឯកសា E3/659 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ២៦-២៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00741108-00741110 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក ណីមួយរនាះ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ំរលាភបំ នរៅត្តម្ៃូវងនេ់រៅរក្ៅកា ិោេ័យ បស់ោត់

1073

ពីសំណាក់មនសសមួយក្កុមខដេក្បខហេជាភានក់ង្វ ប៉ាូេស
ិ សមាៃត់

។រៅឆ្នំ ១៩៦០ រខៀវ សំ្ន

ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ និងឃំខួ ន
ៃ រដ្ឋយោមនកា រោទក្បកាន់ អស់ យៈរពេជាងមួយខខ រហើយ កាខសត
‘L’Observateur’ រនាះក៏ក្តូវបានបិទ

357>

1074

។

រក្កាយពីបិទកាខសត ‘L’Observateur’ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមជាមួយគណបកស

“សងគមោ្សតនិយម”

1075

សីហន

ខដេជាគណបកសនរោបាយមួយបរងកើតរឡើយរដ្ឋយសរមតច្

នរោតតម

។ រៅឆ្នំ ១៩៦២ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲ្យបំរពញមខង្វ រៅកនុង ដាសភា

ត្តម យៈកា យេ់ក្ពមផ្ទទេ់ពីសរមតច្

នរោតតម

សីហន

និងទទួេបានកា ខតងត្តំងជា

1076

ដារេខ្ធិកា ក្កសួង ណិជជកមម

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន កា យេ់ក្ពម និងកា

ខតងត្តំងរនះគឺជាកា ប៉ានប៉ាង បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន កនុងកា បញ្ចុះបញ្ចូ េឲ្យោត់ច្ូេខ្ង
ដ្ឋាភិបាេ រហើយរបើនិោយឲ្យកាន់ខតទូលាយរៅរទៀតរនាះ

គឺរដើមបីយកច្ិតប
ត ណា
ត ដាខដេកាន់

E3/20 ទំព័ ១១៧-១១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232115-00232117។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៨០-៨១។
1073
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២, ៥៣-៥៥។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ី
ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/581 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0042422900424230។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/582 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424231។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា
E3/20 ទំព័ ១២១-១២២ ERN (ភាសាខខម ) 00232119-00232119។
1074
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៤-៥៥។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី
រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111 ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00711436។ រសៀវរៅ
និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១២១-១២២ ERN (ភាសាខខម )
00232119-00232119។
1075
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៧-៥៨។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/581 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00424229-00424230។
1076
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៧-៥៨។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័

៩ ERN (ភាសាខខម )

00103812។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/579 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា
E3/20 ទំព័ ១២៩-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232128។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

294

01006602
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E313

1077

េទធិកមមយ
ុ នីស ត

។ រៅកនុងកក្មិតណាមួយរនាះគឺថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន មានបំណងរក្បើ

1078

ក្បាស់ឯករទសខ្នករសដាកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន
រ្តើមអនវតតកា ខកទក្មង់រសដាកិច្ច

358>

។ រៅកនុងតួនាទីងី ម បស់ខួ ន
ៃ រខៀវ សំ្ន ក៏ោប់

1079

។

រៅខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៦៣ រក្កាយពីមា នបាតកមមនិសសិតរៅរខតតរសៀមោប

សរមតច្

នរោតតម សីហន ខដេសតីបរនាទសរៅរេើជនកមមយ
ុ នីសថ្ន
ត ជាអនករ ៀបច្ំកបកមមទាំងរនាះ ក៏បាន
រច្ញ្ាយបញ្ជ ីរ្
ម ះមនសសច្ំនួន ៣៤ នាក់ខដេរគសាគេ់ ឬសងស័យថ្នជាអនករ្ាងនិយម ( ួម

1080

មាន រខៀវ សំ្ន, ប៉ាេ ពត និង រអៀង សា ី) រហើយក្តូវបានរថ្នកេរទាសជា “ជនកបត់ជាតិ”

។

ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រៅខត កាបាននូវតំខណងកនុងគណៈ ដាម្នតី ហូតដេ់រពេខដេ
ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យលាខេងរច្ញពីតំខណងរៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៦៣

1077

1081

។

បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/581 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២

ERN (ភាសាខខម ) 00424230។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ
ឯកសា E3/20 ទំព័ ១២៩-១៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232128។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់
ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា E3/2376 ទំព័ ៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00191351។
1078
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១២៩-១៣០ ERN
(ភាសាខខម ) 00232127-00232128។
1079
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៧-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១២៩-១៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232129។
1080

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៤៣-៤៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័
១៤២-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380376-00380379។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗ

រនះ និងរោេជំហ

បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00103815។ រសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១៣២-១៣៤ ERN (ភាសាខខម )
00232130-00232132។
1081
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម )
00103815-00103816។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័
១៣៦-១៣៧ ERN (ភាសាខខម ) 00232134-00232135។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិនន

សបិនអាក្កក់មួយ ឯកសា

E3/9 ទំព័

១៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396351។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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359>

រខៀវ

គណៈ ដាម្នតី
១៩៦៦

360>

សំ្ន

រៅ កាអាសនៈ ដាសភា បស់ោត់

រក្កាយរពេលាខេងពីតំខណងរៅ

រហើយក្តូវបានជាប់រឆ្នតសាជាងមីរៅកនុង ដាសភាសក្មាប់អាណតតិទី

២

កនុងឆ្នំ

1082

។

កនុងនាមជាោងហាាងកាខសត និងជាអនកតំណាងោ្សត រខៀវ សំ្ន មានកិតិស
ត ័ពេ
ទ បីខទ ខ្ទ

ថ្ន ជាបគគេសច្ ិត និងមានកិតិយ
ត ស។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានោត់ទកជាទូរៅថ្នជាបគគេខដេ

1083

មានមនសិកា សាអតសអំ មានរោេកា ណ៍ច្ាស់លាស់ និង ស់រៅជាក្បជាជនសាមញ្ា

។

ិ បកស
៨.១.២ សមាជក

361>

រៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៦៧ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានរោទក្បកាន់ជាសាធា ណៈមក

រេើ រខៀវ សំ្ន និង សហកា ីរ្ាងនិយម បស់ោត់ច្ំនួនពី ូបខដេមានអាសនៈរៅកនុង ដាសភា
រ េគឺ ហូ នឹម និង ហូ យន់ ថ្នបានញុះញង់ឲ្យកសិក បះរបា រៅក្សុកសំឡូត រខតតបាត់ដំបង

B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា E3/1593 ទំព័ xv ERN
(ភាសាអង់រគៃ ស) 00678484។
1082
បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/579 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00424225។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111
ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00711436។ រខៀវសំ្ន៖ រច្ញពីកនុងនក្ព (ទសសនាវដតី Time Magazine)
ឯកសា E3/4424 នងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧-៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00858673-00858675។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ទំព័ ១៥១ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00396351។ រសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័

១៣៦-១៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00232134-00232136។ រខៀវ សំ្ន និោយកា

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយ

កា រធាើមិនដឹង (កាខសត Le Monde រដ្ឋយ Jean-Clau Pomonti) ឯកសា E3/4603 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៤ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00002731-00002732។
1083
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៤១-៤២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័
៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧៣-៧៤ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (Francois PONCHAUD) ទំព័ ៩-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៥៤-៥៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥៥៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២៩-៣០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖

រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១២៩-១៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00232127-00232129។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រហើយខងមទាំងបានគំោមថ្ននឹងយកអនកទាំងបីនាក់រឡើងរៅតលាកា សឹករទៀត្ង
កា ក្ពួយបា មភអំពីសវតាិភាព បស់ខួ ៃន

អនកទាំងបីក៏ោករច្ញពីភំរន ពញ

អរញ្ជ ើ ញ បស់ ប កសក មមុយ នី ស តក មពុជា ្ងរនាះ
អងគត្តរសាម កនុងរខតតត្តខកវ រក្កាមកិច្ចកា

362>

1084

។

រដ្ឋយ

រហើយរដ្ឋយមានកា

ពួ ក ោត់ ក៏ បា នរៅក្ជករកានរៅទី ជ នបទជិ ត

1085

បស់ ត្តម៉ាក

។

កនុងច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦៧ និង ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន បានផ្ទៃស់បូ ត ទីកខនៃងពីភូមិមួយរៅភូមិមួយ

ជំ វិញរខតតកំពង់សឺព ត្តខកវ និងកំពង់ឆ្នំង រដ្ឋយមានកា ជួយោំក្ទពីសំណាក់ខខស យៈបងកប់ បស់
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

1086

។ រៅឆ្នំ ១៩៦៩ រខៀវ សំ្ន រៅជាមួយ ត្តម៉ាក រៅមនទី បស់ត្តម៉ាក

1087

សាិតរៅខកប ភនំឱោ៉ា េ់ រខតតកំពង់សឺព

1084

។ រទាះបីជា រអៀង សា ី និង ជនជាប់រោទ នួន ជា បាន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩-៦០។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ២៣-២៤ ERN (ភាសាខខម )
00103819-00103820។ រខៀវសំ្ន៖ រច្ញពីកនុងនក្ព (ទសសនាវដតី Time Magazine) ឯកសា E3/4424 នងៃទី ២៨
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00858673-00858675។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេ

ខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១៤០-១៤២ ERN (ភាសាខខម )00232138-00232140។ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16
ទំព័ ១៦៤-១៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00380398-00380405។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier
du Vietnam ឯកសា E3/111 ោមនច្ះកាេប រិ ច្ិទ ទំព័ ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00711436-00711437។
1085
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ២៦-២៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT)
ទំព័ ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៣១, ៣៤-៣៥។ បទសមាភសន៍ បស់
វិទយុអាសីរស ីជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/581 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00424230។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់
ឯកសា

E3/18 ទំព័

២៣-២៥, ២៧, ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00103819-00103820, 00103821,

00103822-00103823។
1086
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ២៧, ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00103821, 00103823។
1087
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦០-៦១, ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័

៨២-៨៤។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំុជាបនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00103828។ កំណត់រហតននកា
សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 0015661400156615។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006605
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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1088

រេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅរពេរនាះជាសមាជិកបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ួច្រៅរហើយកតី

ប៉ាខនត ភ័សត្ត
តុ ង បស់ជនជាប់រោទទាំងពី រនះមិនសីសង្វាក់ោន និងមិនបានរធាើឲ្យអងគជំនំជក្មះមាន
សំអាងរហតក្គប់ក្ោន់រេើសពី វិមតិសងស័យរៅរេើសកេីកមម បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន ោត់មិន
បានច្ូេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៦៩រឡើយ

1089

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានទំនាក់ទំនងរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយសមាជិកជាន់ខពស់ននបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ
ត្តំងពីយូ មករហើយ ជាពិរសស ោត់ “រៅរកៀក” ជាមួយគណៈកមាមធិកា បកសក្កុងភនំរពញ ខដេ
ជាអងគកា មួយ

ខដេវិវតតជាបនតបនាទប់រៅជាគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ រៅរដើម

ទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៦០

363> រខៀវ

1090

។

សំ្ន ទទួេសាគេ់ថ្នោត់បានកាៃយជាសមាជិករក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិម-

1091

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងឆ្នំ ១៩៧១ និងជាសមាជិករពញសិទធិរៅឆ្នំ ១៩៧៦

។ សមាជិកភាព

បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិមក្តូវបានបញ្ញជក់រដ្ឋយសាកសី និងអនកជំនាញនានា
ខដេបាន្តេ់សកេីកមមរៅកនុងរពេសវនាកា

1088

1092

។

បទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័

៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00062491-00062492 (រដ្ឋយបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅ
ឆ្នំ១៩៥៥)។ បទសមាភសន៍ បស់ ខខម ងន ជាមួយ នួន ជា ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00078196 (រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន រខៀវ សំ្ន ច្ូេបកសកមមស
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងឆ្នំ១៩៦៣)។
1089
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១២
(រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៦។
1090
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៧-១៨, ២០-២១។ ពិោ ណាអំពី
ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/16 ទំព័

១២៣-១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00380357-59។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៤ ។
1091
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២-៦៣។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៦៦១៦៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103891។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៥, ១២៧, ១៣៣១៣៤, ១៤២។ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២ ។
1092
សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥៧-៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៨.១.៣ ឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥

364>

រៅខខ

មីនា

ឆ្នំ

១៩៧០

រក្កាយពីោជ ដ្ឋាភិបាេ បស់សរមតច្ក្តូវបាន្តួេ ំេំរដ្ឋយ

េន់ នេ់ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្បកាសបរងកើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
បានរ្ាើសា ោំក្ទរៅកាន់សរមតច្កនុងនាម រខៀវ សំ្ន, ហូ នឹម និង ហូ យន់

1094

1093

។ ប៉ាេ ពត

។ រៅ យៈកាេ

វាងខខ មីនា និង ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន, ហូ នឹម និង ហូ យន់ បានោករច្ញពីមូេដ្ឋាន
បស់ ត្តម៉ាក រៅភនំឱោ៉ា េ់ រៅកាន់ទីសានក់កា កណា
ត េ បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅមនទី ស-៧១ សាិតរៅជិតសទឹងជីនិត

1095

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រៅទីរនាះរហើយខដេ

ោត់បានជួប នួន ជា និង ប៉ាេ ពត ជារេើកដំបូង

1096

។ ប៉ាខនត នួន ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ោត់

បានជួប រខៀវ សំ្ន ខណៈខដេ រខៀវ សំ្ន រៅភនំឱោ៉ា េ់រៅរឡើយ រហើយរទាះបីជាខៃួន មិនបាន
សាគេ់អតតសញ្ញាណពិតក្បាកដ បស់ ប៉ាេ ពត ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧០ កតី ក៏ រខៀវ សំ្ន សាគេ់
ប៉ាេ ពត ត្តំងពីរពេរ ៀនរៅសាលាជាមួយោនរៅកំពង់ោម មកម៉ាះៃ

365>

1097

។

រៅឆ្នំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីជា អនក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងជា

ទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ២-៣។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៧៧-៧៨, ៨៤-៨៥។
1093
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៧ ។
1094
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៧ ។
1095
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103829-00103830 (រដ្ឋយបង្វាញថ្ន ពួកោត់បានោករច្ញពីភំឱ
ន ោ៉ា េ់
“រក្កាយពី ដាក្បហា ខខមីនា ឆ្នំ១៩៧០ ភាៃម”)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី
១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156614-00156615 (រដ្ឋយខងៃងថ្នពួកោត់រៅតំបន់សឹង
ទ
ជីនិត “ក្បខហេខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧០”) ។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១១ រជើង
ទំព័ ៦៤៩ ។
1096
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៤៣-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103829-00103830។
1097
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ៣៤។ បទសមាភសន៍ បស់ វិទយុអាសីរស ីជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/713 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ERN 00177979-00177980។ សូមរមើេខ្នកទី ៧ សតីពីតួនាទី
និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៩ ។ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥១ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

299

01006607
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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អគគរមបញ្ញជកា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ

1098

។ ត្តមពិត រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្រោធា

រដ្ឋយផ្ទទេ់រឡើយ រហើយ ប៉ាេ ពត ឯរណាះរទ ខដេទទួេបនទក
ុ កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ
រនាះ

1099

។ រខៀវ សំ្ន បានកាន់តំខណងជាឧបនាយក ដាម្នតី និង ដាម្នតីកា

ភិបាេ ួប ួមជាតិ

ជាតិននោជ ដ្ឋា-

1100

។ រទាះបីជាោត់បានជក្មាបអងគជំនំជក្មះថ្ន តួនាទីទាង
ំ រនះោមនន័យអាីទាង
ំ

អស់កីត ក៏ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានរដើ តួនាទី “សំខ្ន់ របើទកជាមិនខមនមិនអាច្
ខាះបានកតី” កនុងទំនាក់ទំនង វាងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងសរមតច្ នរោតតម សីហន
និង ហូ យន់ ក៏មានរ្
ម ះជា ដាម្នតីននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដ

1101

។ ហូ នឹម

1102

។ រខៀវ សំ្ន

1103

ហូ នឹម និង ហូ យន់ បានកាៃយរៅជាតំណាងច្េនាក្បឆ្ំងរៅរដើមទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៧០

1098

។

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧៧-៧៨។
1099
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦១-៦២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៣៤-៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤០-៤១,
៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ១៨៦-១៨៧ ERN (ភាសាខខម ) 00232184-00232185។ សូម
រមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជួន ក្បសិទធ ឯកសា E3/96 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00348329-00348331 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន ប៉ាេ ពត គឺជារមបញ្ញជកា កងទ័ពពិត
ក្បាកដរៅមនឆ្នំ១៩៧៥)។
1100
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ប
ិ ទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៨ ។
1101
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៤៥-៤៦ ERN(ភាសាខខម ) 00103831-00103832។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១(រខៀវ សំ្ន)
ទំព័ ៦២-៦៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៨ ។
1102
បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
សមាសភាព បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅអងគកា
សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/28 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00290197។ ខ្នកទី ៤ សតីពី
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១-៧៣៤ ។
1103
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥៤-៥៥។ សនទ កថ្ន
បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00224459-00224460។ ឯកសា បស់ S. Heder៖ ប៉ាេ ពត និង រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3169 ឆ្នំ ១៩៩១
ទំព័ ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00711372-00711374។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

300

01006608
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រដ្ឋយ ួមោនទាំងបីនាក់ ពួកោត់ក្តូវបានរគរៅថ្ន “រខ្មច្ទាំងបី”។ រនះជាកា និោយរោងដេ់
កយច្ោមអាោ៉ា មថ្នអនកទាំងបីបានសាៃប់ ខដេឮេបីតៗោនកនុងអំឡុងរពេខដេពួកោត់កំពងលាក់
ខៃួន

1104

366>

។
ពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងតំបន់ជាប់ជាមួយ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា

រហើយអនកទាំងបីជួបោន រធាើកា ជាមួយោន និងប ិរភាគជាមួយោនជាញឹកញាប់

367>

1105

។

រៅរដើមទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៧០ រខៀវ សំ្ន បានជួយរ ៀបច្ំសមាភ ៈរោសនា បស់ ណសិ ស-

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និង ជួយបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយ

1106

។ វាងឆ្នំ ១៩៧០ និង ១៩៧៥

វិទយុសំរឡង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បាន្ាយរសច្កតីអំ វនាវ បស់ រខៀវ សំ្ន (ជួនកាេ
មាន សំរឡង ហូ នឹម និង ហូ យន់ ្ងខដ ) រដ្ឋយជំ ញឲ្យក្បជាពេ ដាច្ូេ ួម ឬោំក្ទច្េនា
តសូ ក្បឆ្ំងនឹង បប េន់ នេ់

1107

។ កនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ មានកា អំ វនាវឲ្យក្បជាជន

ភី ភួន ឯកសា E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204067-00204068។
បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111 ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ១៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00711437។
1104
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD)ទំព័ ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ១៥ (Please check date again)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ១២-១៣។
1105
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥២៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៤៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ២៥។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៤៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ឡុង ន ិន)ទ
ទំព័ ៧៣-៧៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204743-00204744។
1106
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៦៨-៦៩, ៧១-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៥៤-៥៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៦៥៦៦។
1107

សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខ បស់សាានទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ

បាយកា ណ៍សាានភាពក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/3292 ច្ះខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00726578-00726579។ ទូ រេខ បស់សាានទូតអារម ិក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

“្តួេ ំេំ និងកំោត់” និង “ខប កាណងកាំរភៃើងដ្ឋក់” បន “កបត់ េន់ នេ់” វិញ

1108

។ សនទ កថ្ន

រ្សងៗរទៀត បស់ រខៀវ សំ្ន បញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីក្បតិបតតិកា រោធា បស់កងទ័ព ំរដ្ឋះ

1109

។

ជាតិកមពជា
ុ

368>

រខៀវ សំ្ន អមដំរណើ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា កនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចត្តមជនបទ និង

តំបន់ “ ំរដ្ឋះ” បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រៅឆ្នំ ១៩៧១ និង ១៩៧២

1110

។ រៅឆ្នំ ១៩៧៣

រខៀវ សំ្ន បានទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន រៅកនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ក្ពះអងគមកកាន់
កមពជា
ុ

1111

។ មួយឆ្នំរក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានទទួេគណៈក្បតិភូ ដ្ឋាភិបាេក្បជាជនបដិវតត

កមមវតា៖ុ បាយកា ណ៍សាានភាពក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/3294 ច្ះខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧១ ERN (ភាសាខខម )
00790037។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និង ក្ពះរងោនរតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
រៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00783131-00783134។

រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តសូក្បយទធ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/120 ច្ះនងៃទី
១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700233-00700238។ រលាក រខៀវ សំ្ន រច្ញ្ាយរសច្កតី

ខងៃងកា ណ៍សីព
ត ីសាានភាពបច្ចប
ុ បនន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700267-00700269។
1108

ក្បធានគណៈកមាមធិកា ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ អំ វនាវដេ់ក្បជាពេ ដារៅកនុងក្កុងភនំរពញ

(កនុងកក្មង

ឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/488 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00973737-00973739 ។
1109

សូមរមើេ ឧទា. រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និងក្ពះរងោនរតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00783131-00783134។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យបរងកើនកា តសូក្បយទធ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស)
ឯកសា E3/120 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700233-00700238។
1110
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៥៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103835។ បទយកកា ណ៍ពិរសស ឯកសា E3/637 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ
ERN (ភាសាខខម ) 00442333។
1111
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥១-៥២។ ភាពយនតឯកសា បស់រលាក
D. Aronowitsch and S. Lindberg ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន: Facing Genocide - Khieu Samphan and Pol Pot
E109/2.3R, 2010, 00.20.25-00.21.07 (រដ្ឋយបានពិពណ៌នាអំពី រខៀវ សំ្ន ជួបជាមួយក្ពះអងគមាចស់ សីហន)។
បាយកា ណ៍ បស់ Henri Locard៖ ឦសាន៖ ភូមិភាគឦសាន ឯកសា E3/3255 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00747507-00747508 (ខដេស រស កាេប ិរច្ិទ បស់ក្ពះអងគមាចស់ សីហន ខខមីនា ឆ្នំ
១៩៩៣

ប៉ាខនតខ្អករេើប ិបទជាក់ខសតងជាកា ច្ាស់ណាស់

ថ្នវាគឺជាកំហសបរច្ចករទស

រហើយកាេប ិរច្ិទពិត

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបូង

1112

។ រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី ក៏បានដឹកនាំគណៈក្បតិភូ

រៅកាន់ប រទសរដើមបីខសាង កកា ោំក្ទ ណសិ ស ួប ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ និងកា ទទួេសាគេ់ោជ ដ្ឋាភិបាេ
ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ្ងខដ

369>
សូ

370>

។

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧២ ឬ រដើមឆ្នំ ១៩៧៣ រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ជាមួយ

សជាតិ

១៩៧៤

1113

1115

ខដេជាច្ងរៅរៅមនទី

ស-៧១

1114

។

អនកទាំងពី បរងកើតបានកូនដំបូងរៅឆ្នំ

។

រៅខខ ក មភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មា ន បស់ ណសិ ស ួប ួ មជាតិកមពជា
ុ បាន

ស រស ថ្ន “សមាជជាតិ” នន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតរត ៅ
រៅនងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ កមភៈ និងមាន រខៀវ សំ្ន រធាើជាគណៈអធិបតីរនាះ បានសរក្មច្ថ្ន

ក្បាកដគឺខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៣)។ រខៀវ សំ្ន និោយកា
Le Monde រដ្ឋយ Jean-Clau Pomnti)

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយកា រធាើមិនដឹង (កាខសត

ឯកសា E3/4603 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៥-៦ ERN

(ភាសាខខម ) 00002733-00002734។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំព័ ៥១-៥២។.
1112

គណៈក្បតិភូ ដ្ឋាភិបាេបដិវតតន៍បរណា
ត ះអាសននននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបូង និង ណសិ សជាតិ ំរដ្ឋះរវៀត-

ណាមខ្ងតបូង រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ចពីនងៃទី ២៥-២៩ ខខ ធនូ (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស)
ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701456-00701461។
1113
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៧៤-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥០-៥១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នឹម ខសម ឯកសា E3/43 ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00357222-00357223។ AKI សាាគមន៍សមាគមមិតភា
ត ព

និងទំនាក់ទំនង វាងសាធា ណ ដាក្បជាធិបរតយយរវៀតណាម

និងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

(កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/488 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 0066397600663977។ ក្ពឹតិប
ត ក្តសា ព័ត៌មាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/1242 ច្ះនងៃទី ១-២ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៤ ។ ក្ពឹតិប
ត ក្តសា ព័ត៌មាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/113 ច្ះនងៃទី ២-៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤ ។
ទូ រេខសាានទូតអារម ិក កមមវតាុ៖ ដំរណើទសសនៈកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/3315 ច្ះខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៤។
1114
ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៤៦, ៥០។
1115
ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៣-៤ ។ ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៩ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

“បនកបត់ទាង
ំ ៧នាក់”នន បប េន់ នេ់ ក្តូវខតសមាៃប់រោេ

1116

។ រទាះបីជាភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះ

មខអងគជំនំជក្មះពំបានបញ្ញជក់ថ្នមានកិច្ចក្បជំខបបរនះកតី ក៏ រខៀវ សំ្ន បាននិោយរោងដេ់
សននិបាតឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ និងរសច្កតីសរក្មច្នានាខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានរច្ញរៅទីរនាះ
ត្តម យៈសនទ កថ្នមួយខដេ រខៀវ សំ្ន រធាើរឡើងរៅឆ្នំបនាទប់

371>

1117

។

មនរពេភនំរពញដួេ េំបនតិច្ រខៀវ សំ្ន បានផ្ទៃស់រៅមនទី ប-៥ រដើមបី “ត្តមដ្ឋនកា

វាយេកច្ងរក្កាយមករេើ ដាធានីឲ្យបានកាន់ខតដិតដេ់”

1118

។ ខណៈខដេកងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ / ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ
ហ៊ុំព័ទធភំរន ពញជិតរៅរហើយរនាះ
រខៀវ សំ្ន បានបនតអំ វនាវដេ់ក្បជាជនឲ្យរងើបឈ្ រឡើងក្បឆ្ំងនឹង បប េន់ នេ់

372>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

រខៀវ

សំ្ន

1119

។

ខដេជាបគគេមានក់មានកា រោ ពខពស់រនាះ

រដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា ទាញកា ោំក្ទដេ់ច្េនាក្បឆ្ំង ពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥។
កា ទទួេយកតំខណងនានារៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
តួនាទី បស់ោត់កនុងកា ធានាច្ំរ ះ
សាធា ណៈជនអំពីខ្នកា ណ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
កា បំរពញភា កិច្ចខ្នកកា ទូតកនុងឋានៈ
ជាឧបនាយក ដាម្នតីននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
នរោតតម
1116

សីហន

កិច្ចកា រ ៀបច្ំ

តួនាទី កនុងកា ទាក់ទ ងជាមួយ សរមតច្

និង្សពា្ាយឯកសា រោសនាកា

និងកា ឯកភាព បស់

រលាក រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតីននសមាជ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ខដេបានរច្ញរសច្កតីក្បកាស ួមមួយ

(កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា

E3/488 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN

(ភាសាខខម ) 00663978-00663984។ អំពី “ជនកបត់ទាង
ំ ៧ ” សូមរមើេ ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ប
ិ ទក្បវតតិសា្សត
កថ្នខណឌ ១២០ រជើងទំព័ ៣៤៣។
1117
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦៦-៦៧ (រដ្ឋយសងស័យថ្នពំមានសននិបាត
រនាះរឡើយ)។ បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273
ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657438-00657440។
1118
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00103838។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃ
ទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156614។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២
( ៉ាោម តន) ទំព័ ៤៦-៤៧។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៧។
1119
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៣។ រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជា

ពេ ដាទីក្កុងភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅនងៃទី ១៤ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មាន
រៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700275-00700278។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រខៀវ សំ្ន រៅរេើកា តសូរដ្ឋយហឹងាក្បឆ្ំងនឹង បប េន់ នេ់ រៅកនុងសនទ កថ្ននានា ខដេ
្សពា្ាយជាសាធា ណៈ

សទធខតបាន ួមច្ំខណកបរក្មើដេ់កា ោំក្ទ

និង្តេ់ភាពក្សបច្ាប់ឲ្យ

1120

ច្េនាតសូខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
៨.២

។

កខនៃងសានក់រៅ កា រធើកា
ា ង្វ និងទីត្តង
ំ រធើដ
ា រំ ណើ កនុងអំឡង
ុ រពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយ

373> រៅឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីក្តឡប់មកភនំរពញវិញ រខៀវ សំ្ន សានក់រៅ យៈរពេខៃីជាមួយ
រមដឹកនាំបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ ដនទរទៀត

រៅសាានីយ ងរភៃើងភនំរពញ

មនរពេផ្ទៃស់រៅរៅអោ

អតីតក្កសួងរសដាកិច្ចក្បខហេជា ២ សបាតហ៍ រហើយបនាទប់មកបានរៅរៅ វិហា ក្ពះខកវម កត
កនុងក្ពះប មោជវាំងមួយ យៈរពេខៃី
យៈរពេប៉ានាមនខខ

1122

1121

។ រខៀវ សំ្ន បាន ស់រៅ និងរធាើកា រៅមនទី ក-១ អស់

មនរពេផ្ទៃស់រៅមនទី ក-៣ ខដេអមរដ្ឋយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀត

ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដូច្រេើកមនៗខដ

1123

។ កនុងអំឡុងរពេសានក់រៅមនទី ក-៣ ជារ ឿយៗ

1120

សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ២៣។

1121

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥ ERN

(ភាសាខខម ) 00156615។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៤-៥៦ (ខដេជាកា
បញ្ញជក់ថ្ន រក្កាយពី វិេក្តឡប់មកភនំរពញ មនដំបូងោត់សានក់រៅសាានីយ ងរភៃើង ួច្មកសានក់រៅវិហា ក្ពះខកវម កត
ប៉ាខនតមិនសានក់រៅជាមួយរខៀវ សំ្ន រទ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា
E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070។
1122
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៥៥-៥៧។
1123
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ៨-៩, ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សខ រ ឿន) ទំព័ ៦០៦១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៥-៣៦។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156676-00156677។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00204742-00204743។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា E3/57 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង ស្ង់
ឯកសា E3/67 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00294538។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រខៀវ សំ្ន រៅរេងមនទី ក-១ ខដេ ប៉ាេ ពត រៅខតបនតសានក់រៅទីរនាះរៅរឡើយ

1124

។ សាកសី

សូ សជាតិ អះអាងថ្ន ប៉ាេ ពត, នួន ជា, រអៀង សា ី, សន រសន និង វន រវ៉ាត ក៏ ស់រៅ មនទី ក-៣
ខដ ប៉ាខនត រក្កាយពីបានសានក់រៅអស់ យៈរពេ ៤ រៅ ៥ ខខ ពួកោត់ទាង
ំ អស់ោនក៏ោករច្ញអស់
រៅ

1125

។ ក៏ប៉ាខនត សាកសីដនទរទៀត ខដេ មៃឹកថ្នពួកោត់បានរឃើញ រខៀវ សំ្ន ស់រៅជាមួយ

រមដឹកនាំជាន់ខពស់រៅមនទី

ក-៣ រនាះ ពំបានរេើករឡើងអំពីកា ោករច្ញខដេបានអះអាងរនះ

រឡើយ រហើយអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់សាកសី សូ សជាតិ ខដេជាសហព័ទធ បស់
រខៀវ សំ្ន មានេកេណៈមិនគួ ឲ្យរជឿទកច្ិតរត ឡើយ

1126

។ ជាងរនះរៅរទៀត រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍

មួយកាេពីឆ្នំ ២០០៧ រខៀវ សំ្ន ខៃួនឯងក៏បានខងៃងថ្ន ោត់ “ខតងខត ស់រៅជិតៗថ្ននក់ដឹកនាំ
កមពជា
ុ ជានិច្”ច

374>

1127

។

រខៀវ សំ្ន បានរធាើដំរណើ រៅកាន់ក្បរទសច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង រដើមបីបំរពញទសសនកិច្ច

្ៃូវកា រៅឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងរោេបំណង (ោ៉ាងរហាច្ណាស់មួយខ្នក) ពិភាកាេកេខណឌននកា

1124

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ) ទំព័ ១០-១១, ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ១៥, ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៥-៣៦,
៣៧-៤០។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១៣ ។
1125
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦១-៦៣។
1126
សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹកនងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៣៩-៤០ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន មនទី ក-៣
គឺជាមនទី ួម ខដេប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង សន រសន រធាើកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ១១-១៣ (ខដេជាកា បញ្ញជក់ថ្នរខៀវ សំ្ន នួន ជា និង រអៀង សា ី មាន្ទះរៅមនទី
ក-៣)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៥-៣៦ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន និង
នួន ជា សានក់រៅ ក៣ ច្ំខណកឯ ប៉ាេ ពត រៅមនទី ក-១)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំព័ ៥៩ (ខដេបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន, វន រវ៉ាត និង នួន ជា ស់រៅជាមួយោនរៅ “អោ ជិតក្ោំង” ជាប់
មាត់ទរនៃ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា E3/57 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥
ERN (ភាសាខខម ) 00287703-00287704 (រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ក៣ គឺជាកខនៃងរធាើកា បស់ រខៀវ សំ្ន និង
នួន ជា)។ សកេីកមម បស់ សាកសី សូ សជាតិ មានភាពមិនសីសង្វាក់ោនមួយច្ំនួនអំពីកិច្ចកា ន្ទកនុង ក្ពមទាំងមានកា
រ្ៃើយពង្វាងសំណួ ខងមរទៀត្ង

ខដេអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្នវាបានកាត់បនាយភាពគួ ឲ្យរជឿទកច្ិតជា
ត ទូរៅ

បស់ោត់។ សូមរមើេខ្នកទី ៣ សតីពី ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៩ ។
1127
បទសមាភសន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយ វិទយុបាោំ ង France Culture ឯកសា E289.1.1 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

1128

ោងវិេក្តឡប់មកភនំរពញវិញ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន

។ រៅឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន

បានច្ូេ ួមជាតំណាងឲ្យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅកនុងកិច្ចក្បជំកំពូេននបណា
ត ក្បរទសមិន ច្ូេ
បកសសមព័នរធ ៅក្បរទសក្សីេង្វក

1129

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើដំរណើ រៅជនបទននក្បរទសកមពជា
ុ

1130

រដើមបីពិនិតយរមើេកា ដ្ឋាននានារៅកនុង យៈកាេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

។

៨.៣ តួនាទីកនុងអំឡង
ុ រពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

375>

រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទី្ូវៃ កា មួយច្ំនួនកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រោង

ត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា ជាសមាជិកថ្ននក់ដឹកនាំ
មានក់ននមនទី ៨៧០ មានកា ទទួេខសក្តូវខ្នក ណិជជកមម និង (រៅកនុង យៈកាេននោជ ដ្ឋាភិបាេ
ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ) មានតួនាទីជាឧបនាយក ដាម្នតី ដាម្នតីកា
ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ

ជាតិ និងអគគរមបញ្ញជកា កងទ័ព

1131

។ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន ជាសមាជិក

គណៈកមាម ធិកា មជឈិមបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ
និងមានវតតមា ន ក្ពមទាំងបានច្ូេ ួមកនុ ងកិច្ចក្បជំ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ជារក្ច្ើនរេើក្ងខដ
៨.៣.១ ឧបនាយក ដាម្នតី ដាម្នតកា
ី

376>

1132

។

ជាតិ និងអគគរមបញ្ញជកា

រក្កាយពីកា ដួេ េំននទីក្កុងភនំរពញកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ

កមពជា
ុ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ក៏បានកាន់អំណាច្ជា្ៃូវកា រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រទាះបីជា

1128

ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រខៀវ សំ្ន រច្ញដំរណើ រៅ កូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា

E3/3350 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00740886-00740887។ កា ោំក្ទជានិមិតត ូប

បស់ច្ិនច្ំរ ះក្ពះអងគមាចស់សីហន (សា ព័ត៌មាន The Times រដ្ឋយ David Bonavia) ឯកសា E3/3727 ច្ះនងៃទី
២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា E3/2376 ទំព័
៤៧-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00191352-00191353។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិន ត

អាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ទំព័ ៣២៩ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396537។ សូមរមើេខ្នកទី ១៤ សតីពីសហឧក្កិដា
កមម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៦-៧៦២ ។
1129
សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័ ១១៥៤ ។
1130
សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័ ១១៤៤ ។
1131
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១១៣៥-១១៤៦។
1132
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១១៣១-១១៣៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សរមតច្ នរោតតម សីហន ក្ពះអងគមិនទាន់ោងក្តឡប់មកមាតក្បរទស ហូតដេ់ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ កតី

1133

។ រខៀវ សំ្ន កាតួនាទី បស់ខួ ន
ៃ ជាឧបនាយក ដាម្នតី ដាម្នតីកា

ជាអគគរមបញ្ញជកា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ
បស់ខួ ន
ៃ មួយច្ំនួនរទៀត

1134

ជាតិ និង

រហើយក៏បានបនតមខង្វ កា ទូតជាក់លាក់

ដូច្ជាជួបជាមួយគណៈក្បតិភូប រទសខដេមករធាើទសសនកិច្ចរៅកមពជា
ុ

និងដឹកនាំគណៈក្បតិភូកមពជា
ុ រៅរធាើទសសនកិច្ចរៅប រទស

1135

។ រខៀវ សំ្ន រៅខតបនតរធាើរសច្កតី

ខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈោំក្ទដេ់កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ
និង បបងមី រដ្ឋយបកអាក្កាត
បប េន់ នេ់ និងជំ ញឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់ខិតខំកសាងក្បរទសរឡើង វិញ

1133

1136

។

បដិសណា
ា កិច្ចទទួេសាាគមន៍សរមតច្សីហន៖ សនទ កថ្នរដ្ឋយរលាក រខៀវ សំ្ន និងសរមតច្ សីហន (កនុង

កក្មង SWB/FE/5006/B) ឯកសា E3/711 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )
S 00743935 ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣១ ។
1134
“សមាជជាតិពិរសស” រក្ជើសត្តំងសរមតច្ សីហន និងសរមតច្ ខប៉ាន នត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ
ប រទស ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥) ឯកសា

E3/118 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )

00700284-00700288។ ទូ រេខពីសរមតច្ នរោតតម សីហន ឯកសា

E3/1106 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៥។
1135

សូមរមើេ ឧទា. ជំនួបជាមួយសរមតច្ សីហន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)

ឯកសា E3/274

ឹ នាំរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រធាើដំរណើ រៅកាន់
ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700116។ ក្បតិភូដក
សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/119 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00681237-00681241។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ
ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រៅកាន់សាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន

ឯកសា

E3/619 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥។ កិច្ចក្បជំ វាង នរោតតម សីហន, រខៀវ សំ្ន និង គីម អីេសង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស)
ឯកសា E3/119 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00681247-00681248។
1136

សូមរមើេ ឧទា. សា អបអ សាទ ជ័យជមនះ រធាើរឡើងនានងៃទី ២១ ខខ រមសា បស់ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុទីក្កុង

ភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00846160-00846164។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី
០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00172081 ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោំ ខកក
ឯកសា E3/433 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00363538-00363539 ។ បាយ-

កា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436-00657440។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២
(ជា សាយ) ទំព័ ៣៥-៣៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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377>

រសច្កតីោយកា ណ៍ត្តមវិទយុ្ាយសំរឡងអះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ក៏រធាើជាគណៈអធិបតី

“សមាជជាតិពិរសស” ្ងខដ

ខដេរធាើរឡើងោប់ពីនងៃទី ២៥ ដេ់នងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ ដូច្ោនរៅនឹងសមាជ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ខដេក្តូវបានអះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតរត ៅ
កនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ្ងខដ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន វាពំមានភាពច្ាស់លាស់រទ ថ្នរតើ
កិច្ចក្បជំ កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពិតជាបានក្បក្ពឹតរត ឡើងខមន ឬោ៉ាងណារនាះ ប៉ាខនតកិច្ចក្បជំរនាះ

1137

ក្តូវបានសា ព័ត៌មានអនត ជាតិោយកា ណ៍ោ៉ាងទូេំទូលាយ

។

សមាជជាតិរេើកទីបីក្តូវរគ

អះអាងថ្នបានក្បក្ពឹតរត ៅរៅខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពី រខៀវ សំ្ន ក្បកាសអំពីកា អនម័តនូវ
រសច្កតីក្ ង ដាធមមនញ្ាងី ម បស់កមពជា
ុ

378>

1138

។

អងគជំនំជក្មះមិនអាច្កំណត់បានថ្នរតើ រខៀវ សំ្ន រៅ កាតួនាទីជាអគគរមបញ្ញជកា

ដខដេ រៅរពេខដេកងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ ក្តូវបានបញ្ចូ េរៅកនុងកងទ័ពបដិវតតកមពជា
ុ រៅ
ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥

1139

ឬោ៉ាងណារនាះរទ។ រៅកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន របើរទាះជាមានកា ទទួេខសក្តូវខ្នករោធាកតី ក៏រខៀវ សំ្ន មិនខដេមានកា ទទួេ
ខសក្តូវផ្ទទេ់កនុង វិស័យរនះរទ

1137

1140

។ ក៏ប៉ាខនត រខៀវ សំ្ន ពិតជាបានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយរមដឹកនាំ

“សមាជជាតិពិរសស” រក្ជើសត្តំងសរមតច្ សីហន និងសរមតច្ ខប៉ាន នត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700284-00700286។

សូមរមើេ ឧទា. កមពជា
ុ រ ៀបច្ំមហាសននិបាតពិរសស (កាខសត The Guardian) ឯកសា E3/3722 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ដំរណើ ដ៏ខវងឆ្ៃយោករច្ញពីភំរន ពញ (កាខសត The Time) ឯកសា E3/4430 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00645764-00645765។
1138
សមាជជាតិក្តូវបានក្បា ពធរឡើង រហើយ ដាធមមនញ្ាងីក្ម តូវបានអនម័ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)
ឯកសា E3/1356 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00663892-00663894។
1139
សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០-២៤៤ ។
1140
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ២១។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា
E3/452 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00146550-00146552 (ខដេជាកា
បញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានសិទធិអំណាច្រៅរេើ ស២១រឡើយ)។ នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័
៣៤, ៦៨-៦៩ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន សន រសន និង ប៉ាេ ពត ទទួេបនទក
ុ រោធា)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ផ្ទន វា៉ា ន ឯកសា E3/58 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239937 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាន់ខពស់ និងរមបញ្ញជកា រោធា ឬកមាមភិបាេថ្ននក់ភូមិភាគ ឬ តំបន់ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ
រនាះគឺមានកា ពិភាកាអំពីបញ្ញារោធា

379>

1141

។

មិនក្តឹមខតរធាើសនទ កថ្នខតប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនត រខៀវ សំ្ន ខងមទាំងបានរដើ តួនាទី កនុងកា

អប់ ំអក
ន ទាំងឡាយខដេក្តឡប់ពីប រទសមកក្បរទសកមពជា
ុ វិញ រដ្ឋយបានរបើកវគគអប់ ំនរោបាយ
ោ៉ាងរហាច្ណាស់មួយរេើកខដ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ សក្មាប់អក
ន ខដេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ
វិញ

1142

។ សាកសីមួយច្ំនួនខដេ្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ បានអះអាងថ្ន ពួកោត់

បានច្ូេ ួមវគគអប់ ំនរោបាយក្ទង់ក្ទាយធំរៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
រនាះ រខៀវ សំ្ន ជាអនករឡើងរធាើបាឋកថ្ន ឬជាអនកបរក្ងៀន

380>

1143

ខដេកនុងវគគ

។

រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានអមក្ពះោជដំរណើ បស់សរមតច្ នរោតតម

សីហន

រៅកនុងក្ពះោជទសសនកិច្ច បស់ក្ពះអងគោងរៅកាន់ទីជនបទននក្បរទសកមពជា
ុ ។ រៅកនុងក្ពះោជ

បាយកា ណ៍អំពី “បញ្ញារក្ៅពីសនតិសខ”ក្តូវបានរ្ាើរៅរខៀវ សំ្ន) ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និង
មខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៥ ។
1141
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៣-៥៤, ៥៥-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៤៥-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័
៥-៦។
1142
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័ ៨៤-៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១២-១៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P. Short៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិន ត

អាក្កក់មួយ ឯកសា E3/9)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើ
ក្បេ័យពូជសាសន៍ ឯកសា E3/1593 ទំព័ ២១៦-២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00637571-00637573។
1143

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័ ៦៧-៧៤, ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ

សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័ ២៤-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័
៣៤-៤១, ៥៣-៥៤, ៦៦-៦៩, ៧៣-៧៥, ៧៦-៨៣។។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័
២៨-៣៣, ៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧៥-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT)
ទំព័ ៥៧-៥៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនាះ សរមតច្ និង រខៀវ សំ្ន បានោងទត និងពិនិតយកា ដ្ឋាននានា ក្ពមទាំង

1144

ពេក ោប់ ន់នាក់្ងខដ ខដេកំពងរធាើកា ង្វ ខ្នកកសិកមម

។

៨.៣.២ ក្បធានគណៈក្បធាន ដា

381>

រៅខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន និងសមាជិកទាំងអស់ននោជ ដ្ឋាភិបាេ

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
បានលាខេងពីតំខណង រដើមបីរបើក្ៃូវឲ្យមានកា បរងកើត ដ្ឋាភិបាេងមីមួយក្សប

1145

ត្តម ដាធមមនញ្ាននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

។ ្ទយ
ុ ពីោជាធិបរតយយ

ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

រតយយខច្ងថ្ន គណៈក្បធាន ដាមានភា ៈតំណាងឲ្យ ដាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅកនុងក្បរទស និង
រក្ៅក្បរទស

1146

។ គណៈក្បធាន ដាមានសមាសភាព៖ ក្បធាន អនក្បធានទី១ និងអនក្បធានទី

២។ រទាះបីជារោេកា ណ៍ តំខណងទាំងរនះក្តូវរក្ជើសរ ីសរដ្ឋយសភាតំណាងក្បជាជនកតី ក៏ប៉ាខនត
ត្តមកា ជាក់ខសតង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធាន រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

1144

មនរពេសភាតំណាងក្បជាជនបានរកាះក្បជំរៅរទៀត

សរមតច្សីហនបំរពញក្ពះោជទសសនកិច្ច យៈរពេបីនងៃរៅភូមិភាគឧតត

ប រទស) ឯកសា

1147

។

កា ខតងត្តំង

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

E3/273 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657454-00657455។

បទសមាភសន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយ វិទយុបាោំ ង France Culture ឯកសា E289.1.1 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00934562-00934563 (ខដេខងៃងថ្នោត់បានរធាើទសសនកិច្ចរៅជនបទជាមួយ
សរមតច្ ប៉ាខនត “បានរឃើញមនសសមាននានាមិនខមនធាៃក់ខួ ៃនសគមខសបកដណតប់្អឹងរនាះរទ” រហើយ “បានរឃើញក្បជាជន
ទូរៅខដេរធាើកា រៅកា ដ្ឋានមានសភាពធមមត្ត”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464
ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204741-00204742។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
ណាោ៉ាន់ ោន់ដ្ឋ៖ សក្តូវបងបអូនឯង ឯកសា E3/2376 ទំព័ ២៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00191564។
1145
សូមរមើេ សូមរមើេខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៦ ។
1146
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១០ ជំពូក ៨ ERN (ភាសាខខម )
00089848។
1147
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១០ ជំពូក ៨ ERN (ភាសាខខម )
00089848។ រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈមជឈិម ទាក់ទងនឹងបញ្ញាមួយច្ំនួន ឯកសា E3/12 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00003140-00003141។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមពន
័ ធ
ដាបាេ។ សមាជិករ្សងរទៀតននគណៈក្បធាន ដាគឺ រសា ភឹម (អនក្បធានទីមួយ) និង ស់ ញឹម

(អនក្បធានទីពី ៖

សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១៩, ២៣៥, រជើងទំព័ ៦៩២, ៦៩៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

1148

រខៀវ សំ្ន រនះក្តូវបានអះអាងជា្ៃូវកា រៅកនុងពិធីរបើកសម័យក្បជំសភាតំណាងក្បជាជន
ត្តមសាម តី ដាធមមនញ្ាក្បធានពំមានអំណា ច្ក្បតិបតតិរទ។
រខៀវ សំ្ន ជាទូរៅ គឺក្ោន់ខតជាតួនាទីនិមិតត ូបខតប៉ារណា
ណ ះ

382>

តួនាទី បស់

1149

។

កនុងនាមជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន បនតបំរពញមខង្វ កា ទូត និង ពិធីរ្សងៗ

ដូច្ជា ទទួេសា ត្តំងពីអក
ន កា ទូត

1148

កនុងនាមជាក្បមខ ដា

។

1150

សាាគមន៍គណៈក្បតិភូប រទស

1151

រធាើជាមាចស់្ះទ និង

កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា

ឆ្នំ ១៩៧៦។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៥-២៣៦ ។ រសា ភឹម ក្តូវបាន
ខតងត្តំងជា

អនក្បធានទីមួយ និង ស់ ញឹម ជាអនក្បធានទីពី ៖កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាង

ក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00053634។
1149
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៩១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៩២-៩៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័
៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣៤-៣៥ ។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00156618-00156619។
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00156677។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា E3/446 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១០ ERN (ភាសាខខម ) 00492962-00492963។
1150
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័ ១៩, ៧៥-៧៧។ កំណត់រហតននកា សួ
ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156677។
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18
ទំព័ ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00103847-00103848។ រខៀវ សំ្ន និោយកា

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍

រដ្ឋយកា រធាើមិនដឹង (កាខសត Le Monde រដ្ឋយ Jean Clau Pomonti) ឯកសា E3/4603 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័

៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00002733-00002734។ ឯកអគគ ដាទូតសាធា ណ ដាក្បជាមានិតច្ិន

ក្បគេ់សា ត្តំង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/276 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦
ERN (ភាសាខខម ) 00658198។ រលាក រខៀវ សំ្ន ទទួេសាាគមន៍ឯកអគគ ដាទូតប រទស (កនុងកក្មង្សពា្ាយ
ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/277 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00663901។ ទូ រេខ
បស់ COREU កមមវតាុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ាករៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា
E3/480 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00583716។
1151
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គឹម វន ឯកសា E3/380 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨
ERN (ភាសាខខម ) 00357201-00357202។ រលាក រខៀវ សំ្ន ទទួេសាាគមន៍គណៈក្បតិភូ្សតីឡាវខដេបានមក

ទសសនកិច្ចកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា

E3/286 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1152

ច្ូេ ួមលាងសាយរភាជន៍ថ្ននក់ ដា
ក្បជាធិបរតយយ
រក្ៅក្បរទស

1153

1154

រ្ាើ

និងទទួេកំណត់ទូតកនុងនាមជាតំណាង បបកមពជា
ុ

ក្ពមទាំងដឹកនាំគណៈក្បតិភូកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅ

។

383> កនុងនាមជាក្បធាន

រខៀវ សំ្ ន ក៏បានបនតរធាើស នទ កថ្ន ស រសើ ក្បជាជនកមពជា
ុ
និង

1155

កងទ័ពបដវិ តត ខដេបានរដើ តួនាទីរៅកនុង “កា ំរដ្ឋះ” ទីក្កុងភនំរពញ
ក្បជាធិបរតយយងមីមួយ

និងសាាប័ននានា បស់ខួ ន
ៃ

1156

ោំក្ទកា បរងកត
ើ ដាកមពជា
ុ

យេ់ក្សបរៅនឹងរោេនរោបាយ បស់

បកសកមមយ
ុ នីស ក
ត មពជា
ុ
ដូច្ជាកា រក្បើក្បាស់សហក ណ៍

បបហូបច្ក ពេកមមកមា

និង

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00681223-00681224។ គណៈក្បតិភូភូមាជួបជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន
(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/143 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម )
00658436-00658438។
1152
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៧៩-៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00103847-00103848។ រលាក រខៀវ សំ្ន រ ៀបច្ំពិធីជប់រេៀងជូន (កនុង
កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/291 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម )
00657475-00657476។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ Ne Win មកកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ (កនុងកក្មង SWB/FE/5678/A3)
ឯកសា E3/298 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) S 00725158-S 00725169។ ក្បធានាធិបតី

ឡាវកនុងក្បរទសកមពជា
ុ (កនុងកក្មង SWB/FE/5700/A3) ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/301 ERN
(ភាសាខខម ) S 00651225។
1153

កា អបអ សាទ ម្នតី ដ្ឋាភិបាេបដិវតតបរណា
ត ះអាសននននសាធា ណ ដារវៀតណាមខ្ងតបួង (PRGRSV) ច្ំរ ះ

ជ័យជមនះនងៃទី ៣០ រមសា (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/276 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00658195-00658197។ វនទនាកា បខនាមរទៀតពី រមដឹកនាំប រទសកនុងទិវា

បណយជាតិ (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/286 ច្ះនងៃទី២៥ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៧
ERN (ភាសាខខម ) 00681210-00681211។ រខៀវ សំ្ន សខមតងវនទនាកា

ច្ំរ ះរលាក Al-Qadhdhafi កនុង

ទិវាបណយជាតិននក្បរទសេីប៊ី (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧) ឯកសា E3/143
ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00168724។
1154
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៥៨-៥៩ ។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156677-00156678។
1155
កា រោ ពពិធីខួបជ័យជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/275
ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896389-00896394។
1156
កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00053610-00053617។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1157

កា ដ្ឋាន

ស រសើ អំពីសមិទធ្េនានាខដេរគអះអាងថ្ន សរក្មច្បានកនុងកា កសាងជាតិ និង

1158

កា ខកេមអជីវភាព ស់រៅ

1159

និងបកអាក្កាតច្ំរ ះ “កា ្
ៃ ន ន”ពីសំណាក់រវៀតណាម

។

រខៀវ សំ្ន បានខងៃងក្បាប់សហរៅក្កមរសើបអរងកតថ្ន អតាន័យននសនទ កថ្ន បស់ោត់ “ក្តូវបាន
បង្វគប់បញ្ញជរដ្ឋយ” ប៉ាេ ពត រហើយខងៃងរទៀតថ្ន រទាះបីជាភាគរក្ច្ើនោត់យេ់ក្សបត្តមអាីខដេ
ោត់បាននិោយក៏ពិតខមន ក៏ប៉ាខនតជាបគគេ ោត់បង្វាញកា មិនយេ់ក្សបច្ំរ ះឯកសា មួយច្ំនួន
ដូច្ជាឯកសា

1160

ក់ព័នន
ធ ឹងកា េបបំបាត់ ូបិយវតាជា
ុ រដើម

។

ិ ភាពរៅកនង
៨.៣.៣ សមាជក
ុ គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

384>

រខៀវ សំ្ន បានកាៃយជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ

រៅ ឆ្នំ ១៩៧៦ រក្កាយពីបានរធាើជាសមាជិករក្តៀមោប់ត្តង
ំ ពីឆ្នំ ១៩៧១ មក

1161

។ រទាះបីជា

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន គណៈកមាមធិកា មជឈិមមិនខមនជា “អងគកា ក្បតិបតតិ” និងក្ោន់ខត
ពិភាកាអំពីកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់គណៈកមាម ធិកា អច្ិន្នតយ៍ប៉ារណា
ណ ះក៏រដ្ឋយ

ក៏

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានរច្ញរសច្កតីបង្វគប់នានាខដេមានបំណង
ខណនាំដេ់ “កា ក្បក្ពឹតិហ
ត ួសរហត” និងខកេមអេកេខណឌមួយច្ំនួនរៅត្តមជនបទរទៀត្ង
1157

1162

។

សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង SWB/FE/5490/C) ឯកសា E3/201 ច្ះនងៃទី

១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292815។
1158
កា រោ ពពិធីខួបជ័យជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/275
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896397-00896398។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯ

កិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង SWB/FE/5490/C) ឯកសា E3/201 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN

(ភាសាខខម ) 00292804-00292814។
1159
រសច្កតីខងៃង បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា ្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/1359 ច្ះនងៃទី
៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00169517-00169525។សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា E3/385 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00357213។
1160
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00156677-00156678។
1161
សូមរមើេ កថ្នខណឌ ៣៦២ ខ្ងរេើ។ សូមរមើេខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៦៣ ។
1162
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៦៤-៦៦ ERN (ភាសាខខម ) 00103840-00103841។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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385>

រខៀវ

1163

រឡើយ

មិនខដេធាៃប់ជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ជា្ៃូវកា មតងណា

សំ្ន

។ រខៀវសំ្នបានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមអាីខដេោត់រៅថ្នកិច្ចក្បជំ “របើក

ច្ំហ” ឬកិច្ចក្បជំ “របើកទូលាយ” ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ប៉ាខនតោត់បានអះអាងរដ្ឋយសីសង្វាក់
ថ្ន ោត់មិនខដេមានមតិ ឬ ច្ូេ ួមកនុងកា រធាើរសច្កតីស រក្មច្ច្ិតតរៅអំឡុងកិច្ចក្បជំ ទាំងរនាះ
រទ

1164

។ សហក្ពះោជអាជាាបានរោទក្បកាន់ថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺ ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា -

អច្ិន្នតយ៍ត្តមក្ពឹតរត ហត រហើយថ្ន វតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះ បានរធាើឲ្យ
ិ កនុងក្កុមតូច្មួយ បស់មជឈិមបកស ខដេមានអំណាច្ និងទទួេបាន
រខៀវ សំ្ន កាៃយជាសមាជក
ព័ត៌មានរពញរេញ

386>

1165

។

កំណត់រហតក្បជំច្ំនួន២៣ច្ាប់ក្តូវបានដ្ឋក់ជូនអងគជំនំជក្មះ។ កនុងច្ំរណាមកំណត់រហត

ននកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះមាន ១៩ ច្ាប់ ខដេមានបញ្ជ ីរ្
ម ះអនកច្ូេ ួមក្បជំ រហើយ១៦ច្ាប់ននកំណត់
រហតកិច្ចក្បជំបានកត់ក្ត្តថ្ន “សមមិតខត ហម” (រខៀវ សំ្ន) មានវតតមាន

1166

។ កំណត់រហតជា

ភ័សត្ត
តុ ងរនះរធាើរឡើងរៅកនុងច្រនាៃះរពេពីខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាខនត
1163

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ១-២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT), ទំព័ ៥៤-៥៥ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន),ទំព័ ៦-៧ ។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២(កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ៤០ ។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃយ
ើ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា E3/446 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00492962-00492963។
1164
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័ ៦៤-៦៦ ។ កំណត់រហតននកិច្ចពភា
ិ ការដញរដ្ឋេ ឯកសា E3/557 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00153234-00153235។
េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរសើបអរងកត ឯកសា E3/112 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៣-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00157635-00157638។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 នងៃទី
០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00156619-00156620។ រខៀវ សំ្ន និោយកា

អំរពើ

ក្បេ័យពូជសាសន៍រដ្ឋយកា រធាើមិនដឹង (កាខសត Le Monde) ឯកសា E3/4603 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៤
ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00002735-00002736។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗ

រនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៧០-៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00103843។
1165

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កច្
ិ ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាារៅកនុងសំណំ រ ឿង ០០២/០១ ឯកសា

E295/6/1 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៦១, ៥២៧, ៥៣៧-៥៤១។
1166
សូមរមើេ ខ្នកទី៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣ រជើងទំព័ ៦២៤ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

មិនតំណាងឲ្យកិច្ចក្បជំទាង
ំ អស់ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រៅអំឡុងរពេរនាះ
យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរឡើយ

1167

ឬរពញមួយ

។ ត្តម យៈវតតមានជាក្បោំ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង

កិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រៅច្រនាៃះ ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៦ អងគជំនំជក្មះ សននិដ្ឋានថ្ន
យៈរពេរក្កាយមករទៀត រខៀវ សំ្ន ក៏រៅខតបនតច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ជា
ក្បោំក្សរដៀងោននឹងអំឡុងរពេខ្ងរេើរនះខដ ។

ច្ំណច្រនះសីសង្វាក់ោនជាមួយភ័សត្ត
តុ ងខដេ

1168

ខដេរៅទីរនាះោ៉ាងរហាច្ណាស់

បង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរច្ញច្ូេមនទី ក-១ ជារក្ច្ើនដង

ក៏មានកា រ ៀបច្ំកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួន បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដ
បានទទួេសាគេ់ថ្ន ប៉ាេ ពត “មានកា ទកច្ិតម
ត ករេើោត់”

387>

1169

រហើយ រខៀវ សំ្ន ក៏

1170

។

កំណត់រហតខដេរៅសេ់មកដេ់សពានងៃបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមម

រៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួន បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន រេើករឡើង្ទយ
ុ ពី
រនះកតី។ រទាះបីជាកំណត់រហតទាំងរនាះមិនបញ្ញជក់រសច្កតីសរងកត បស់អក
ន ច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំកីត ក៏
ប៉ាខនតវាបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានោយកា ណ៍រៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ោ៉ាងរហាច្ណាស់

1167

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ១៧-១៨។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី

៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣ រជើងទំព័ ៦២៤ ។ ខ្នកទី ៦ សតីពី ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ
២៧១ ។
1168
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ស វិ) ទំព័

១០-១១, ១៨-១៩ (រដ្ឋយបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន

រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង នួន ជា មក ក១ ជាញឹកញាប់កនុងច្រនាៃះឆ្នំ១៩៧៦ ដេ់១៩៧៩)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧
ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រឡង រឈ្ឿង) ទំព័

១៦ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន ោត់បានរបើកឡានជូន រខៀវ សំ្ន រៅក១

“មតងមាកេ”។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឡង រឈ្ឿង ឯកសា E3/385 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00357212 (ខដេជាកា បញ្ញជក់ថ្នោត់បានរបើកឡានជូនរខៀវ សំ្នរៅ ក១ ពី
ឬ៣ ដងកនុងមួយសបាតហ៍។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៣៦, ៣៦-៣៧, ៤៥
(រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមក្បជំរៅមនទី ក-១ “ជារទៀងទាត់” ក្បខហេមួយខខមតង ឬ កនៃះខខមតង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៣-៦៤ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន រៅក១ “យូ ៗ
មតង”)។
1169
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00156676-00156677។
1170
បទសមាភសន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយ វិទយុបាោំង France Culture ឯកសា E289.1.1 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពី រេើកខដ អំពីកា ទាក់ទងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន និង “កា របាះរឆ្នត” រៅនងៃទី ២០
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

388>

1171

។

ជាងរនះរៅរទៀត រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន អះអាងមតងរហើយមតងរទៀតថ្ន ោត់ពំបានទទួេ

1172

ព័ត៌មានរពញរេញរៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

1173

លាក់អំពីកា ោប់ខួ ន
ៃ ោ៉ាងណាកតី
ធិកា អច្ិន្នតយ៍
ខៃួន

1174

ក៏ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាម-

ខដេរៅអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជំនីមួយៗ

រោសនាកា

1175

1176

ខាះរសបៀងអាហា )

ខតងខតមានកា ពិភាកាអំពីកា ោប់

ជីវភាព ស់រៅរៅត្តមទីជនបទ ( ួមមានជំងឺដង្វកត់ កា សាៃប់ និងកា

1177
កា ង្វ ពេកមមកមា
1180

ជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធជាមួយក្បរទសរវៀតណាម

1171

និង បដិរសធអំពីកា ដឹងឮជាក់-

កិច្ចកា ប រទស
1181

និង ណិជជកមម

1178

កា

ជាតិ

1179

។

កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-

២, ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00000744-00000745, 00000747-00000748 (រដ្ឋយបានពិភាកាអំពីបំណង បស់
ក្ពះអងគកនុងកា លាឈ្ប់ និង េទធ ភាពននកា រ្ៃើយតបនានា)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00017116 (រដ្ឋយបានពិភាកាអំពី
រោេកា ណ៍ រោេបំណង និង វិធីសា្សត “របាះរឆ្នត” នារពេខ្ងមខ និង វិធីសា្សតអប់ ំ និង រោសនា)។
1172
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័ ៦៤-៦៦។ បទសមាភសន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន
ជាមួយ វិទយុបាោំ ង France Culture ឯកសា E289.1.1 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦, ៩-១០ ERN (ភាសា
ខខម ) 00934560-00934561, 00934564-00934565។ រខៀវ សំ្ន និោយកា

អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ រដ្ឋយ

កា រធាើមិនដឹង (កាខសត Le Monde រដ្ឋយ Jean Clau-Pomonti) ឯកសា E3/4603 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៤ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00002733-00002734។
1173
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៥-៦៦ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៥២-១៥៣, ១៦៧-១៦៨
ERN (ភាសាខខម ) 00103884, 00103891-00103892។
1174
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00017118-00017120។
1175
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/231 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។
1176
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៤, ៤-៥, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00017118-00017119, 00017119-00017120, 00017121-00017122។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

317

01006625
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

389>

រដើមបីបញ្ញជក់បខនាមអំពីកក្មិតននកា យេ់ដឹង បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន

ោត់បាន ួមច្ំខណកទទួេខសក្តូវជាមួយ ប៉ាេ ពត កនុងកា រធាើឲ្យមានកា បាត់ខួ ន
ៃ មិតភ
ត កតិ និង
សហកា ី បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ប៉ាខនត “ខតងខតមានសងឃឹមជានិច្ចថ្ន នងៃ
ណាមួយ ប៉ាេ ពត នឹងក្តឡប់បករក្កាយ”

1182

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានទទួេសាគេ់្ងខដ ថ្ន រៅ

ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៨ ោត់ដឹងអំពី “កា ោប់ច្ង និង អំរពើរោ រៅ” រៅកនុងរខតតក្ពះវិហា
ជាពិរសសអំពីកា ោប់ខួ ៃន និងកា រធាើបាបមករេើបងបអូន បស់សហព័ទធ បស់ោត់

1183

។ សីសង្វាក់

ជាមួយនឹងច្ំណច្រនះ្ងខដ សាកសី មាស រវឿន ជាកមាមភិបាេរោធា ខដេរធាើដំរណើ រៅភូមិភាគ
ឧតត ងមី កនុងឆ្នំ ១៩៧៨

1184

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ជូ នទូ រេខមួយច្ាប់មកឲ្យ

ោត់កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រដ្ឋយផ្ទតំរ្ាើកា សាកសួ សខទកេបងបអូនោត់ និងបញ្ញជឲ្យរគបញ្ជូ នបងបអូនោត់
មកភនំរពញ របើពួករគជួបកា េំបាក

1185

។ ជាេទធ្េ សាកសី មាស រវឿន បានសួ ដំណឹង រហើយក៏

បានធានាឲ្យមានកា រដ្ឋះខេងបអូន/បងនងៃក្សី បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេជាប់ឃំរៅមនទី សនតិសខរៅ

1177

កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/226 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-

៣, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00017148-00017149, 00017152-00017153។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/230 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00000711។
1178
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/219 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/223 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។
1179
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/229 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦។
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/224 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000773។
1180
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/218 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៤, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00000751-00000753, 00000756-00000757។
1181
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/233 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/220 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។
1182
បទសមាភសន៍ វាងរលាក រខៀវ សំ្ន ជាមួយ វិទយុបាោំ ង France Culture ឯកសា E289.1.1 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00934560-00934561។
1183
សំបក្តច្ំហ បស់ រខៀវ សំ្ន ជូនបងបអូន ួមជាតិទាង
ំ អស់ ឯកសា E3/205 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០១
ERN (ភាសាខខម ) 00002796 ទំព័ ៣។
1184
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥៤-៥៥។
1185
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥៧- ៥៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រសៀមោប

1186

។ សាកសី កាំង រហកកអាវ បានខងៃងថ្ន កង ោប ខដេជារេខ្ភូមិភាគឧតត ងមី ក្តូវ

បាន ប៉ាេ ពត ្តនាទរទាស ក់ព័នន
ធ ឹងតួនាទី បស់ោត់កនុងរហតកា ណ៍រនះ

1187

។ រៅកនុងេិខិត

ច្ំហមួយច្ាប់ខដេច្ះ្ាយរៅកនុងសា ព័ត៌មានជាតិរៅឆ្នំ ២០០១ រខៀវ សំ្ន ទំនងជាទទួេ

1188

សាគេ់ថ្ន កា ឃំខួ ន
ៃ បងបអូន បស់ោត់បាននាំដេ់កា ោប់ខួ ន
ៃ “រេខ្បកសភូមិភាគ” មួយច្ំនួន

។

ិ ភាពមនទី ៨៧០
៨.៣.៤ សមាជក

390>

មនទី ៨៧០ គឺជាមនទី ខដេក្តួតពិនិតយរៅរេើកា អនវតតរសច្កតីសរក្មច្នានា បស់គណៈ-

កមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍។ មនទី រនះមានសមាជិកពី ូបគឺ រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន ខដេក្តូវបានខតងត្តំង
ជាក្បធានមនទី រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ និង រខៀវ សំ្ន ខដេច្ូេ ួមក្បខហេជាក្សបរពេ
ជាមួយោនខដ

1189

។ មនទី ស-៧១ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ឈ្ឹម សំរអាក រៅ ប៉ាង់ អាច្សាិតរៅរក្កាម

មនទី ៨៧០។ ទំនាក់ទំនងជាក់លាក់ វាងមនទី ទាំងពី រនះមិនមានេកេណៈច្ាស់លាស់រទ

391>

1190

។

សហក្ពះោជអាជាារោទថ្ន រខៀវ សំ្ន បនតតំខណងពី រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០ រៅឆ្នំ

1191

១៩៧៦ ឬ ១៩៧៧

។ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធមតងរហើយមតងរទៀតថ្ន ខៃួនមិនខដេបានរធាើជា

ក្បធានមនទី ៨៧០ រឡើយ រហើយបានអះអាងថ្ន ខៃួនទទួេខសក្តូវខតរៅរេើកា កាទំនាក់ទំនង
ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន កា កំណត់តនមៃ្េិត្េខដេសហក ណ៍រ្សងៗបរងកើតបាន
និង អងគភាពរសដាកិច្ចដនទរទៀត អនវតតរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ទាក់ទិននឹង

1186

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥៨-៥។

1187

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៨២-៨៣ ។សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៥ សតីពី

ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២០ ។
1188
សំបក្តច្ំហ បស់ រខៀវ សំ្ន ជូនបងបអូន ួមជាតិទាង
ំ អស់ ឯកសា E3/205 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០១
ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00002796។
1189
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00019108។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156676។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័

៧៣-៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។

សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៧-២១០ ។
1190
1191

សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១១-២១២។
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា កថ្នខណឌ ៥៥៧-៥៥៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ខបងខច្ក្េិត្េរ្សងៗរៅកាន់បណា
ត ភូមិភាគ

និងរធាើកា ជាមួយក្កុមហនខខម សក្មាប់

1192

ណិជជកមមរក្ៅក្បរទសននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ (“FORTRA”) រេើខ្នកនាំច្ូេខតប៉ារណា
ណ ះ

។

ត្តមកា ជាក់ខសតង ដូច្ខដេ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់រហើយថ្ន ពំមានកា ផ្ទៃស់បូ ត ទំនិញ វាង
សហក ណ៍រឡើយ រហតដូច្រនះកា ទទួេខសក្តូវ បស់ខួ ៃនរៅរេើកា រ ៀបច្ំតនមៃ្េិត្េគឺក្ោន់
ខតមានជាក្ទឹសីខត តប៉ារណា
ណ ះ

392>

1193

។

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ខៃួនពំបានដឹងអំពីតួនាទីជាក់លាក់ បស់ រឌឿន ជាក្បធានមនទី

៨៧០ រឡើយ រទាះបីជាខៃួនបានទទួេសាគេ់ថ្ន រឌឿន ទទួេ បាយកា ណ៍ពីបណា
ត ភូមិភាគ និង
“ទទួេកិច្ចកា នរោបាយ”កតី
ឆ្នំ ១៩៧៧

1192

1195

1194

។ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ និង នាំមកមនទី ស-២១ រៅខខ កមភៈ

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី មនទី ៨៧០ រៅខតបនតបំរពញមខនាទី បស់ខួ ន
ៃ ោ៉ាងរហាច្

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័ ៧៣-៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103844-00103845។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃយ
ើ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00156676-00156677។ កំណត់រហត
ននកិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ ឯកសា E3/557 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម )
00153232-00153233។ បទសមាភសន៍ បស់ វីអូរអ ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/204 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00424211-00424212។ េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កម
រសើបអរងកត ឯកសា E3/112 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-៣ 00157633-00157635។ សូមរមើេ

្ងខដ វិកកយបក្ត FORTRA ឯកសា E3/2056 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00663866
(ស រស រ្
ម ះរពញសក្មាប់ កយ FORTRA)។
1193
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00156677។ េិខិត បស់ រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរសើបអរងកត ឯកសា E3/112 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00157633-00157635។
1194
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00156676។ កំណត់ក្ត្តននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន SOAS/HRW ឯកសា E3/198 ច្ះនងៃទី
១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00078213-00078214។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/16 ទំព័ ២២៤-២២៦
រជើងទំព័ ១៩៣ ERN (ភាសាខខម ) 00380458-00380460។
1195
បញ្ជ ីអនករទាសរៅ ស-២១ ខដេបានពិនិតយរឡើង វិញ ឯកសា E3/342 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៤១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00330011។ ច្រមៃើយ បស់ រសឿ វា៉ា សី រៅ រឌឿន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1625 ច្ះ
នងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ណាស់ ហូតឆ្នំ ១៩៧៨។ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងថ្ន ោត់បានរធាើកា រៅមនទី ៨៧០ ហូតដេ់ឆ្នំ
១៩៧៨ រហើយទូ រេខនានាខដេបានរ្ាើរៅ “មនទី ម-៨៧០” ឬ ច្មៃងជូន “មនទី ” គឺបានរ្ាើរច្ញ
រពញអំឡុងឆ្នំ ១៩៧៧ និងឆ្នំ ១៩៧៨

393>

1196

។

រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន ប៉ាង់ អាច្រឡើងជំនួស រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០។ ប៉ាខនត

រខៀវ សំ្ន បានក្តឹមខតខងៃងថ្នវាជា “កា សនមត” ខតប៉ារណា
ណ ះ

1197

។ សាកសី សាឡុត បាន និង

ភី ភួន (អនកទាំងពី រធាើកា រៅក្កសួងកា ប រទសកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)

បាន្តេ់

សកេីកមមថ្ន ប៉ាង់គឺជាក្បធានមនទី ៨៧០ ប៉ាខនតកាេប ិរច្ិទខដេសាកសីទាង
ំ ពី ូបបាន្តេ់ទាក់ទិននឹង
តួនាទីជាក្បធាន រនះមានេកេណៈ្ទយ
ុ ោនរៅនឹងកំណត់រហតននកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

1198

ខដេកំណត់រហតទាំងរនាះ បង្វាញថ្ន រឌឿន ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០ រៅឆ្នំ ១៩៧៥

។ សាកសី

ដនទរទៀតក៏បានខងៃងថ្ន ប៉ាង់ គឺជាក្បធានមនទី ៨៧០ ប៉ាខនតមិនបាននិោយដេ់ រឌឿន រឡើយ។ កា
និោ យខាះភាពសីស ង្វា ក់ោនខបបរនះរធាើឲ្យអងគជំ នំជ ក្មះសននិដ្ឋានថ្ន

1196

សាកសីទាំងរនាះមានកា

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័

៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103845។ សូមរមើេ ឧទា. ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/1200 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/890 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ
តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/902 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/908 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/916
ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/913 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/932 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/247 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨។
1197
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN
(ភាសាខខម ) 00156675។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ

បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៨១-១៨២ ERN (ភាសាខខម ) 00103898-00103899។
1198

សាកសី សាឡុត បាន ខងៃងថ្ន ប៉ាង់ ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០ ោប់ពីឆ្នំ១៩៧៥ ឬ មនឆ្នំ១៩៧៥: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦

ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន), ទំព័ ៥-៦, ៨-៩។ សាកសី ៉ាោម តន ខងៃងថ្ន ប៉ាង់ ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០
ហូតដេ់ោត់បាត់ខួ ៃនខតមតង រហើយ រឌឿន ជំនួសោត់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ៧៥-៧៦
ប៉ាខនត កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បង្វាញថ្ន រឌឿន ទទួេបនទក
ុ មនទី

៨៧០ រៅឆ្នំ១៩៧៥។

កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00019108។ ក៏ប៉ាខនត រៅរពេខដេប៉ាង់ បាត់ខួ ៃនរៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៨ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខួ ៃន និង
បញ្ជូ នរៅស២១ រក្សច្រៅរហើយ។សូមរមើេ ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១៤ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

321

01006629
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1199

ភ័នក្ត ច្ឡំ វាងមនទី ៨៧០ និង មនទី ស-៧១

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ប៉ាង់ ពំធាៃប់រធាើជា

ក្បធានមនទី ៨៧០ មតងណារឡើយ។

394>

សាកសី

និងអនកជំនាញមួយច្ំនួនរទៀតខដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅមខអងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូង បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជាអនករឡើងជំនួស រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០។

395>

សាកសី ៉ាោម តន អះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០ រក្កាយរពេ រឌឿន ក្តូវ

បានោប់ខួ ន
ៃ
កា ណ៍

រទាះបីជាកា យេ់រឃើញ បស់សាកសី ូបរនះអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយរពេរវលាននក្ពឹតិ-ត

(ដូច្រេើករឡើងខ្ងរេើ)

អងគជំនំជក្មះក៏រដ្ឋយ

មានភាព្ទយ
ុ ោនរៅនឹងភ័សត្ត
តុ ងឯកសា ខដេមានច្ំរ ះមខ

1200

។ កា ទាក់ទង បស់សាកសី ៉ាោម តន ជាមួយ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នជា
ធ

ច្មបងរៅនឹងកា ទទួេរភាៀវ រហើយកា យេ់រឃើញ បស់ោត់ច្ំរ ះតំខណង បស់ រខៀវ សំ្ន រៅ
កនុងមនទី ៨៧០ គឺខ្អករេើ កយច្ោមអាោ៉ា មខតប៉ារណា
ណ ះ

396>

1201

។

រៅកនុងសកេីកមម បស់ខួ ន
ៃ រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះវិសាមញ្ា សាកសី កាំង រហកកអាវ បាន

រៅមនទី ខដេមាន រឌឿន ជាក្បធានថ្នជា “មនទី មជឈិម”

1202

។ ក៏ប៉ាខនត រៅកនុងកំណត់រហតននកា

សាតប់ច្រមៃើយមនៗ បស់ខួ ន
ៃ ខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយសហរៅក្កមរសើបអរងកត កាំង រហកកអាវ រៅ
អងគភាពដខដេរនះថ្ន “មនទី ៨៧០”

1199

1203

។ កាំង រហកកអាវ ខងៃងថ្ន រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីរៅមនទី

សូមរមើេ ឧទា. ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន), ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

២៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នឹម ខសម) ទំព័ ៣៩-៤០។សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ
២១២ ។
1200

សូមរមើេ ជាឧទា. ខ្នកទី ៣ សតីពីប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៧ ។

1201

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៧៨ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រអៀង សា ី បានក្បាប់រលាក ថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺក្តូវជំនួសតួនាទី បស់
រឌឿន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៦៤-៦៥ (“សាធា ណជនទូរៅដឹងអំពី រខៀវ
សំ្ន រហើយពួករគនិោយថ្នរពេ រឌឿន បាត់ខួ ៃន ោត់ទទួេបនទក
ុ មនទី ៨៧០”) ។
1202
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧។
1203
សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/107 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00197975-00197976។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ
ឯកសា E3/456 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

៨៧០ ធំជាង រឌឿន រៅរទៀត រហើយរក្កាយរពេ រឌឿន រច្ញរៅ រខៀវ សំ្ន ក៏កាន់តំខណង

1204

រនះ

។ សាកសី កាំង រហកកអាវ បានសា ភាពថ្ន ោត់ដឹងតិច្តួច្ណាស់អំពីកិច្ចកា រៅមនទី

1205

៨៧០

រហើយថ្ន រសច្កតីខងៃង បស់ោត់អំពីតួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន រៅមនទី រនាះហាក់ដូច្ជា

កា សននិដ្ឋានរច្ញពីតួនាទីជាន់ខពស់ជាទូរៅ បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

1206

397>

ពីអតាបទសិកាក្សាវក្ជាវ

1207

និងពី កយច្ោមអាោ៉ា ម

1208

។

កិច្ចសមាភសន៍ច្ំនួនពី បស់សាកសី Steve HEDER បង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានកាៃយជា

ក្បធានមនទី ៨៧០ បនាទប់ពី រឌឿន។ កិច្ចសមាភសន៍ទីមួយគឺជាកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ វា៉ាន់ ិត ដាម្នតី
ក្កសួង ណិជជកមមរៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ សពានងៃ វា៉ាន់ ិត បានទទួេម ណភាព

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/355 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00239832។
1204
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ៧-៩, ១០។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/456 ច្ះ
នងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874។
1205
ច្រមៃើយ បស់ កាំង រហកកអាវ ជាលាយេកេណ៍អកស ឯកសា E3/15 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00234074។
1206
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៧-៩ (ខដេបង្វាញថ្ន រឌឿន មិនអាច្រធាើជា
ក្បធានមនទី ៨៧០រឡើយ ពីរក្ ះោត់ “មានឥទធិពេតិច្” “រកម ង” និង “មានឋានៈតូច្”ជាងរខៀវ សំ្ន)។ កំណត់រហត
ននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/456 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00198873-00198874 (រដ្ឋយនិោយរោងដេ់តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងគណៈក្បធាន ដា ខណៈខដេ
ពិភាកាអំពីមនទី ៨៧០) ។
1207
សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/456 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00198873-00198874 (រដ្ឋយរោងដេ់សាននដនិពនធ បស់)។ កំណត់រហតនន
កា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/355 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00239832 (រដ្ឋយរោងដេ់រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ David Chandler) ។
1208
សូមរមើេ ឧទា. កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/107 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00197975-00197976 (“រគក្បាប់ខាំថ្ន
ុ [រខៀវ សំ្ន] ក្តូវបានខតងត្តំងជា
ក្បធានមនទី ៨៧០”)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/448 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00154927 (ខដេជាកា បង្វាញថ្ន ោត់ឮពីប៉ាង់ អំពីតួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន) ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1209

រៅរហើយ

។ របើរទាះបីជា រលាក Steve HEDER គឺជាសាកសីខដេអងគជំនំជក្មះយេ់ថ្ន អាច្

រជឿទកច្ិតបា
ត នជាទូរៅកតី រហើយបាន្តេ់សកេីកមមទាក់ទិននឹងកាេៈរទសៈននកា រធាើកិច្ចសមាភសន៍រនះក៏
រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះមិនអាច្រជឿថ្ន កំណត់សមាគេ់ បស់ោត់រៅរេើកិច្ចសមាភសន៍រនាះមានតនមៃ

1210

ជាភ័សត្ត
តុ ងសំខ្ន់រឡើយ

។ កិច្ចសមាភសន៍ទីពី គឺជាកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី

1211

។

ប៉ាខនត រដ្ឋយរហតថ្ន ោមនកំណត់រហតរពញរេញ ឬជា្ៃូវកា ននកិច្ចសមាភសន៍រនាះ រហើយបនាទប់
មក រអៀង សា ី បដិរសធថ្នមិនបាននិោយថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធានមនទី
តុ ង
៨៧០ រទរនាះ រសច្កតីសរងេបននកិច្ចសមាភសន៍រនះរៅកនុងសំណំរ ឿង មិនអាច្មានទមៃន់ជាភ័សត្ត
រទរៅក្តង់ច្ំណច្រនះ

398>

1212

។

រៅកនុងដំរណើ កា ននកា ក្សាវក្ជាវក្បវតតិសា្សត បស់ខួ ន
ៃ

អនកជំនាញរលាក

Philip

SHORT និងរលាក David CHANDLER សទធខតពំបានរឃើញនូវឯកសា ណាមួយខដេបញ្ញជក់
ថ្ន រខៀវ សំ្ន ជំនួសតំខណង បស់ រឌឿន ជាក្បធានមនទី ៨៧០ រឡើយ

1213

។ ឯកសា ខបបរនះក៏ពំ

បានដ្ឋក់ជូនអងគជំនំជក្មះខដ ។ ក៏ប៉ាខនត រលាក Philip SHORT បានខងៃងក្បាប់អងគជំនំជក្មះថ្ន
1209

បទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ វា៉ា ន់ ិទធ ឯកសា E3/5699 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័

១ ERN (ភាសាខខម ) 00742277។
1210
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៥-៦។ អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ពីជំហ
បស់ខួ ៃនពីមន ួច្រហើយរៅរេើភាពអាច្ទទួេយកបាន និង តនមៃជាភ័សត្ត
តុ ងននកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយបគគេខដេ
ទទួេម ណភាព: សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្រេើរសច្កតជ
ី ំទាស់រៅនឹងភាពអាច្ទទួេយកកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ
បស់សាកសី ជន ងរក្ោះ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងក្បតិោ ឹករៅសំណំរ ឿង ០០១ ខដេរសនើសំរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាា និងសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E299 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ២៩។

ក់ព័នន
ធ ឹង ឯកសា E3/5699, អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណារៅរេើអងគរហតខដេថ្នពំមានក្បតិោ ឹក

ឬកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយរពញរេញរឡើយ។ រសច្កតីសរងេបននកិច្ចសមាភសន៍ពំមានហតារេខ្ បស់ វា៉ា ន់ ិត រហើយ
កិច្ចសមាភសន៍រនាះ រធាើរឡើងរក្ៅ្ៃូវកា ។
1211
បទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/190 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៩៩
ERN (ភាសាខខម ) 00172248។ បទសមាភសន៍ បស់ Stephen Heder ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/573 ច្ះនងៃទី
០៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៩៩ ERN (ភាសាខខម ) 00640499-00640500។ សូមរមើេ្ងខដ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ

កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំព័ ៣។
1212
រសច្កតីក្បកាស បស់ រអៀង សា ី ឯកសា E3/515 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩។
1213
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៨ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៧៤-៧៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខ្អក រេើ ឯ កសា នានាខដេរលាកបានអាន

រលាកមានរហត ្េខដេនាំឲ្យសននិដ្ឋា នបានថ្ន

រខៀវ សំ្ន “មានតួនាទីសំខ្ន់” រៅកនុងមនទី រនាះ រក្កាយពី រឌឿន រច្ញរៅ

1214

។ រលាក David

CHANDLER ក៏បានសននិដ្ឋានថ្ន រខៀវ សំ្ន ជំនួសតំខណង រឌឿន រក្កាយរពេ រឌឿន ក្តូវបាន
ោប់ខួ ន
ៃ

399>

1215

។

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភ័សត្ត
តុ ងនានា អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខដេធាៃប់

បានរធាើជាក្បធានមនទី ៨៧០ រឡើយ។ រហតដូច្រនះ អងគជំនំជក្មះសននិដ្ឋានថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនអាច្
បានរឃើញទូ រេខ និងឯកសា ទាំងអស់ខដេ្ៃងកាត់ ឬច្មៃងជូនមនទី ៨៧០ រនាះរទ ជាពិរសស
ទូ រេខ និងឯកសា ទាំងឡាយ ខដេមិន ក់ព័នរធ ៅនឹងខ្នកជាក់លាក់ននកា ទទួេខសក្តូវ បស់
ោត់។
៨.៣.៥ កា ក្គប់ក្គងគណៈកមាមធិកា

400>

ណិជក
ជ មម (ក្កសួង ណិជក
ជ មម)

រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ បានខតងត្តំង

រខៀវ សំ្ន ឲ្យទទួេខសក្តូវខ្នក “ ណសិ ស និង ោជ ដ្ឋាភិបាេ និង

ណិជជកមម ខ្ងបញ្ជ ី និង

1216

។ កយ ធួន រៅ ធច្ ក្តូវបានក្បគេ់តួនាទីទទួេខសក្តូវខ្នក “ ណិជជកមមកនុង

តនមៃ”

ក្បរទសនិងរក្ៅក្បរទស”។ វន រវ៉ាត ទទួេខសក្តូវខ្នក “ឧសាហកមម អយសម័យោន និង

1217

រនសាទ”

។ រៅខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានខតងត្តំង រខៀវ សំ្ន រៅ

កនុងគណៈកមាមធិកា សក្មាប់ “ពិនិតយរ ៀបច្ំទំនិញខដេក្តូវទិញ”។ សមាជិកដនទរទៀតននគណៈ-

1214

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៨-១៩ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៩ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៦៦-៦៧។
1215
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៨១-៨៣, ៨៩-៩០។ ក្បខហេជាពិត
ខមនរហើយថ្នអនកជំនាញ David CHANDLER សននិដ្ឋានខបបរនះរដ្ឋយខ្អករេើកា ក្សាវក្ជាវ បស់ សាកសី Stephen
HEDER: សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពីមនទី ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុងគក

សមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័ ៧៣-៧៤, ២០៩-២១០ ERN (ភាសាខខម ) 00191901-00191902,
00192049-00192050។
1216
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00019108។
1217
សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៥ សតីពី ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣២ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

1218

កមាមធិកា រនាះ ួមមាន កយ ធួន (ក្បធាន) រអៀង សា ី, វន រវ៉ាត និង រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន
ក្សបរពេរនាះខដ

។

រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាក្បធានគណៈកមាមធិកា មួយបរងកើតរឡើងរដើមបី

ពិនិតយបញ្ញាធនាោ ។ សមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាមធិកា រនាះ ួមមាន កយ ធួន, រអៀង សា ី និង

1219

រឌឿន

។

401>

ឋានានក្កមននកា ទទួេខសក្តូវកិច្ចកា រសដាកិច្ច និង ណិជជកមមរៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយមានេកេណៈសមគ
ុ សាមញ

រដ្ឋយសា មានកា ោប់ខួ ន
ៃ កមាមភិបាេថ្ននក់រេើននបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ជាញឹកញាប់។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបានរធាើឲ្យ
អងគជំនំជក្មះយេ់ដឹងអំពីេំដ្ឋប់េំរដ្ឋយដ៏សមក្សបននក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទាង
ំ រនាះ។

402>

រក្កាយរពេខខម ក្កហមកាន់អំណាច្ បគគេទីមួយខដេទទួេបនទក
ុ រសដាកិច្ចគឺ កយ ធួន។

1220

កយ ធួន ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ និង យករៅមនទី ស-២១ កនុងឆ្នំ ១៩៧៧

403>

។

រៅអំឡុងរពេោប់ខួ ន
ៃ កយ ធួន សភាតំណាងក្បជាជនននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបាន

បញ្ញជក់ថ្ន វន រវ៉ាត គឺជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ រសដាកិច្ច ខដេមានគណៈកមាមធិកា ច្ំនួន

1218

កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/233 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១

ERN (ភាសាខខម ) 00000749។ ‘សមមិតត ទូច្’ ក្តូវបានោត់ត្តំងកនុងគណៈកមាមធិកា ជា “សមាជិកកត់ក្ត្ត” ខដេ
ត្តមសនមតជាអនកកត់កំណត់រហត។
1219
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/233 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00000749-00000750។ ជាងមីមង
ត រទៀត ‘សមមិតទ
ត ូច្’ ក្តូវបានោត់ត្តំងជា “សមាជិកកត់ក្ត្ត” ។
1220
ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន ោន) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (សឹម រហា), ទំព័ ៥៦-៥៧។ ច្រមៃើយ បស់ កយ ធួន រៅ ធច្ រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E3/1604 ច្ះនងៃទី
០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យិន រអង ឯកសា E3/473 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00205040 ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់

រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ២៤៣-២៤៤, ២៩០-២៩២, ៣៥២-៣៥៣ERN (ភាសាខខម ) 00232241-00232242,
00232288-00232290, 00232350-00232351។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖

សរមៃងពីមនទី ស-២១៖

ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និងក្បវតតិកនុងគកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័ ៦៧, ៦៩-៧០ ERN (ភាសាខខម )
00191882, 00191897-00191898។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បាំមួយរៅរក្កាមច្ំណះ

ួមទាំងគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម្ ងខដ

1221

។ គណៈកមាម ធិកា

1222

ណិជជកមម (ឬក្កសួង ណិជជកមម

) ទទួេខសក្តូវខ្ងកា ្ទក
ុ កា នាំច្ូេ និងនាំរច្ញទំនិញ

រៅកនុង យៈកាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

ក្បតិបតតិកា បស់គណៈកមាមធិកា រនះ ួមមានោៃង
ំ ដា

ខដេ្ទក
ុ ទំនិញមកពីបណា
ត ភូមិភាគ និងរ ៀបច្ំសក្មាប់នារំ ច្ញ

1223

រៅខ្កំពង់រសាម

1224

និង

ក្កុមហន ឹនហាង
ុ (Ren Fung) ខដេជាក្កុមហនមានកា ិោេ័យរៅទីក្កុង ហងកង បរងកើតរឡើង
រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា
1221

ណិជជកមម។ ក្កុមហន ឹនហាង
ុ និង ហាក្ត្ត (FORTRA)

1225

រធាើឲ្យកមពជា
ុ

កំណត់រហតអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ ឯកសា E3/165 ច្ះនងៃទី ១១-១៣ ខខ រមសា

ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

៤៨-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00053635។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២

(សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ១៣-១៥។
1222
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ១២-១៣។
1223
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សឹម រហា) ទំព័ ៦៩-៧០, ទំព័ ៧៩-៨០។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី សឹម រហា ឯកសា E3/472 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម )
00170626-00170627។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យិន គជ ឯកសា E3/437 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373523-00373524។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ជាមួយ សួន ី ឯកសា E3/4624 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ២៣-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 000553000005530។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ បិត ណា ឯកសា E3/5647 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00054410។ រទាះបីជាត្តម្ៃូវកា ោៃំង ដារៅភនំរពញក្បតិបតតិកា
រដ្ឋយ
បស់

គណៈកមាមធិកា មួយខដេដឹកនាំរដ្ឋយ “សមមិតរត ឿង” ោៃង
ំ ដាទាំងរនាះទំនង ជាសាិតរៅរក្កាមសិទធិអំណាច្
គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ( ស់ សយ) ទំព័ ២០-២១, ៥៤-

៥៥។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/235 ច្ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00019143។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ស់ សយ ឯកសា
E3/4594 ទំព័ ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00008345-00008347 (រដ្ឋយខងៃងថ្ន រឌឿន រធាើទសសនិកច្ចរៅោៃង
ំ នានា
ជាញឹកញាប់)។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៦ ។
1224
ក្បតិ ោ ឹ ក នងៃទី ១២ ខខ មិ ង នា ឆ្នំ ២០១៣ (សឹ ម រហា) ទំ ព័ ៦៩-៧០។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេ
ឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ សួន ី ឯកសា E3/4624 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ២១-២៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00055298-00055300
កា
1225

(រដ្ឋយខងៃងថ្នកំព ង់ ខ្កំព ង់ រសាមសាិត រៅរក្កាមសិ ទធិអំណា ច្ បស់គ ណៈកមាមធិ

ណិជជកមម ហូតដេ់ឆ្នំ១៩៧៦)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ), ទំព័ ៥៧-៥៨។ វិកកយបក្តេក់សខណតកបាយឲ្យ

រៅច្ិន ឯកសា E3/2056 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00663869 ។ េិខិត បស់
FORTRA រ្ាើជូនក្កុមហន ៉ឺនហាង
ុ ហងកង ឯកសា E3/1619 (also ឯកសា E3/1620, ឯកសា E3/1735 និង
ឯកសា E3/2517) ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00278325-00278326។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បជាធិបរតយយរធាើ ណិជជកមមរៅរេើទី្ា អនត ជាតិ

1226

។ វន រវ៉ាត កាតួនាទីក្តួតពិនិតយ ហូត

ដេ់រពេោត់ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨ ប៉ាខនតោត់មិនក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ជាក្បោំរៅរេើ
គណៈកមាមធិកា

404>

ណិជជកមមរនះរទ

1227

។

រក្កាយពី វន រវ៉ាត ក្តូវបានខតងត្តំងជាឧបនាយក ដាម្នតីភាៃម គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ននបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ បានខតងត្តំង វា៉ាន់ ិត, ក្ពំ ខញ៉ាម រៅ ទិត, សន រៅ ខញ៉ាម និង “សមមិតត
រឈ្ឿន” ជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា

1228

ណិជជកមម

។ ប៉ានាមនសបាតហ៍រក្កាយមក រ េគឺរៅ

នងៃ ទី០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានោត់ត្តំង នង សួន រៅ ជ័យ

1226

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៥០-៦០។

1227

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៣០-៣១។(រដ្ឋយបានខងៃងថ្ន វន រវ៉ាត “រមើេ

ខសក្តូវ”ខ្ង ណិជជកមមនិងឧសាហកមម ប៉ាខនតមិនខមនជាក្បធានគណៈកមាមធិកា រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ),ទំព័ ២០-២១ (ខដេបង្វាញថ្នោត់មិនរឃើញ វន រវ៉ាត រៅកខនៃងគណៈកមាមធិកា

ណិជជ-

កមមរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២២-២៣ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន វន រវ៉ាត
ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅខខវិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ E. Becker៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម

េត់រៅ ឯកសា E3/20 ទំព័ ៤២៩-៤៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00232427-00232428 (រដ្ឋយបញ្ញជក់អំពីកា ោប់
ខៃួន វន រវ៉ាត រៅខខវិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៨)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ D. Chandler៖ សរមៃងពីមនទី ស-២១៖ ភាពក្ពឺខ្ៃច្ និង

ក្បវតតិកនុងគកសមាៃត់ បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1684 ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00191853-00191854
(រដ្ឋយរោងដេ់កា សមាៃប់ វន រវ៉ាត រៅ មនទី ស-២១ រៅឆ្នំ១៩៧៨)។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និង
មខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៦ ។
1228
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/235 ច្ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00019142។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ធឹង លាប ឯកសា
E3/5224 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00236038-00236039។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អួង ធា ឯកសា E3/5223 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម )
00236043-00236044។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សឹម រហា ឯកសា E3/363 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00236033។ Timothy Carney “កា រ ៀបច្ំអំណាច្” រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨៖ កា ណាត់ជួបនឹងម ណៈ ឯកសា

E3/49 ទំព័

00105150 (ខដេទាំងអស់រនះសទធ ខតបញ្ញជក់ថ្ន ‘ខញ៉ាម’ រៅកនុងគណៈកមាមធិកា

១០១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
ណិជជកមម គឺជា ក្ពំ ខញ៉ាម រៅ

ទិត សន ខដេក្គប់ក្គងកំពង់ខ្កំពង់រសាម)។ ខញ៉ាម ច្ងរក្កាយក្តូវបានោប់ខួ ៃន និងយករៅដ្ឋក់ ស-២១: បញ្ជ ី
អនករទាសរៅ ស-២១ ខដេបានពិនិតយរឡើង វិញ ឯកសា E3/342 ទំព័ ៤៧០ ERN (ភាសាខខម ) 00330065។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1229

ខដេទទួេបនទក
ុ កសិកមម

“ឲ្យមកកាន់កាប់ ណិជជកមម”។ រសឿ វា៉ាសី រៅ រឌឿន ក៏ក្តូវបាន

បញ្ញជឲ្យ “ច្ះរៅកាន់ខ្នក ណិជជកមម”

ហូតដេ់ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរធាើកា រៅមនទី

៨៧០ ្ង និងរធាើកា រៅខ្នក ណិជជកមមរនះ្ង

1230

។ អងគជំនំជក្មះមិនអាច្កំណត់បានថ្នរតើ

នង សួន មានតួនាទីភា កិច្ចអីទា
ា ក់ទិននឹងគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ក្បសិនរបើមាន។ សាកសី

កាំង រហកកអាវ បានក្បាប់សហរៅក្កមរសើបអរងកតថ្ន រឌឿន គឺជាអនកកាន់កាប់គណៈកមាមធិកា

1231

រនាះរក្កាយពី កយ ធួន ក្តូវបានោប់ខួ ៃន

។ រទាះោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ គណៈកមាមធិកា

បានោប់រ្តើមោយកា ណ៍រៅ រឌឿន ក្តឹមខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦
១៩៧៦ នង សួន ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ យករៅមនទី ស-២១

405>

រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា

រក្កាយពីរពេរនាះមក វា៉ាន់

1233

1232

ណិជជកមម

រហើយរៅក្តឹមខខ វិច្ិកា ឆ្នំ

។

ណិជជកមមឈ្ប់រធាើ បាយកា ណ៍ជូន រឌឿន

ិត បានកាៃយរៅជាក្បធានគណៈកមាមធិកា

1234

។

ណិជជកមម ( ដាម្នតី

ក្កសួង ណិជជកមម) ជាតំខណងមួយខដេោត់កាន់កាប់ ហូតដេ់ច្ងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

1235

1229

1236

។ រឌឿន ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រៅខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ), ទំព័ ១៨-១៩ (ខដេបំភឺប
ៃ ញ្ញជក់ថ្ន ‘សមមិតជ
ត ័យ’

គឺ នង សួន)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stepen HEDER), ទំព័ ២៣-២៤។
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00019109-00019110។
1230
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/220 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00000827។
1231
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/355 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00239832។
1232
បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
កា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា

E3/2036 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦។

ណិជជកមម ឯកសា E3/2037 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦។ បាយ-

ណិជជកមម ឯកសា E3/3568 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦។ បាយកា ណ៍ បស់

ណិជជកមម ឯកសា E3/2038 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៨-៩។
1233
ច្រមៃើយ បស់ ជ័យ សួន រៅមនទី ស-២១ ឯកសា E190.1.14 ច្ះនងៃទី ១៧-២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦។
1234
សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន រជើងទំព័ ១២៣៨ ។
1235
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សឹម រហា) ទំព័ ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន), ទំព័ ៨០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

329

01006637
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

406>

រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន មិនខដេបានរធាើជា ដាម្នតីក្កសួង ណិជជកមមក៏រដ្ឋយ ក៏ឯកសា ខដេ

រៅរសសសេ់បង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានតួនាទីសំខ្ន់ទាក់ទិននឹងរសដាកិច្ច បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខដេក្សបនឹ ងកា សា ភាព បស់ោត់ ថ្ន

1237

ណិជជកមម

។ រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា

ជូន រខៀវ សំ្ន មិនខមនោយកា ណ៍ជូន រឌឿន រឡើយ
រខៀវ សំ្ន

ោត់ ជា សមាជិ ក មនទី ៨៧០ ទទួ េបនទក
ុ

ួមមាន

ណិជជកមមបានោប់រ្តើមោយកា ណ៍

1238

។ ឯកសា នានាខដេរ្ាើជូន ឬច្មៃងជូន

បាយកា ណ៍ននកា ពិភាកាជាមួយគណៈក្បតិភូ ណិជជកមមប រទស និង

ទំនាក់ទំនងរ្សងៗរទៀត ទាក់ទិននឹង ណិជជកមមអនត ជាតិ

1239

បាយកា ណ៍សីព
ត ីប ិមាណក្សូវ

អងក ខដេបញ្ជូ នរៅោៃង
ំ ដាពីសំណាក់ភូមិភាគនានា និង បាយកា ណ៍សីព
ត ីកា នាំរច្ញក្សូវ អងក

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យិន រអង ឯកសា E3/473 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00205040 ។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ សួន ី ឯកសា E3/4624 ច្ះនងៃទី
០២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័

២៦-២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00055303-00055304 ។ បទសមាភសន៍ បស់

មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ បិត ណា ឯកសា E3/5647 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០២ ទំព័ ១១-១២ ERN
(ភាសាខខម ) 00054381-00054382 ។

បាយកា ណ៍មួយច្ំនួន បស់គណៈកមាមធិកា

បស់ វា៉ា ន់ ិត។ សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
១៩៧៨។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
េិខិត បស់គណៈកមាមធិកា
គណៈកមាមធិកា
1236

ណិជជកមមមានហតារេខ្

ណិជជកមម ឯកសា E3/2507 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ

ណិជជកមម ឯកសា E3/2527 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ

ណិជជកមម ឯកសា E3/2510 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។

ណិជជកមម ឯកសា E3/1640 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨។ បាយកា ណ៍ បស់

ណិជជកមម ឯកសា E3/319 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។

សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពី តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៩២ រជើងទំព័ ១១៩។

1237

សូមរមើេ ខ្នកទី ៨ សតីពីតួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៩១ ។

1238

សូមរមើេ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/2038 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៨៦

( បាយកា ណ៍ច្ងរក្កាយបងអស់ជូនច្ំរ ះ“បងរឌឿនជាទីរោ ពរសនហា”)។

បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា -

ណិជជកមម ឯកសា E3/2040 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ( បាយកា ណ៍ដំបូងបងអស់ជូនច្ំរ ះ “បង ខហម
ជាទីរោ ពរសនហា”)។
1239

សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

១៩៧៦។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
បាយកា ណ៍ បស់ គ ណៈកមាម ធិកា
បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/2040 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ

ណិជជកមម ឯកសា E3/304 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦។

ណិ ជជក មម ឯកសា

E3/1616 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ត លា ឆ្នំ ១៩៧៧។

ណិជជកមម ឯកសា E3/3510 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧។ េិខិត បស់

ណិជជកមម ឯកសា E3/1640 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

និងទំនិញរ្សងៗរទៀត

1240

សំរណើសំទិញពីក្កសួងនានា និងបញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេពីក្បរទសច្ិន

បាយកា ណ៍សីព
ត ីកា រក្បើក្បាស់ឥណទាន បស់ច្ិនពីសំណាក់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

1243

រ្ាើរៅមក វាងហក្ា ត្ត (FORTRA) និង ឹនហាង
ុ (REN FUNG)

ជាញឹកញាប់បានរសនើសំ រសច្កតីខណនាំ និងរោបេ់ពី រខៀវ សំ្ន

1240

សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

1242

។ គណៈកមាមធិកា

1244

1241

និងសា
ណិជជកមម

។ បាយកា ណ៍ទាង
ំ រនាះគឺ

ណិជជកមម ឯកសា E3/3511 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៧។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ សាិតិនាច្
ំ ូេ (ពីខខ មកោ ដេ់ខខ កញ្ញា) និងសាិតិនារំ ច្ញកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ (ពី
ខខ មកោ ដេ់ខខ កញ្ញា) ឯកសា E3/2059 ឆ្នំ ១៩៧៨។ សាិតិនារំ ច្ញ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា

E3/3533 ឆ្នំ ១៩៧៨។
1241

សូមរមើេ ឧទា. បញ្ជ ីសំរណើទិញ ឯកសា E3/3516 ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨។ បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម៖ បញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេពីក្បរទសច្ិន ត្តមកបា៉ា េ់ រសៀង សាន ឯកសា E3/3413 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៧។ បញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេ បស់គណៈកមាមធិកា
១៩៧៨។ បញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/3518 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
ណិជជកមម ឯកសា

E3/3528 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៨។ បញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេ បស់គណៈកមាមធិកា ណិជជកមម ឯកសា E3/3534 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨។
1242
សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា ណិជជកមម ឯកសា E3/325 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ
១៩៧៧។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/329 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨។

បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា

បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/317 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨។ បាយកា ណ៍

បស់គណៈកមាមធិកា
1243

E3/311 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨។

ណិជជកមម ឯកសា E3/319 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។

សូមរមើេ ឧទា. េិខិត បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/324 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧។

េិខិត FORTRA ឯកសា E3/2525 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា E3/2521 ច្ះ
នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា E3/2520 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨។
1244
សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា ណិជជកមម ឯកសា E3/1615 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00067709។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
ច្ះនងៃទី០១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN(ភាសាខខម ) 00002856-00002857។

ណិជជកមម ឯកសា E3/3514

បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/3455 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨។ េិខិត បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា

E3/334 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00069092។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/3461 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00188538។

បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/1637 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសា

ខខម ) 00278399-00278400។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័
៨-១០ (ខដេជាកា បញ្ញជក់ថ្ន វា៉ា ន់

ិត ពំអាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្មួយច្ំនួន រហើយក្តូវរោ ពត្តម វន រវ៉ាត និង

រខៀវ សំ្ន) ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រក្ច្ើនខតច្មៃងជូន ប៉ាខនតមិនរ្ាើជូនច្ំរ្
ម ះ វន រវ៉ាត រឡើយ។ រ្
ម ះ វន រវ៉ាត ជាទូរៅស រស បនាទប់
ពីរ្
ម ះ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ះអនកទទួេ
ក្តូវបានរ្ាើរច្ញ ឬច្មៃងជូន វន រវ៉ាត ខតមានក់

1246

1245

។ មានខត បាយកា ណ៍តិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះខដេ

។ រខៀវ សំ្ន បនតទទួេ បាយកា ណ៍ និងេិខិត

អំពីបញ្ញា ណិជជកមម រក្កាយពី វន រវ៉ាត ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ

407>

1247

។

រខៀវ សំ្ន បានរៅរមើេោៃង
ំ ដាជាមួយ វា៉ាន់ ិត ខដេរៅទីរនាះ រខៀវ សំ្ន បានពិនិតយ

្េិត្េខដេក្តូវនាំរច្ញ និង ជំ ញឲ្យកមមក ក្បុងក្បយ័តន និង យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់
កា សា ភាព បស់ខួ ៃន
ភូមិភាគ

1245

រខៀវ

សំ្ន

។ ត្តម យៈ

មានកា ទទួេខសក្តូវ ខ្នកខច្កោយទំនិញរៅបណា
ត

1249

។ សាកសី រខៀវ រៅ និង រៅ សា ន មៃឹកថ្នខៃួនបានរធាើសំរណើរៅ រខៀវ សំ្ន សំ

សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

១៩៧៧។

1248

បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/2054 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្នំ

ណិជជកមម៖ បញ្ជ ីសមាភ ៈនាំច្ូេពីក្បរទសច្ិន ត្តមកបា៉ា េ់ រសៀង សាន

ឯកសា E3/3413 ច្ះនងៃទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
E3/1613 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧។ បញ្ជ ីសំរណើទិញ បស់គណៈកមាមធិកា
ឆ្នំ ១៩៧៨។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា
បស់គណៈកមាមធិកា
1246

ណិជជកមម ឯកសា

ណិជជកមម ឯកសា E3/327

ណិជជកមម ឯកសា E3/3516 ខខ កមភៈ

ណិជជកមម ឯកសា E3/3460 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨។

ណិជជកមម ឯកសា E3/3566 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨។ បញ្ជ ីសមាភ ៈ

ណិជជកមម នាំច្ូេ ឯកសា E3/4548 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨។

សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

១៩៧៦។
1247

សូមរមើេ ឧទា. បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ឯកសា E3/3453 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ

ណិជជកមម ឯកសា E3/829 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ

១៩៧៨។ េិខិត FORTRA ឯកសា E3/2520 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨។
1248
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សឹម រហា) ទំព័ ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ ( ស់ សយ), ទំព័ ២៧-២៨។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ស់ សយ ឯកសា E3/469 ច្ះនងៃទី
១៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00172051-00172052។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី យិន គជ ឯកសា E3/437 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0037352300373524។
1249
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៩-៧០ ។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗ រនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១៦៨-១៦៩, ១៨១-១៨២
ERN (ភាសាខខម ) 00103892, 00103898-00103899។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខបងខច្កសមាភ ៈមួយច្ំនួនរៅកាន់ភូមិភាគ បស់ខួ ន
ៃ

1250

។ សាកសី នង ស្ង់ និង ផ្ទន វា៉ាន

ស ទធ ខតជាអនកស រស និងបកខក្បទូ រេខ។ សាកសីទាំងពី ូបបានរឃើញសំរណើសំស មាភ ៈខដេ
រ្ាើរៅ និងបញ្ញជឲ្យខច្កោយរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន

1251

។

៨.៤ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

408>

រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន ឋានៈ បស់ខួ ន
ៃ ជាបញ្ាវនតបានរធាើឲ្យខៃួនខេងរៅរកៀកជាមួយនឹង

ក្កុមន្ទកនុង បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

1252

។ ប៉ាខនត ត្តមកា ពិត តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុង

យៈកាេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានជំរនឿច្ិតត និងទំនកច្ិតព
ត ី
សំណាក់សមាជិកមជឈិ មបកសដនទរទៀត

1253

។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវ បានរគរជឿទកច្ិតតឲ្យច្ូេ ួមរៅ

កនុងកិច្ចក្បជំននគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ខដេរៅកនុងរនាះ ព័ត៌មាន
ក្តូវ្សពា្ាយ រហើយរសច្កតីសរក្មច្សំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើរឡើង។ រខៀវ សំ្ន ក៏ក្តូវបានរគរជឿ
ទកច្ិតឲ្
ត យ ស់រៅ

និងរធាើកា រកៀកជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត បស់បកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ

ទាំងរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនាទប់មក រៅមនទី ក-៣ និងមនទី ក-១។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរគរជឿ

1250

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័ ៣៧-៣៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១២ (រៅ សា ន), ទំព័ ៤៨-៤៩ ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា ន ឯកសា E3/367 ច្ះនងៃ
ទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00251439-00251440។
1251
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១២(នង ស្ង់) ទំព័ ៤៥-៤៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ៣៥ ។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័
៨-៩។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៣-៦៤ (រដ្ឋយខងៃងថ្ន
សំរណើសំ “សមាភ ៈខច្កោយរៅមូេដ្ឋាន”ក៏ក្តូវបានរសនើរៅ រខៀវ សំ្ន ្ងខដ ត្តម យៈទូ ស័ពទ) ។
1252
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២-៦៣, ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័ ៥១-៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃ ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៥៣-៥៩។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៦៨-៧៤ (រដ្ឋយពនយេ់ថ្ន បកក បានខបងខច្កដ្ឋច្់ពី
ោនជាសមាៃត់ វាងសមាជិកបកស និង “ ណសិ ស” រហើយ សមាជិក ណសិ ស ក្តូវបានរក្បើជាអនកកាទូតសក្មាប់ទំនាក់
ទំនងជាមួយប រទស។)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន ឯកសា E3/362 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00210211-00210212។
1253
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៣៣-៣៥ ។ (Philip SHORT) ទំព័
២២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទកច្ិតឲ្
ត យរធាើជាតំណាង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និង បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយជាសាធា ណៈ មិនក្តឹមខតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ប៉ារណា
ណ ះរទ ខតខងមទាំងរៅកនុង
ដំរណើ រៅរក្ៅក្បរទសរទៀត្ង។

409>

របើរទាះបីជា រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទីជារក្ច្ើនកតី ប៉ាខនតភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន

មានសិទធិរធាើរសច្កតីសរក្មច្ខតរៅរេើបញ្ញារសដាកិច្ច និង ណិជជកមម មួយច្ំនួនប៉ារណា
ណ ះ។ រទាះជា
ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន មានសិទធិអំណាច្ធំជាងរនះ ត្តម យៈតំខណងជាន់ខពស់ បស់ោត់
ដូច្ខដេបានខសតងរច្ញត្តម យៈសមតាភាពកនុ ងកា ធានាសវតាិ ភាពននសមាជិកក្គួសា មួ យច្ំ នួន
បស់ោត់រៅជនបទ។

ត្តម យៈវតតមាន បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិម

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រៅកនុងមនទី ៨៧០ កា ក្គប់ក្គងគណៈកមាមធិកា

និង

ណិជជកមម និងអតាន័យ

ននសនទ កថ្ននានាខដេខៃួនបានរ ៀបរ ៀង រខៀវ សំ្ន ពិតជាបានដឹងឮអំពីរោេនរោបាយ និង
មានសិទធិទទួេព័ត៌មានអំពីសភាពកា ណ៍ទូរៅរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

ួមទាំងកា ដឹងអំពីកា ោប់

ខៃួនកមាមភិបាេជាន់ខពស់ជារក្ច្ើន ដូច្ជា កយ ធួន, រឌឿន និង វន រវ៉ាត។
៩. ចាប់ជាធ មាន្ៈ ឧក្រិដ្រ
ឋ មមក្បឆ្ំងន្ឹងមន្សសជាតិ
៩.១ កា រធាម
ើ នសសោត

410>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទកា

រធាើមនសសោត ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

1254

(ដំណាក់កាេទី១) និងកា សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

411>

ពំមា នកា ជំទា ស់រទខដេថ្ន

។

កា រធាើមនសសោតក្តូវ បានទទួ េសាគ េ់ថ្នជាឧក្កិដាកមម

1255

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ នាឆ្នំ ១៩៧៥

1254

។

ក់ព័នធ

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣, ១៣៧៥, ១៣៧៧, ១៣៧៩-១៣៨០។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ

បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបង
ូ រៅកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២/ ០១ ខដេក្តូវបានខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពស
ី មបទា បស់
រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់
សហក្ពះោជអាជាាកនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាម

រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង

០០២/០១

(E163) ឯកសា E124/7.3 ទំព័ ២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នឹងកា វិវតតននបទឧក្កិដរា នះបនាទប់ពីស្ង្វគមរលាករេើកទី ២ ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេបាន
ថ្ន កនុងនាមជាសមាជិកននអាជាាធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជា
ុ
ជនជាប់រោទអាច្
នឹងក្តូវរោទក្បកាន់ពីបទកា រធាើមនសសោតខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ពីឆ្នំ១៩៧៥។
រេើសពីរនះរទៀត និយមន័យននកា រធាើមនសសោត ខដេបាន វិវតតន៍រៅរក្កាយយតតិសា្សតខដេមាន
បនាទប់ពីស្ង្វគមរលាករេើកទី២ ក៏អាច្ឲ្យជនជាប់រោទដឹងច្ាស់នារពេរនាះ្ងខដ ។

412>

យតតិសា្សតនានា

ខដេបានបញ្ញជក់អំពីភាពខសោន វាងសំរៅជាភាសាអង់រគៃស

ភាសាបាោំងននឯកសា ខដេ ក់ព័ននា
ធ សម័យរនាះ

បានកំណត់ថ្ន

និង

វាគឺជាកា រធាើមនសសោត

(“meurtre”) និងមិនខមនជាោតកមមគិតទកជាមន (“assassinat”) រនាះរទ ខដេកំណត់ជា
បទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរនាះ

1256

។

ធាត្សំ បស់បទរេមើសកា រធាើ

មនសសោតមានដូច្ខ្ងរក្កាម៖

1255

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣១។ សូមរមើេ្ងខដ មាក្ត្ត ៦(គ) ននធមមនញ្ា បស់

តលាកា
ឧក្កិដាជន

Nuremberg (ភាជប់រៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀងឆ្នំ ១៩៤៥ សក្មាប់កា រោទក្បកាន់ និងកា ដ្ឋក់ទណឌកមមរេើ
សំខ្ន់ៗននឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម បស់ក្កុមសមព័នម
ធ ិតអ
ត ឺ ៉ាប) ខដេោត់ទកកា រធាើមនសសោតថ្នជាបទរេមើស

ជាក់លាក់ ខដេសាិតរៅកនុងនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ។ កា រធាើមនសសោត (ឬ “កា រធាើមនសស
ោតគិតទកជាមន” កនុងសំរៅឯកសា បាោំ ង) ក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុងនិយមន័យននឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំងនឹងមនសស
ជាតិ្ងខដ កនុងមាក្ត្ត II (គ) ននច្ាប់រេខ ១០ បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង ឆ្នំ ១៩៤៥ និង មាក្ត្ត ៥(គ) ននធមមនញ្ា
Tokyo និងរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់មហាសននិបាតរេខ ៩៥(ឈ្) (ឯកភាពរេើរោេកា ណ៍ បស់តលាកា Nuremberg
និងោត់ទកកា រធាើមនសសោតជាឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ)។ សូមរមើេ្ងខដ

បាយកា ណ៍ ILC ១៩៥០,

រោេកា ណ៍ VI(គ) (ឯកភាពថ្ន កា រធាើមនសសោតគឺជាបទរេមើសមួយខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់កនុងច្ាប់ទំរនៀម
ទមាៃប់អនត ជាតិទូរៅ) (ឬ “កា រធាើមនសសោតគិតទកជាមន” កនុងសំរៅឯកសា បាោំង) និងសាេក្កម បស់
តលាកា Nuremberg,ទំព័ ២៩១-២៩៣, ៣០១ (្តនាទរទាសជនជាប់រោទ Kaltenbrunner និងFrickពីបទឧក្កិដាកមម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ួមទាំងកា រធាើមនសសោតមួយ្ង)។ សូមរមើេបខនាមរទៀត សាេក្កមខ្នករវជជសា្សត ទំព័
១៩៨, ២០៧, ២៤០-២៤១, ២៤៨, ២៦៣, ២៧១, ២៩០ (អនរលាមត្តមច្ាប់រេខ ១០ បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង
្តនាទរទាសជនជាប់រោទ Karl Brandt, Handloser, Rudolf Brandt, Mrugowsky, Sievers, Rose និង Hoven ពី
បទរធាើមនសសោតខដេជាខ្នកននឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ

ក់ព័នន
ធ ឹងតួនាទី បស់ពួករគរៅកនុងកា រធាើ

ពិរសាធន៍ខ្នករវជជសា្សត និងកមម វិធីសមាៃប់អនកជំងឺ (euthanasia)។
1256
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ ៥៥៨។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ២១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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(១) អំរពើសកមម ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ បស់ជនណាមានក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេ
ជនជាប់រោទជាអនកទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះអំរពើសកមម ឬ អកមមខដេបណា
ត េឱយ
ជន ងរក្ោះសាៃប់ និង
(២) រច្តនា បស់ជនជាប់រោទ ឬ ជនណាមានក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេជនជាប់រោទជាអនក
ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា សមាៃប់រនះ

ឬ កា បងកឱយមានពយសនកមមរេើ ូបោង

កាយធៃន់ធៃ រដ្ឋយមានរហត្េដឹងថ្នអំរពើសកមម ឬ អកមមរនាះមខជាបងកឱយមានកា បាត់

1257

បង់ជី វិតមនសស

413>

។

ធាត្សំននកា រធាើមនសសោតអាច្នឹងក្តូវបំរពញ

រទាះបីជាសាកសព បស់ជន ងរក្ោះ

ក្តូវបាន ករឃើញ ឬ មិនក្តូវបាន ករឃើញកតី។ អងគរហតននកា បាត់បង់ជី វិត បស់ជន ងរក្ោះអាច្
ក្តូវបានសននិដ្ឋានត្តម យៈកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ងនានា ។ អាីខដេតក្មូវឲ្យរធាើកា សននិដ្ឋានពីភ័សត្ត
តុ ង
រនាះ គឺកា ទាញរសច្កតីសននិដ្ឋានដ៏សមរហត្េខតមួយគត់ខដេថ្ន ជន ងរក្ោះសាៃប់រដ្ឋយសា
អំរពើសកមម ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ ជនណាមានក់ ឬ រក្ច្ើននាក់ ខដេជនជាប់រោទជាអនក
ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះអំរពើរនាះ

1258

។

៩.២ កា សមាៃប់ ង្វគេ

414>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង

០០២/០១

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទ

សមាៃប់ ង្វគេខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជន

1257

(ដំណាក់កាេទី១

និងទី២)

និងកា សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

1259

។

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣១, ៣៣៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ ៣៧។
1258
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣២។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត
កថ្នខណឌ ២៦០។
1259
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៨១, ១៣៨៧-១៣៨៩។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ក
ី ថ្នខណឌ និង
ខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេ
បានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង បានរច្ញរសច្កតស
ី រក្មច្អំពស
ី មបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា
ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាកនុង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ថ្ន “មនសសជារក្ច្ើន” បានសាៃប់ខដេជាេទធ្េននេកេខណឌ
ខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ជាពិរសស
រដ្ឋយសា កា ទទួេបាន បបអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ ោមនជក្មក ោមនកា ខងទាំរវជជសា្សត និង
អនាម័យ

415>

1260

។

ពំមានកា ជំទាស់រទខដេថ្ន កា សមាៃប់ ង្វគេក្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំង

1261

នឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ងកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិនាឆ្នំ ១៩៧៥
ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេដឹងថ្ន

កនុងនាមជាសមាជិកននអាជាាធ ក្គប់ក្គងក្បរទសកមពជា
ុ

ជនជាប់រោទអាច្នឹងក្តូវរោទក្បកាន់ពីបទកា សមាៃប់ ង្វគេ
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

។ រហតដូច្រនះ

ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដាកមម

ពីឆ្នំ១៩៧៥ រហើយពួកោត់ក៏អាច្យេ់ដឹងពីនិយមន័យននកា រធាើមនសស

ោតរៅរពេខដេឧក្កិដក
ា មមដូច្ខដេបានរោទក្បកាន់រនាះ ក្តូវបានក្បក្ពឹត។
ត

416>

ធាត្សំសតានម័ត (អំរពើឧក្កិដ)ា ននកា សមាៃប់ ង្វគេ ួមមាន អំរពើសកមម អំរពើអកមម ឬ
1262

កា ួមបញ្ចូ េោនននអំរពើទាង
ំ ពី រនះ ខដេនាំឲ្យមានកា បាត់បង់ជី វិតមនសសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ

។

កា កំណត់រៅរេើកា សមាៃប់ ង្វគេមិនោំបាច្់ក្តូវបង្វាញនូវច្ំនួនននជន ងរក្ោះកនុងកំ ិតអបបប មា
ណាមួយរនាះរទ

1263

។ េកេខណឌតក្មូវននក្ទង់ក្ទាយធំ ក្តូវវាយតនមៃរៅត្តមក ណីនីមួយៗរដ្ឋយ

កា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាម

រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង

០០២/០១

(E163)

ឯកសា

E124/7.3 ទំព័ ២។
1260
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ កថ្នខណឌ ១៣៨៧ (រោងរៅសាានភាពកនុងមនទី សនតិសខ្ងខដ )។
1261
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៤។សូមរមើេ្ងខដ មាក្ត្ត ៦(គ) ននធមមនញ្ា បស់
តលាកា Nuremberg (ភាជប់រៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀងឆ្នំ ១៩៤៥ សក្មាប់កា រោទក្បកាន់ និង កា ដ្ឋក់ទណឌកមមរេើ
ឧក្កិដាជនសំខ្ន់ៗននឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម បស់ក្កុមសមព័នម
ធ ិតអ
ត ឺ ៉ាប)

ោត់ទកកា សមាៃប់ ង្វគេជាបទរេមើសជាក់លាក់

ខដេសាិតរៅរក្កាមនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងមនសសជាតិ។ សាេក្កម បស់តលាកា Nuremberg, ទំព័ ២៨៧២៨៨, ២៩១-២៩៣, ២៩៥-២៩៦, ៣០០-៣០១ (្តនាទរទាសជនជាប់រោទ Von Ribbentrop, Kaltenbrunner,
Rosenberg, Frank និង Frick ពីបទសមាៃប់ ង្វគេ ខដេជាឧក្កិដាកមមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ)។
1262
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ ១៨៩។
1263
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ២៦០។
សា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី NUON Chea ខដេថ្ន ជន ងរក្ោះ “ក្តូវខតក្កុមមួយខដេមានច្ំនួនជាតួរេខ

សមក្សប" ក្តូវបានបដិរសធ រដ្ឋយសា សា ណារនាះរេើករឡើងថ្ន ជន ងរក្ោះក្តូវខតមានច្ំនួនអបបប មាមួយជា
ោំបាច្់។

សូមរមើេ

រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១

បស់ក្កុមរមធាវី

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ខ្អករេើកត្តតននរពេរវលា និងទីកខនៃងននកា សមាៃប់ កា សក្មិតសក្មាំ ងជន ងរក្ោះ និង វិធីកំណត់
រោេរៅជន ងរក្ោះ

និងអំពីកា សមាៃប់ខដេមានរច្តនាសំរៅរេើក្កុម ួមណាមួយ

សំរៅខតរៅរេើជន ងរក្ោះមានក់ៗ

1264

ជាជាង

។ ោ ីអាច្ច្ូេ ួមក្បក្ពឹតព
ត ីច្មាៃយ ឬ រដ្ឋយក្បរោេ

1265

និងអាច្ ួមបញ្ចូ េទាំងកា បរងកើតនូវេកេខណឌននកា ស់រៅ ខដេមានរោេបំណងកំរទច្ក្បជាជន
ដូច្ជាកា មិន្គត់្ង
គ ់មប
ូ ា អាហា ឬ ថ្ននំរពទយជារដើម

417>

1266

។

ធាត្សំអតតរនាម័ត (រច្តនាឧក្កិដក
ា នុងកា ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើឧក្កិដ)ា ននកា សមាៃប់ ង្វគេ ួមមាន

រច្តនា៖
(១) សមាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ
(២) បងក បួសរេើ ូបោងកាយធៃន់ធៃ
កា សាៃប់រដ្ឋយមានរហត្េដឹងថ្ន

ឬ បរងកើតេកេខណឌននកា ស់រៅខដេនាំឲ្យមាន
អំរពើសកមម

ឬ

អកមមរនាះមខជាបងកឲ្យមានកា

1267

បាត់បង់ជី វិតមនសសជារក្ច្ើន (រច្តនារដ្ឋយមិនច្ំរ ះ)

។

រទាះបីជាធាត្សំអតតរនាម័ត ច្ំរ ះបទឧក្កិដនា នកា សមាៃប់ ង្វគេពំក្តូវបានកំណត់និយមន័យោ៉ាង
សស
ី ង្វាក់ោនរៅកនុងយតតិសា្សតននតលាកា
បស់តលាកា កំពូេននតលាកា ទាំងរនះ

ICTY និងតលាកា

ICTR ក៏រដ្ឋយ ក៏យតតិសា្សត

ហាក់ដូច្្នរៅេបរោេរច្តនារដ្ឋយមិនច្ំរ ះ

កា

កតី នួន ជា ឯកសា E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២១៥។ សា ណា បស់ក្កុមរមធាវី

កា

កតី រអៀង សា ី ខដេថ្ន“កា សមាៃប់មនសសមានក់ ឬ កា សមាៃប់មនសសកនុងច្ំនួនកំណត់មួយ មិនអាច្ោត់ទកថ្ន

ជាកា សមាៃប់ ង្វគេ” ខដេមិនោំបាច្់ោត់ទកថ្នជារសណា ីយ៉ាូមួយ គឺមិន ក់ព័នន
ធ ឹងអងគរហតននក ណីរនះរនាះរទ។

សូមរមើេឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពច្
ី ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតតបានរៅកនុងសំណំរ ឿង
០០២/០១ ឯកសា E163/5/10.2 នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១៦។
1264
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić កថ្នខណឌ
៥៣៨។
1265
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Seromba កថ្នខណឌ ១៨៩។
1266
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ ៣៨៩។
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krstic កថ្នខណឌ ៤៩៨។
1267
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៨។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ ៤៩៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រច្ញពីនិយមន័យននធាត្សំអតតរនាម័តច្ំរ ះកា សមាៃប់ ង្វគេ

1268

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

មិនមានមូេដ្ឋានណាមួយអាច្ឲ្យអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ង្វករច្ញពី វិធីសា្សតដំបូងខដេបាន
អនវតតរៅកនុងសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី

ខដេរកាតប ួមទាំង

Krstic

រច្តនារដ្ឋយមិនច្ំរ ះ

និង

យតតិសា្សតខដេមានរៅមនឆ្នំ១៩៧៥ រនាះរទ។

418>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បានដ្ឋក់សា ណាច្ំនួនពី

ក់ព័នន
ធ ឹងធាត្សំអតតរនាម័តនន

កា សមាៃប់ ង្វគេរនះ។ សា ណាទីមួយ គឺបានខ្អករេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Vasiljević ខដេ
រេើករឡើងថ្ន ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ តក្មូវឲ្យជនជាប់រោទបានដឹងថ្ន អំរពើ
បស់ខួ ន
ៃ គឺជាខ្នកមួយនន “កា សមាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំមួយ” ខដេកនុងរនាះ មានមនសសមួយច្ំនួន
ធំក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា សមាៃប់។ សា ណាទីពី

គឺបានខ្អករេើសាេក្កមកនុង

រ ឿងកតី Bagosora ខដេរេើករឡើងថ្នបទដ្ឋានក្តឹមក្តូវននធាត្សំអតតរនាម័ត តក្មូវឲ្យជនជាប់រោទ
មានរច្តនាសមាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ

ឬ

បរងកើតេកេខណឌននកា ស់រៅខដេនាំឲ្យមានកា

សាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ មានេកេណៈជាក្បព័នធ (មានគូសបញ្ញជក់បខនាម)

419>

1269

។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić បានបដិរសធមិនោត់ទក

“កា ដឹងអំ ពីខ្នកា ននកា សមាៃប់ ួម”

ថ្នជាេកេខណឌ តក្មូវសក្មាប់ធាត្សំអតតរនាម័ត ននកា

សមាៃប់ ង្វគេរឡើយ ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោមនកា ោំក្ទច្ំរ ះធាត្សំខដេបានរោទ
ក្បកាន់រៅកនុងយតតិសា្សត បស់តលាកា រនាះរទ

1270

។ ច្ំរ ះថ្នរតើកា ដឹងរនះគឺជាធាត្សំមួយរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិកនុងឆ្នំ១៩៧៥ខដ ឬ ោ៉ាងណារនាះ ត្តមកា ពិនិតយរេើសាេក្កម
កនុងរ ឿងកតី Vasiljević បង្វាញថ្ន អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរនាះបានសននិដ្ឋានថ្ន េកេខណឌតក្មូវ
ខបបរនះមានអតាិភាព

រដ្ឋយខ្អករេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី

Eichmann

ជនជាប់រោទ Sauckel និង Fritzsche រៅតលាកា Nuremberg

1271

។

និងកា ្តនាទរទាស
ក់ព័នន
ធ ឹងកា ណ៍ខដេ

តលាកា Nuremberg កំណត់យកកា ដឹង បស់ជនជាប់រោទអំពីខ្នកា ទាំងឡាយ ខដេក្តូវបាន
រោទក្បកាន់ថ្ន ជនជាប់រោទបានច្ូេ ួមរនាះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា រេើក
1268

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić កថ្នខណឌ ៥៣៦ (ខដេរក្បើក្បាស់ោៃ “នឹងនាំឲ្យ”)។

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ ៥២២ (“នាំឲ្យ...រដ្ឋយរជៀសមិន ច្
ួ ”)។
1269
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បស់ នួន ជា ឯកសា E295/6/3 នងៃទី
២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២១៦-២១៩។
1270
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ២៥៨។
1271
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ ២២៤ និង ២២៨ (រេខច្ងទំព័ ៥៨៨)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រឡើងទាំងរនាះ បស់តលាកា Nuremberg មិនបរងកើតបានជាេកេខណឌតក្មូវននធាត្សំអតតរនាម័ត
ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ រដ្ឋយកា រេើករឡើង បស់តលាកា រនះក្ោន់ខតជាកា ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ អំពីអងគរហតនន
ក ណីនីមួយៗខតប៉ារណា
ណ ះ
ក្កុមរមធាវីកា

420>

1272

។ រហតដូច្រនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បស់

កតី នួន ជា ។

រៅកនុងសា ណារ្សងរទៀត បស់ខួ ន
ៃ ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បានរោងរៅរេើ

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora ខដេសរក្មច្ថ្ន “ធាត្សំអតតរនាម័ត ននកា សមាៃប់ ង្វគេ តក្មូវ

1272

សាេក្កម បស់សាលាកតី Nuremberg ភាគ ១ ទំព័ ២៨៧ (យេ់រឃើញថ្ន “កិច្ចខក្ំ បឹងខក្បងខ្នកកា ទូត បស់

Von Ribbentrop មានភាព ក់ព័នោ
ធ ន ោ៉ាងជិតសនិទធរៅនឹងស្ង្វគម ខដេោត់មិនអាច្ថ្ន មិនដឹងអំពអ
ី ំរពើហិងានន
សកមមភាព បស់ Hitler រឡើយ”), ទំព័ ២៩៣ (យេ់រឃើញថ្ន Kaltenbrunner កនុងឋានៈជាក្បធាន RSHA បាន
ទទួេព័ត៌មានអំពស
ី កមមភាព បស់ RSHA កនុងកា ក្តួសក្ត្តយខដនដីខដេខៃួនកាន់កាប់ និងតំបន់ ណបដនទរទៀត បស់
ក្កុមសមព័នម
ធ ិតត រដើមបីរ ៀបច្ំសក្មាប់កា និ រទសជនជាតិជាីហា (Jews) រៅកាន់កខនៃងសក្មាប់សមាៃប់ ង្វគេទាំងរនះ),
ទំព័ ២៩៥ (Rosenberg បានដឹងអំពកា
ី ក្បក្ពឹតិយ
ត ង់ឃនង និងភាពភ័យខ្ៃច្ខដេក្បជាជនរៅភាគខ្ងរកើតបានទទួេ
ង...។ ោត់បានដឹង និងបានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមមកនុងកា ដកហូតវតាធា
ុ តរដើម និងច្ំណីអាហា ពីខដនដីភាគខ្ងរកើត”),
ទំព័ ២៩៨ (យេ់រឃើញថ្ន “Frank គឺជាអនកច្ូេ ួមមានក់រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត និងដឹងមន” រៅកនុងកមម វិធីខដេមានេកេណៈ
ទូេំទូលាយ ឧទាហ ណ៍ កា រក្បើអំរពើរភ វកមម កា រកងក្បវ័ញ្ចខ្នករសដាកិច្ច បស់ក្បរទសប៉ាូឡូញ ខដេនាំរៅ កកា
សាៃប់មនសសច្ំនួនរក្ច្ើន រដ្ឋយសា អត់អាហា

និងកា និ រទសជនជាតិ ប៉ាូឡូញជាងមួយលាននាក់រៅកាន់ក្បរទស

អាេៃឺម៉ាង់ រៅឲ្យរធាើជាទាសក ) ទំព័ ៣០១ (យេ់រឃើញថ្ន កនុងឋានៈជាអាជាាធ ជាតិជាន់ខពស់រៅ Bohemia និង
Moravia “Frick បានដឹងោ៉ាងច្ាស់អំពរី ោេនរោបាយក្តួតក្ត្តអឺ ៉ាប បស់ពួក Nazi ជាពិរសស ក់ព័នន
ធ ឹងពួក
ី ា (Jews)”) ទំព័ ៣១៩ (យេ់រឃើញថ្ន Von Schirach បានច្ូេ ួមកនុងកា និ រទសជនជាតិជាហ
ី ា (Jews)
ជនជាតិជាហ
រច្ញពីទីក្កុង វីខយន (Vienna) បនាទប់ពោ
ី ត់បានកាៃយជាក្បធានបកសននទីក្កុង វីខយន (Vienna) និង “បានដឹងថ្ន
ជនជាតិជាីហ(ា Jews) ដឹងខៃួនថ្នរច្ៀសមិន្តពីសាានភាពរវទនារៅកនុងតំបន់ខដេមានកា រ ីសរអើងរៅភាគខ្ងរកើត។
រៅកនុងកា ិោេ័យ បស់ោត់ មានក្ពឹតប
ត ័ក្តព័តមា
៌ នខដេពិពណ៌នាអំពកា
ី សមាៃប់ ង្វគេជនជាតិជាីហា (Jews)”) ទំព័
៣២០-៣២១ (កនុងឋានៈជាឧតតមរសនីយ៍រពញសមតាភាព Sauckel មានកា ទទួេខសក្តូវ ួមរេើកមម វធ
ិ ីពេកមមរដ្ឋយ
បងេំ និងបានដឹងអំពី វិធីសា្សតោមនធម៌រមត្តត និង សាានភាពអាក្កក់ខដេ ក់ព័នក
ធ នុងកា អនវតតកមម វិធីរនះ) ទំព័ ៣៣៩៣៤០ (Bormann ច្ូេ ួមោ៉ាងសកមមបំ្តកនុងកា រធាើទកេបករមនញរេើជនជាតិជាីហា (Jews) និងបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច
ពិភាកាខដេនាំរៅ កនិ រទសជនជាតិជាីហា (Jews) ០៦ មឺននាក់រច្ញពីទីក្កុង វីខយន រៅកាន់ក្បរទស ប៉ាូឡូញ និងបាន
ច្ះហតារេខ្រេើក្កឹតយច្ាប់ក្បកាសថ្ន កា បំបាត់ជនជាតិជាីហា (Jews) ជាអច្ិន្នតយរ៍ ៅរេើទឹកដីធំទូលាយននក្បរទស
អាេៃឺម៉ាង់ អាច្រធាើរៅបានទាេ់ខតរក្បើក្បាស់ “កមាៃំងោមនធម៌រមត្តត” និង បទបញ្ញជមួយបង្វគប់ឲ្យដកហូតច្ាប់កា
ត្តម្ៃូវតលាកា រច្ញពីជនជាតិជាីហា

(Jews)

និងដ្ឋក់ពួករគឲ្យសាិតរក្កាមយត្តតធិកា ផ្ទតច្់មខ បស់ប៉ាូេិសសមាៃត់

បស់ ដា Himmler)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឲ្យជនជាប់រោទមានរច្តនាសមាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ បរងកើតេកេខណឌននកា ស់រៅខដេ
នាំឲ្យមានកា សាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ

ឬ

មានេកេណៈជាក្បព័ន”ធ

1273

រសច្កតីសននិដ្ឋានរនះមានបំណងច្ង់្ះៃុ បញ្ញចង
ំ ឲ្យរឃើញនូវប ិបទននធាត្សំ
ជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

។

រហតដូរច្នះ

ច្ំរ ះោេ់បទរេមើស

(ខដេតក្មូវថ្នបទរេមើសទាំងរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រឡើងជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា ជាេកេណៈទូរៅ ឬ មានេកេណៈជាក្បព័ន)ធ រៅកនុងនិយមន័យ
ននបទរេមើសកា សមាៃប់ ង្វគេ។ វាច្ាស់ណាស់ខដេថ្ន យតតិសា្សតអនត ជាតិពំតក្មូវឲ្យមាននូវ

ធាត្សំអតតរនាម័តរនះបខនាមច្ំរ ះបទរេមើសកា សមាៃប់ ង្វគេរនាះរទ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

421>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា រនះ។

កតី រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន រៅមានធាត្សំបខនាមមួយរទៀត

ក់ព័នន
ធ ឹងធាត្សំសតានម័តននកា សមាៃប់ ង្វគេ រនាះគឺថ្ន ជន ងរក្ោះ “ក្បាកដជាក្តូវក្បឈ្ម
នឹងេកេខណឌ ខដេរច្ៀសមិន ួច្ពី រសច្កតីសាៃប់រនាះរឡើយ”

1274

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana ខដេក្កុមរមធាវីកា

។ រៅកនុងខ្នកខដេ ក់ព័ននធ ន
កតី រអៀង សា ី យកមករធាើជា

សំអាង អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេននតលាកា ICTR បានយេ់រឃើញថ្ន៖
បទរេមើសននកា សមាៃប់ ង្វគេ តក្មូវឲ្យមានភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញថ្ន ជនជាប់រោទបានច្ូេ
ួមកនុងកា សមាៃប់មនសសជាក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ បរងកើតនូវេកេខណឌននកា ស់រៅខដេក្តូវក្បឈ្ម
នឹងេកេខណឌ ខដេរច្ៀសមិន ួច្ ពីរសច្កតីសាៃប់មនសសច្ំនួនរក្ច្ើន និងថ្ន ជនជាប់រោទមាន
រច្តនាច្ង់បានេទធ្េខបបរនះត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ អកមម បស់ខួ ន
ៃ

422>

1275

។

រទាះបីជាសាេដីការនះបញ្ញជក់ច្ាស់អំពីេកេខណឌតក្មូវខដេថ្ន េកេខណឌ ស់រៅ “រច្ៀស

មិន ួច្ពីរសច្កតីសាៃប់” ោ៉ាងណាកតី ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ទំនាក់ទំនង
វាងកា ក្បក្ពឹតិ ត

និងេទធ្េ

ពំខមនជាបញ្ញារោទរៅកនុងក ណីរនះរទ

រហើយអងគជំនំជក្មះ

តលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana មិនបានរេើករឡើងរដ្ឋយផ្ទទេ់អំពីធាត្សំននបទរេមើស
រនះរៅកនុងសំអាងរហត បស់ខួ ន
ៃ រឡើយ។ មិនខតប៉ារណា
ណ ះ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេក៏មិនបាន
1273

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora កថ្នខណឌ ២១៩១ (មានគូសបញ្ញជក់បខនាម)។

1274

ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតតបានរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១

នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E163/5/10.2 កថ្នខណឌ ១៦ (គូសបញ្ញជក់បខនាមត្តមច្ាប់រដើម)។
1275
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ ៥២២ (មានគូសបញ្ញជក់បខនាម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កំណត់អំពីក្បភពណាមួយននបទដ្ឋានខដេអងគជំនំជក្មះរនះយកមករធាើជាមូេដ្ឋានខដ

1276

។ ដូច្ោន

រនះខដ រទាះបីជាសាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរ្សងៗរទៀត រក្បើក្បាស់និយមន័យននធាត្សំអតតរនាម័ត
ននកា សមាៃប់ ង្វគេដូច្កនុងក ណី Ntakirutimana ក៏រដ្ឋយ ក៏សញ្ញាណនន កយថ្ន “រច្ៀសមិន ួច្
ពីរសច្កតីសាៃប់” រនះ មិនក្តូវបានរេើកយកមកបកក្សាយរៅកនុងសាេក្កមណាមួយរឡើយ

423>

សាេដីកាបនតបនាទប់ជារក្ច្ើនរទៀតពីតលាកា មិនអច្ិន្នតយ៍នានា

1277

។

បានពឹងខ្អករេើសាេ-

ដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić និង Ntakirutimana ខដេត្តំងពីរពេរនាះមក បានកំណត់និយមន័យ
ននធាត្សំសតានម័តននកា សមាៃប់ ង្វគេ

ក្តឹមខតជាអំរពើននកា សមាៃប់មនសស

ជាក្ទង់ក្ទាយធំ

1278

ប៉ារណា
ណ ះ

424>

។

ត្តមទសសនៈ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនារពេរនះ សញ្ញាណនន កយថ្ន “រច្ៀសមិន

ួច្ពីរសច្កតីសាៃប់” ខដេក្តូវបានរេើករឡើងកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana

ក់ព័នន
ធ ឹង

ធាត្សំសតានម័តននកា សមាៃប់ ង្វគេរនាះគឺមិនមានមូេដ្ឋានោំក្ទរទ។រហតដូច្រនះ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងបដិរសធសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី រអៀង សា ី។

៩.៣ កា រធាទ
ើ កេបករមនញរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ

425>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទរធាើ

ទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កនុងអំឡុងរពេនន

1276

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntakirutimana កថ្នខណឌ ៥១២-៥២១។

1277

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ២៥៩ ( ក់ព័នន
ធ ឹងថ្នរតើកា ដឹងអំពី “គរក្មាងធំននកា សមាៃប់មនសស ួម”

ជាេកេខណឌតក្មូវសក្មាប់កា សមាៃប់ ង្វគេឬោ៉ាងដូច្រមតច្)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Gacumbitsi កថ្នខណឌ ៨៦
( ក់ព័នន
ធ ឹងថ្នរតើអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

បានអនវតតេកេខណឌតក្មូវក្តឹមក្តូវននធាត្សំអតតរនាម័ត ួច្រហើយឬរៅ

រៅរពេអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន អំរពើ បស់មាចស់បណតឹងឧទធ ណ៍បង្វាញនូវ “រច្តនាច្ូេ ួមកនុងកា សមាៃប់មនសស
ជាក្ទង់ក្ទាយធំ រៅ Nyarubuye”)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Martić កថ្នខណឌ ៦២ (បង្វាញអំពច្
ី ាប់ជាធ មានសតីពី
កា សមាៃប់ ង្វគេ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kanyarukiga កថ្នខណឌ ៦៥៨ (បង្វាញអំពច្
ី ាប់ជាធ មានសតីពីកា
សមាៃប់ ង្វគេ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Rukundo កថ្នខណឌ ៥៨៦ (បង្វាញអំពច្
ី ាប់ជាធ មានសតីពកា
ី សមាៃប់
ង្វគេ)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Gatete កថ្នខណឌ ៦៣៦ (បង្វាញអំរពើជាធ មានសតីពកា
ី សមាៃប់ ង្វគេ)។
1278
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić កថ្នខណឌ ៥៣៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Bagosora និង Nsengiyumva
កថ្នខណឌ ៣៩៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Rukundo កថ្នខណឌ ១៨៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងកា សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អាជាាធ ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បានកំណត់ក្កុមមនសសជារក្ច្ើនថ្នជា

“ខ្មង
ំ ”

ួមទាំងជនជាប់រោទ្ង

រដ្ឋយខ្អករេើទសសនៈនរោបាយជាក់ខសតង ឬ

សនមត ឬ រដ្ឋយសា មូេរហតននកា ក្បឆ្ំងខ្នកនរោបាយ បស់ពួករគ រៅនឹងអនកកាន់អំណាច្
កនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រ្សងៗ

426>

និងក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យពួករគសាិតរក្កាមរោេនរោបាយខបបរ ីសរអើង

1279

។

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេនន អ.វ.ត.ក កនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ បានតមកេ់រសច្កតី

ា មម
សរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងខដេថ្ន កា រធាើទកេបករមនញ គឺជាខ្នកមួយននឧក្កិដក

1280

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទំលាប់អនត ជាតិនាឆ្នំ ១៩៧៥

។

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

វិវតតននបទឧក្កិដរា នះបនាទប់ពីស្ង្វគមរលាករេើកទី២ ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរមើេបានថ្ន កនុង
នាមជាសមាជិកននអាជាាធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជា
ុ

ជនជាប់រោទអាច្នឹងក្តូវ

រោទក្បកាន់ពីបទឧក្កិដក្ា បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាកា រធាើទកេបករមនញ ពីឆ្នំ១៩៧៥។
រេើសពីរនះរទៀត និយមន័យននកា រធាើទកេបករមនញ ខដេបាន វិវតតន៍រៅរក្កាយយតតិសា្សតខដេមាន
បនាទប់ពីស្ង្វគមរលាករេើកទី២ ក៏អាច្ឲ្យជនជាប់រោទដឹងច្ាស់នារពេរនាះ្ងខដ ។

427>

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេក៏បានោំក្ទនិយមន័យននកា រធាើទកេបករមនញ

ដូច្ខ្ងរក្កាម

រនះខដ ៖

1279

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤១៤-១៤១៨, ១៤២៣-១៤២៥។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ

និង ខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ខដេ
បានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតស
ី រក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុង
កា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និង រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា
កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាម រៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា
E124/7.3 ទំព័ ២។
1280
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២២៥
និង ២៨០ (បានកត់សមាគេ់បខនាមថ្ន ជនជាប់រោទ កាំង រហកកអាវ អាច្ក្បរមើេរមើេដឹងថ្នជាបទរេមើស និងអាច្
ដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ង

កនុងឋានៈពួកោត់ជាសមាជិកមានក់ននអាជាាធ ខដេមានអំណាច្ក្តួតក្ត្តក្បរទសកមពជា
ុ នាឆ្នំ

១៩៧៥)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(១) អំរពើសកមម ឬ អកមមខដេ [...] ពិតជារ ីសរអើង រហើយដកហូត ឬ ំរលាភរៅរេើសិទធជា
ិ
មូេដ្ឋានខដេមានខច្ងកនុងសនធិសញ្ញាអនត ជាតិ ឬ ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

1281

និង

ត ំរពើសកមម ឬ អកមមរដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ
(២) កា ក្បក្ពឹតិអ
ពូជសាសន៍ ឬ សាសនា

428>

1282

។

ក់ព័នន
ធ ឹងធាត្សំសតានម័តននកា រ ីសរអើងរនះ

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេយេ់

រឃើញថ្ន “កា រ ីសរអើងជាក់ខសតង” រកើតមានរឡើងរៅរពេខដេជន ងរក្ោះណាមានក់ក្តូវបានរគ
កំណត់ជារោេរៅ រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះរនាះជាសមាជិករៅកនុងក្កុមណាមួយ ខដេោ ីបាន
កំណត់ រដ្ឋយខ្អករេើមូេរហតជាក់លាក់មួយច្ំនន
ួ រ េគឺ មូេរហតនរោបាយ ពូជសាសន៍
ឬ សាសនា

1283

រហើយជន ងរក្ោះរនាះក្តូវខតខសតងឲ្យរឃើញច្ាស់លាស់ក្គប់ក្ោន់ថ្ន ោត់បាន

សាិតកនុងក្កុមនរោបាយ

ពូជសាសន៍

ឬ

សាសនាណាមួយ

1284

ទកេបករមនញខដេជាេកេខណឌតក្មូវរនាះ ក្តូវខតរកើតមានរៅរេើក្កុមរនាះ

429>

ខដេ្េវិបាកននកា រធាើ

1285

។

ក់ព័នន
ធ ឹងធាត្សំអតតរនាម័ត រទាះបីជារច្តនាជាក់លាក់មិនអាច្ទាញរច្ញរដ្ឋយផ្ទទេ់ពី

េកេណៈននកា រ ីសរអើងជាទូរៅននកា វាយក្បហា រនាះក៏រដ្ឋយ ប៉ាខនតអាច្ទាញរច្ញពីប ិបទរនះ
បាន ក្បសិនរបើកា ពិោ ណារៅរេើអងគរហតននរ ឿងកតី កាេៈរទសៈជំ វិញកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើស
ខដេបានរោទក្បកាន់
ពិោ ណា

1281

ួមមាន

បញ្ញជក់អំពីអតាិភាពននរច្តនាដូរោនះ

។ កាេៈរទសៈខដេអាច្យកមក

េកេណៈជាក្បព័ននធ នឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅរេើក្កុមមួយ

និងច្ ិត

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវកថ្នខណឌ ៣៧៦។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៥៧,

២៦១-២៦២, ២៧១-២៧៨។
1282
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៩។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៣៦២៤០។
1283
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ
២៧២។
1284
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៧៤, ២៧៧។
1285
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ

កថ្នខណឌ

២៧៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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េកេណៈទូរៅននោ ីខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់
រនាះ

ខដេខសតងរឡើងត្តម យៈកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ោ ី

1286

430>

។

្ទយ
ុ ពីទសសនៈ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកក-

អាវ ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា រេើករឡើងថ្ន និយមន័យនន “ក្កុមនរោបាយ” តក្មូវឲ្យបគគេ

1287

ទាំងរនាះក្បកាន់យកទសសនៈនរោបាយឬជាសមាជិក បស់ក្កុមនរោបាយ ឬ បកសណាមួយ

។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន បគគេទាំងឡាយខដេក្បកាន់យកទសសនៈនរោបាយ ឬ ជា
សមាជិកននក្កុមនរោបាយ ឬ បកសណាមួយ គឺជាឧទាហ ណ៍ជាក់ខសតងបំ្តមួយននអនកខដេអាច្

1288

ជាជន ងរក្ោះននកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

។ ប៉ាខនត រទាះបីយតតិសា្សត

អនត ជាតិមួយច្ំនួនបានបកក្សាយ កយថ្ន “មូេរហតនរោបាយ” កនុងន័យច្រងអៀត

1289

ក៏រដ្ឋយ ខត

យតតិសា្សតអនត ជាតិដនទរទៀតបានយេ់រឃើញថ្ន កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ
រកើតមានរឡើងរៅកនុងក ណីខដេមានកា រ ីសរអើងក្តូវបានរកើតមានរឡើង

ក្សបរៅត្តម្នទៈ

នរោបាយ ឬ កមមវិធីនរោបាយមួយ ក្បឆ្ំងរៅនឹងក្កុមណាមួយ របើរទាះបីជាក្កុមរនាះមិនបាន
ក្បកាន់យកទសសនៈនរោបាយណាមួយក៍រដ្ឋយ

1290

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

1286

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៨០។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ ១៨៤។

1287

រសច្កដ ីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ បស់ នួន ជា ឯកសា E295/6/3 នងៃទី

២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២២៣-២២៥។ រទាះបីរសច្កតស
ី ននិដ្ឋាន បស់ នួន ជា រោងរៅកថ្នខណឌ ២១៥២២៥ ននសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ ោ៉ាងណាកតី អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តមពិតរសច្កតីសននិដ្ឋានមាន
បំណងរោងរៅកថ្នខណឌ ២៧២។
1288
សូមរមើេ រ ឿងកតី Simić និងអនករ្សងរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ ៦៨៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Naletelić និង
Martinović កថ្នខណឌ ៦៨១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Bagosora កថ្នខណឌ ២១៧៨, ២២១២។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី
Hategikimana កថ្នខណឌ ៧១១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Hategikimana កថ្នខណឌ ៦៣។ សូមរមើេ្ងខដ
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ២៣៥។
1289
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ ៤៥៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Semanza កថ្នខណឌ ៤៧១។ ប៉ាខនត
្ទយ
ុ រៅនឹងសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី បស់ នួន ជា អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកនុងរ ឿងកតី Nahimana មិន

បានបញ្ញជក់ឲ្យបានច្ាស់ថ្ន មជឈនតិកជន Hutu មិនអាច្បរងកើតបានជា“ក្កុមនរោបាយ”មួយរនាះរទ៖ រសច្កតីសននិដ្ឋាន
បញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បស់ នួន ជា ឯកសា E295/6/3 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ២២៤។
1290
សូមរមើេ រ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត។ សាេដីកា កថ្នខណឌ ៤៥៦ (យេ់រឃើញថ្ន ក្បសិនរបើបំណង
រធាទ
ើ កេបករមនញរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb បានឈ្ រេើក ណីខដេថ្ន ពួករគបានោំក្ទកា ខបកបកសពួក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បដិរសធកា បកក្សាយ កយថ្ន “ក្កុមនរោបាយ” កនុងន័យច្រងអៀតដូច្ខដេក្កុមរមធាវីកា

កតី

នួន ជា បានរេើករឡើង។

431>

អំរពើជាក់លាក់ខដេនាំឲ្យមានកា រធាើទកេបករមនញ ក្តូវខតរធាើកា រោទក្បកាន់ឲ្យបានច្ាស់

1291

លាស់

។

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្រនះ ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងថ្ន ក្តូវខតមានកា

អងគរហតខដេបានរោទក្បកាន់ក្តូវខតខ្អករេើមូេរហតនរោបាយ

រហតដូច្រនះ

បំណងមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់

រដើមបីោក្ំ ទកា រធាើទកេបករមនញ)។ សាេក្កម កនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ៧១៤ (យេ់រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទបាន
ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើសកមមមួយច្ំនួនក្បឆ្ំងរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb រដ្ឋយមានរច្តនាពរនៃឿនកា បរងកើតក្បរទស
Serbia ឲ្យកាន់ខតធំមួយ និងយេ់រឃើញថ្ន ោត់មានទសសនៈ ួមមួយថ្ន អនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serb គួ ខត
និ រទសរច្ញរដ្ឋយបងេំពទ
ី ឹកដីរនាះ។ រដ្ឋយរហតរនះ អំរពើសកមមទាង
ំ រនះបង្វាញឲ្យរឃើញនូវមូេដ្ឋានននកា រ ីសរអើង
រហើយកា រ ីសរអើងរនះរធាើរឡើងរដ្ឋយសា មូេរហតសាសនា និង នរោបាយ) ទំព័ ៧១៧-៧១៨។ សាេក្កមកនុង
រ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៥២០, ៨២៧ (យេ់រឃើញថ្ន មានយទធនាកា រធាើទកេបករមនញមួយរៅទូទាំង
យៈកាេននកា រោទក្បកាន់ រៅខ្នកកណា
ត េននក្បរទសបូស៊ីន (និងរេើសពីរនះ) រធារើ ឡើងសំរៅរេើជនជាតិ Bosnian
Muslims រទាះបីមូេរហតននកា រ ីសរអើងជាក់លាក់ មិនក្តូវបានបញ្ញជក់ក៏រដ្ឋយ), ទំព័

៨២៩ (យេ់រឃើញថ្ន

Kordić គឺជារមដឹកនាំនរោបាយ បស់ Bosnian Croats រៅតំបន់កណា
ត េបូស៊ីន ខដេបានច្ូេ ួមរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតរត ៅ
កនុងខ្នកា ននកា រធាទ
ើ កេបករមនញ ួម) ទំព័ ៣០៦ (្តនាទរទាស Kordić ច្ំរ ះកា រធាើទកេរមនញរដ្ឋយសា មូេរហត
នរោបាយ ពូជសាសន៍ ឬ សាសនា)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៦៧៩, ៧១៨, ៧២១៧២៣ (បានយេ់ក្សបថ្នកា ្តនាទរទាស Kordić ច្ំរ ះកា រធាើទកេបករមនញ គឺមានភាព ក់ព័នោ
ធ ន រៅនឹងសកមមភាព
និងបំណងនរោបាយ បស់ Kordić និងជំហ ជាតិនិយម និងជាតិពនធខ្
ុ ៃង
ំ កាៃ បស់ោត់ និងរសច្កតីក្បាថ្ននច្ង់បាន ដា
ក្កូអាតមួយខដេមានអធិបរតយយរៅកនុងទឹកដីបូស៊ីន និង Herzegovina រទាះជាក្តូវេះបង់អាីក៏រដ្ឋយ)។ សាេក្កម
កនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ ៦២៩, ៦២១ (យេ់រឃើញថ្ន មាន“យទធនាកា រធាទ
ើ កេបករមនញមករេើ
ក្បជាជន Bosnian Muslim” រដ្ឋយសា មូេរហតពូជសាសន៍ សាសនា ឬ នរោបាយ រដ្ឋយសំអាងរៅរេើ
អងគរហតខដេថ្ន“ទាហាន VRS ជារក្ច្ើនបានក្បរទច្ផ្ទតសាដ្ឋក់ជនជាតិ Bosnian Muslims និងរដៀេរ្
ម ះពួករគ។
ទាហាន VRS បានក្បាប់រៅជនរភៀសខៃួនឲ្យោករច្ញពីតំបន់រនាះ រដ្ឋយពួករគោត់ទកវាថ្នជា “ក្បរទស Serb” និង
ខ្នក “ធំទូលាយជាងរនះ បស់ក្បរទស Serbia” [និង] រៅរពេអនករទាស Bosnian Muslim បានមកដេ់មនទី
ឃំោង
ំ ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យអានត្តមោៃខដេោំក្ទជនជាតិ Serb ថ្ន“តំបន់រនះជាក្បរទស Serbia”)។ សាេក្កម
កនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ៨១៩ (យេ់រឃើញថ្ន មានយទធនាកា រធាើទកេបករមនញមួយ រដ្ឋយខ្អករេើរច្តនា
រ ីសរអើងរេើអនកខដេមិនខមនជាជនជាតិ Serbs ឬ អនកខដេមិនោំក្ទខ្នកា បក្ងួបបក្ងួមកា ក្តួតក្ត្ត និងអំណាច្
ខ្ៃង
ំ រៅកនុងក្កុង Prijedor បស់ពួក Serbian)។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić ទំព័ ១៤២ (បានយេ់ក្សបត្តមកា
្តនាទរទាសច្ំរ ះកា រធាទ
ើ កេបករមនញ)។
1291
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១៣៩។ រ ឿងកតី Kupreškić និងអនករ្សងរទៀត។ សាេដីកា កថ្នខណឌ
៩៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក់ព័នោ
ធ ន វាងអំរពើ ននកា រធាើទកេបករមនញ និងបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងៗរទៀតរៅកនុងយត្តតធិកា
បស់ អ.វ.ត.ក ។ ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងបខនាមរទៀតថ្ន រដ្ឋយ

អនរលាមត្តមមាក្ត្ត ៩ ននកិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវមានកាតពាកិច្ច
អនវតតនិយមន័យននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ដូច្ខដេមានខច្ងកនុងេកេនិក
ត ៈទីក្កុង ៉ាូម ឆ្នំ

1292

។

១៩៩៨

432>

្ទយ
ុ រៅនឹងសា ណារនះ និងអនរលាមត្តមរោេកា ណ៍នីតានកូេភាព អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងក្តូវខតអនវតតនិយមន័យននកា រធាើទកេបករមនញ

ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំង

នឹងមនសសជាតិ ត្តមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិកនុង ឆ្នំ ១៩៧៥

1293

។ អងគជំនំជក្មះតលាកា

កំពូេកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ បានកត់សមាគេ់ថ្ន តលាកា Nuremberg និងតលាកា រោធា
រក្កាយៗរទៀត បាន្តនាទរទាសជនជាប់រោទច្ំរ ះអំរពើននកា រធាើទកេបករមនញជារក្ច្ើនក្បរភទខដេ
មានទមៃន់រសមើោនរៅនឹងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅ
កនុងេកេនិក
ត ៈនីមួយៗ បស់តលាកា ទាំងរនះ ។ កា រធាើទកេបករមនញរនះក្គបដណតប់រៅរេើអំរពើទាង
ំ
ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតត ក់ព័នរធ ៅនឹងបទរេមើសដនទរទៀត ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឬ
ឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម ក៏ដូច្ជាអំរពើទាង
ំ ឡាយខដេមិនក្តូវបានរ ៀបោប់រៅកនុងេិខិតបក ណ៍គតិយតត
រ្សងរទៀត

1294

រនាះ

រហើយខដេមិនខមនជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅកនុងេិខិតបក ណ៍ទាង
ំ

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានសននិដ្ឋានថ្ន៖

ហូតដេ់ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ យតតិសា្សត បស់តលាកា រក្កាយស្ង្វគមរលាករេើកទី ២ បាន
បង្វាញោ៉ាងច្ាស់ថ្ន រក្ៅពីបទរេមើសជាក់លាក់ដនទរទៀតរៅកនុងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសស
ជាតិ ឬ ឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម កា រធាើទកេបករមនញអាច្ក្គបដណតប់ “អំរពើរ្សងៗរទៀត” ខដេមិន

1292

សា ណា បស់ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតតបាន ឯកសា E163/5/9 នងៃទី ១៨ ខខ

មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤-២៦, ៦៨។
1293
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៦-២៨, ៣០-៣៤។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ
កថ្នខណឌ ៨៩-៩៧ ។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន ច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខដេអនវតតកិច្ចក្ពមរក្ពៀង ពំមានខច្ងអំពី
េកេខណឌតក្មូវខដេថ្ន

កា រធាើទកេបករមនញក្តូវខតមានទំនាក់ទំនងោនជាមួយនឹងបទរេមើសរ្សងមួយរទៀត

កនុង

យត្តតធិកា បស់តលាកា រនះរនាះរទ។ សូមរមើេខ្នកទី២ បញ្ញាបឋម កថ្នខណឌ ១៩។
1294
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៥៣២៥៤។ សូមរមើេ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៤៤-២៤៥, ២៥២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

347

01006655
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មានខច្ងកនុងធមមនញ្ាតលាកា ទាំងរនះ និងរក្ៅពីេទធិច្ាប់សីព
ត ីក្បរភទអំរពើដូច្ោន (ejusdem
generis)ខដេអំរពើរនះបាន្នដេ់កក្មិតននភាពធៃន់ធៃ

និងសាានទមៃន់ននបទរេមើសជាក់លាក់

ត េឲ្យមានកា ំរលាភបំ នរេើ
ដនទរទៀត រៅកនុងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេបណា

1295

សិទធជា
ិ សា វនត បស់មនសស

433>

។

រហតដូច្រនះ អងគជំនំជក្មះបដិរសធសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នធ

នឹងបញ្ញារនះ ។ អំរពើរធាើទកេបករមនញអាច្ក្គបដណតប់បទរេមើសជាក់លាក់ដនទរទៀតននឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ (មានដូច្ជា កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើឲ្យរៅជាទាសក
កា ដ្ឋក់កនុងមនទី ឃំោង
ំ និងកា រធាើទា ណឌកមម) ក្ពមទាំងអំរពើដនទរទៀត ខដេមានសាានទមៃន់ ឬ
ភាពធៃនធ
់ ៃ រសមោ
ើ ន ួមបញ្ចូ េទាំងអំរពើទាង
ំ ឡាយខដេមិនក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹង

1296

មនសសជាតិ

។ កនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើេកេខណឌតក្មូវរនះក្តូវបានបំរពញរហើយ ឬ ោ៉ាងណារនាះ

រគមិនក្តូវពិោ ណារៅរេើខតកា ក្បក្ពឹតិខត តឯកឯងរនាះរទ រ េគឺ គបបីពិនិតយរមើេប ិបទ និង

1297

អានភាពននអំរពើទាង
ំ រនះទាំងមូេ

។

៩.៤ អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

434>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណរំ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទ

ក្បក្ពឹតត “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្ជាកា បាត់
ខៃួនរដ្ឋយបងេំ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ

1298

។

1295

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៦១។

1296

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ ២៩៦។

1297

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ១៣៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ ១៩៩, ២២១។

1298

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨ (កា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ), កថ្នខណឌ ១៤៤៨-១៤៦៩ (កា

ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ), កថ្នខណឌ ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០ (កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស
ជាតិ)។ សូមរមើេ្ងខដ

ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា

ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខកខក្ប បនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលា
ដំបូងបានរច្ញរសច្កតស
ី រក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា
សរក្មច្រៅរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

សំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តង
ំ ឧក្កិដក
ា មមបខនាម

(E138) និងរសច្កតី

រៅកនុង វិសាេភាពននកា

ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3 ទំព័ ២-៣។ បទរេមើសទាំងរនះក្តូវបានកំណត់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

435>

“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”

ក្តូវបានកំណត់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

រៅរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ រហតដូរច្នះ ជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេ
រមើេដឹងថ្នជាបទរេមើស និងអាច្ដឹងថ្នមានច្ាប់ខច្ង

436>

រមធាវីកា

កតី

1299

។

នួន ជា រេើករឡើងថ្ន រដ្ឋយរោ ពរោេកា ណ៍នីតានកូេភាពរនាះ

សញ្ញាណទាំងឡាយខដេជាទក្មង់ននកា ក្បក្ពឹតិ ត

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះ-

ក្សាយ មិនក្តូវបានោត់ទកថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរឡើយ រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ។
ជាបច្ច័យនាំឲ្យជនជាប់រោទមិនទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌរឡើយ

1300

។

្ទយ
ុ រៅនឹងទសសនៈរនះ

អំរពើខដេកំណត់ថ្នជាបទរេមើសជាក់លាក់នន “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” មិនោំបាច្់មាន
ឋានៈជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរនាះរទ ។ អងគបរ ជំនំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីមន ួច្
រហើយថ្ន

“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”

គឺជាឧក្កិដក
ា មមខដេសាិតរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ។

រហតដូរច្នះ មិនោំបាច្់ក្តូវបង្វាញថ្ន ក្បរភទនីមួយៗននអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេក្តូវ
បានោត់ទកថ្ន សាិតរៅកនុង វិសាេភាពននបទរេមើសរនះ គឺជាបទរេមើសក្ពហមទណឌរនាះរទ

1301

។

្ទយ
ុ រៅវិញ រោេកា ណ៍នីតានកូេភាព គឺភាជប់រៅនឹងក្បរភទនន “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ
រទៀត” ទាំងមូេ មិនខមនភាជប់រៅនឹងក្បរភទនីមួយៗននបទរេមើសរនះរនាះរទ

1302

។ អងគជំនំជក្មះ

ថ្នជា “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” ជាជាងក្តូវបានរោទក្បកាន់ជាបទរេមើសដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកក្បឆ្ំងនឹងមនសស
ជាតិរដ្ឋយរោងរៅត្តមសិទធិ បស់វាផ្ទទេ់។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី

ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៧៦-៣៧៧។
1299
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៧។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ង
នឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសារេខ D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៨៥, ៣៩៥-៣៩៦,
៣៩៨។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា
រេខ D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១៣០-១៣១, ១៥៧, ១៦៥។ សូមរមើេ្ងខដ
សាេដីការេើកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ៣១៥។
1300
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា
ក់ព័នន
ធ ង
ឹ ច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៨-៩។
1301
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ះនងៃ
ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៧១, ៣៧៨។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង
រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១៥៦។
1302
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ះនងៃ
ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៧៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយសំអាងរហត បស់អងគបរ ជំនំជក្មះ រហតដូរច្នះរហើយ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងសរក្មច្បដិរសធរោេសា ណា បស់ក្កុមរមធាវីកា

437>

កតី នួន ជា ។

1303

“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” បំរពញមខង្វ ជាក្បរភទបទរេមើសរៅរសសសេ់

ខដេក្តូវ្តនាទរទាសក្ពហមទណឌ

ច្ំរ ះអំរពើខដេបំរពញេកេខណឌតក្មូវននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹង

មនសសជាតិ ប៉ាខនតមិនបំរពញេកេខណឌននបទរេមើសណាមួយ កនុងច្ំរណាមបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងៗ

1304

រទៀតរនាះរឡើយ

។ ធាត្សំននបទរេមើសជា “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” គឺជាអំរពើសកមម

ឬ អកមម បស់ជនជាប់រោទ ឬ អនករៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ខួ ន
ៃ ៖
(១) ខដេបណា
ត េឲ្យមានពយសនកមមធន
ៃ ់ធៃ មករេើោងកាយ ឬ ្ៃូវច្ិតត ឬ បងកឲ្យមានកា
ប៉ាះ េ់ធន
ៃ ់ធៃ ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ

1305

និង

(២) ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយមានរច្តនាបងកកា ឈ្ឺោប់ោ៉ាងធៃន់ធៃ

មករេើ ូបោង-

កាយ ឬ ្ៃូវច្ិតត ឬ ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើហឹងាោ៉ាងធៃន់ធៃ មករេើជន ងរក្ោះខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់
ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន ជាមនសសជាតិ រៅរពេខដេបានក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើសកមម ឬ អកមមរនាះ

438>

។

អំរពើសកមម ឬ អកមម ក្តូវខតមានេកេណៈ និងមានសាានទមៃន់ក្សរដៀងោនរៅនឹងឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិជាក់លា ក់រ្សងរទៀត
រដ្ឋយខ្អកត្តមក ណីនីមួយៗ

1303

1306

1307

។ ភាពធៃន់ ធៃ ននអំរពើ រនះ គឺក្តូវបានវាយតនមៃ

រដ្ឋយពិោ ណារេើកាេៈរទសៈ បស់បគគេនីមួយៗរៅកនុងរ ឿងកតី

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ៣១៥-៣១៦

ខដេសមាអង រេើសាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kupreškić និងជនជាប់រោទរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៥៦៣។
1304
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៧។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ
១១៧។
1305
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៨។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ
១០៨។
1306
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Dragomir Milošević កថ្នខណឌ
១០៨។
1307
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៧។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី
ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៩៥-៣៩៦។

សូមរមើេ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ៣៣១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1308

រនាះ

។

កាេៈរទសៈទាំងរនះអាច្ ួមបញ្ចូ េនូវក្បរភទននអំរពើសកមម ឬអកមម ប ិបទខដេវា

បានរកើតរឡើង កាេៈរទសៈផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ បស់ជន ងរក្ោះ ក្ពមទាំង្េប៉ាះ េ់ននអំរពើរនាះ មករេើ

1309

ជន ងរក្ោះ្ង

។ សា ណា បស់រមធាវីកា

កតី នួន ជា ខដេរេើករឡើងថ្ន “កា ខកខ្នរៅ

កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នរធ ដើមបីកំណត់េកេណៈ ឬ រោទក្បកាន់អំរពើជាក់លាក់ណាមួយថ្នជាឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិទំនងជាច្ង់បង្វាញថ្ន

អំរពើរនះមិនក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នមានសាានទមៃន់

1310

ក្គប់ក្ោន់ដេ់កក្មិតមួយ ខដេអាច្ជា “អំរពើអមនសសធម៌មួយរ្សងរទៀត”
កា រេើករឡើងរនះមិនបានគិតពីេកេខណឌខដេតក្មូវថ្ន
រដ្ឋយខ្អកត្តមក ណីនីមួយៗ

រនាះរទ ។ ប៉ាខនត

ភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនះ

គឺក្តូវវាយតនមៃ

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈ បស់បគគេនីមួយៗរៅកនុង

រ ឿងកតីរនាះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ របើរទាះជាកា កំណត់េកេណៈ ឬកា រោទក្បកាន់អំរពើណាមួយពី
មនថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេបង្វាញឲ្យរឃើញជាទូរៅនូវភាពធៃន់ធៃ ណាមួយក៏
រដ្ឋយ ក៏ប៉ាខនត ភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនះមិនខមនជាេកេខណឌកំណត់ដ្ឋច្់ខ្តរៅកនុងរ ឿងកតីជាក់លាក់
ណាមួយរនាះរទ។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្បដិរសធសា ណារនះរោេ។

439>

មិនមានេកេខណឌតក្មូវថ្ន

កា ឈ្ឺោប់រនាះមាន្េប៉ាះ េ់ យៈរពេយូ អខងាងរនាះ

1311

រឡើយ រទាះបីវាអាច្ក្តូវបានយកមកពិោ ណា វាយតនមៃអំពីភាពធៃន់ធៃ ននអំរពើរនាះក៏រដ្ឋយ

440>

។

រនះមានន័យថ្ន រដើមបីឲ្យអំរពើរនាះសាិតរៅកនុង វិសាេភាពនន “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ

រទៀត” ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ អងគជំនំជក្មះក្ោន់ខតពិោ ណា អំពីថ្នរតើកា
បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ
មានភាពធៃន់ធៃ

និងមានេកេណៈក្សរដៀងោនរៅនឹងបទរេមើសជាក់លាក់ដនទរទៀតខដេមានខច្ង

រៅកនុងេកេនិក
ត ៈរនះខដ ឬរទ។
1308

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៩។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ

១១៧។
1309
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ ១៦៥។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brima និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ
១៨៤។ សូមរមើេ ្ងខដ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៦៩។
1310
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៩ រេខរោងរជើងទំព័ ១៩។
1311
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៩ រេខរោងរជើងទំព័ ១៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

៩.៤.១ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

441>

ក់ព័នធនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ជ នជាប់រោទ

1312

ច្ំរ ះកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជន (រៅដំណាក់កាេទី២)

442>

។

អងគបរ ជំនំជក្មះមិនបានរដ្ឋះក្សាយ អំពីថ្នរតើកា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំគឺជា “អំរពើអមនសស-

ធម៌រ្សងៗរទៀត”ខដ ឬអត់រនាះរទ រដ្ឋយអងគបរ ជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ច្ំណច្រនះ គឺជាបញ្ញា
លាយឡំោន វាងអងគច្ាប់ និងអងគរហត ខដេបញ្ញារនះអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងគបបីក្តូវសរក្មច្
រៅកនុងសាេក្កម បស់ខួ ន
ៃ

443>

រមធាវីកា

1313

។

កតី រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំមិនអាច្

ជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ត្តម យៈកា កំណត់ថ្នជា “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”
បានរទ រដ្ឋយរោងរៅរេើមូេដ្ឋានថ្ន ឧក្កិដក
ា មមននកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំមិនខមនជាខ្នកមួយនន

1314

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិកនុងអំឡុងរពេពីឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ១៩៧៩ រឡើយ

។ អងគជំនំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធសា ណារនះរោេ រដ្ឋយសំអាងរៅរេើមូេដ្ឋានថ្ន អំរពើមួយអាច្ក្តូវបានោត់
ទកថ្នជា “អំរពើអមនសសធម៌” បាន រដ្ឋយមិនោំបាច្់តក្មូវថ្ន អំរពើរនាះគឺជាខ្នកមួយននបទរេមើស
ជាក់លាក់ ដូច្បានពិភាកាខ្ងរេើ ួច្មករហើយរនាះរទ
1312

1315

។ រដ្ឋយរោងរៅរេើសំអាងរហតដូច្

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានានន

ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា ខក
ខក្ប បនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតស
ី រក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួម
សវនាកា

(E138) និងរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំដ្ឋក់

បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ

០០២/០១

(E163)

ឯកសា

E124/7.3 ទំព័ ៣។
1313
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ះនងៃ
ទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣៩៧។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធារើ ឡើងរដ្ឋយ នួន
ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ
៦១-៦២ និង ១៦៦។
1314
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/9

ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៩-៣២, ៦៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់
នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២២៨-២២៩។
1315
សូមរមើេ ខ្នកទី៩ ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤៣៤-៤៤០ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ោនរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្បដិរសធសា ណា បស់រមធាវីកា
ភ័សត្ត
តុ ងអំពីរច្តនាឧក្កិដនា
ា សម័យរនាះ

កតី នួន ជា ខដេថ្នក្តូវខតមាន

ក់ព័នន
ធ ឹង “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” ជាពិរសស

ៃ រដ្ឋយបងេំរនះ។ ្ទយ
ុ រៅវិញ រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ច្ាស់ថ្ន
ច្ំរ ះកា បាត់ខួ ន
អំរពើននកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំទាង
ំ រនះ

មានភាពធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់ខដេអាច្កំណត់បានជា

“អំរពើ

អមនសសធម៌” បាន។

444>

កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានយេ់រឃើញកាេពីរពេមនថ្នជាអំរពើឧក្កិដា ។ រៅកនុង

សាេក្កម បស់តលាកា Nuremberg រៅក្កមបានសរក្មច្ថ្ន អនកក្គប់ក្គងខដនដី បស់ក្បរទស
អាេៃម
ឺ ៉ាង់ ខដេរក្បើក្កឹតយច្ាប់ “Nacht និង Nebel” (ោក្តី និងខ្កច្ច្ក) បស់ពួក Nazi ខដេជា
រោេនរោបាយ ដាដ៏ជាក់លាក់មួយ សក្មាប់បរងកើតឲ្យមានកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំកនុងរោេបំណង
ពក្ងីកកា ភ័យខ្ៃច្រៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជនទាំងអស់ និងរដើមបីប្ង្វកបក្កុមក្បឆ្ំង

1316

រនាះគឺជា

កា ំរលាភបំ នរៅរេើមាក្ត្ត ៤៦ ននបទបបញ្ាតិទ
ត ីក្កុងឡារអ ឆ្នំ ១៩០៧។ រហតដូរច្នះ អំរពើរនះ

1317

ក្តូវបានសរក្មច្ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម

។ រសនាក្បមខ Keitel ក្តូវបាន្តនាទរទាសច្ំរ ះ

1318

តួនាទី បស់ោត់កនុងកា អនវតតរោេនរោបាយរនះ
សាេក្កម បស់តលាកា

។ រទាះជាមិនមានភាពច្ាស់លាស់ពី

Nuremberg ថ្នរតើអំរពើ បស់រសនាក្បមខ ូបរនះខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា

បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដ ឬ ោ៉ាងណារនាះ
អំរពើរនះក្តូវបានរមើេរឃើញោ៉ាងច្ាស់ថ្ន មានភាពធៃន់ធៃ បំ្ត។

445>

កា អនវតតក្កឹតយច្ាប់ោក្តី និងខ្កច្ច្ក ក៏ក្តូវបានសរក្មច្ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម និង

1319

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ រៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌

។ ជាកា ជាប់ ក់ព័នខ្
ធ ៃង
ំ

បំ្តរនាះ រ ឿងកតីរនះបានរថ្នកេរទាសច្ំរ ះកមមវិធីនរោបាយ ោក្តី និងខ្កច្ច្ក រនះថ្នជាកា
ក្បក្ពឹតិរត ដ្ឋយអមនសសធម៌ រដ្ឋយរោងរៅរេើ្េប៉ាះ េ់ បស់រោេនរោបាយរនះ រដ្ឋយវា
មិនខមនប៉ាះ េ់ខតរៅរេើបគគេទាំងឡាយណាខដេបានបាត់ខួ ន
ៃ ប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនត វាក៏ប៉ាះ េ់រៅ

1316

សូមរមើេ សាេក្កមក្កសួងយតតធ
ិ ម៌ ទំព័ ៧៥។ សាេក្កមតលាកា Nuremberg ទំព័ ២៣២-២៣៣។

1317

សាេក្កមតលាក Nuremberg ទំព័ ២៣២-២៣៣។

1318

សាេក្កមតលាកា Nuremberg ទំព័ ២៩០-២៩១។

1319

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័

១០៧៥, ១០៥៨ (ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ), ១០៦១

(ឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

353

01006661
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រេើក្កុមក្គួសា បស់អក
ន ជាប់ឃំ ខដេពួករគក្តូវបានរគបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មានអំពីរជាគវាសនា
សាច្់ញាតិ បស់ពួករគខដេក្តូវបានជាប់ឃំរនាះ

446>

1320

។

េិខិតបក ណ៍ និងយតតិសា្សតរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏ទទួេសាគេ់ថ្ន អំរពើខបបរនះអាច្ក្តូវ

បានោត់ទកថ្នមានភាពធៃន់ធៃ បំ្ត។ កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ មហាសននិបាត អ.ស.ប និងតលាកា
សិទធិមនសសបានទទួេសាគេ់ថ្ន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ គឺជាប់ ក់ព័នជា
ធ មួយសិទធិ ស់ោនមានជី វិត
រស ីភាព និងសនតិសខ បស់មនសស រស ីភាព ួច្្តពីកា រធាើទា ណកមម រស ីភាព ួច្្តពីកា ោប់
ខៃួន និងកា ឃំខួ ន
ៃ ខសច្ាប់ សិទធទ
ិ ទួេបានកា ជំនំជក្មះក្បកបរដ្ឋយយតតិធម៌ និងជាសាធា ណៈ
និងសិទធិក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅច្ំរ ះមខច្ាប់

1321

។ គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសសបានយេ់រឃើញ

ដូច្ោនរនះថ្ន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំគឺជាកា ក្បក្ពឹតិរត ដ្ឋយអមនសសធម៌ ឬ រដ្ឋយកា បនាទបបរនាាក

1322

តនមៃជាមនសស

។ េិខិតបក ណ៍អនត ជាតិនារពេងមីៗបំ្តរនះ ក៏បានសងកត់ធន
ៃ ់ថ្ន អំរពើនន

កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

1320

មានភាពធៃន់ធៃ បំ្តខដេក្សរដៀងោននឹងបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មម

ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៧៥, ១០៤២, ១០៥៧-១០៥៨ (ច្ងរោទរ្មះ von

Ammon អនកជំនាញក្បោំក្កសួងយតតិធម៌ខដេក្គប់ក្គងកមម វិធីោក្តី និងខ្កច្ច្ក បានរធាើអត្តាធិបាយថ្ន ច្ំណច្
សំខ្ន់ននកមម វិធីោក្តី
មិតភ
ត ័្កត

និងខ្កច្ច្ក

បានរធាឲ្
ើ យបាត់ខួ ៃនអនករទាសពីខដនដីខដេខៃួនរកាតបកាតប់

ក្ពមទាំងក្បជាពេ ដាទាង
ំ អស់ដឹងពីរជាគវាសនា បស់អនកទាំងរនាះ

និងមិនឲ្យសាច្់ញាតិ

កនុងរោេបំណងបរងកើតឲ្យមាន

ប ិោកាសភ័យខ្ៃច្ និងខ្ាយខាេ់ជាប់ជានិច្ច។
1321
រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់មហាសននិបាតរេខ ៣៣/១៧៣ សតីពី កា បាត់ខួ ៃន ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨ បពាកថ្ន
និងរសច្កតក្ី បកាសឆ្នំ ១៩៩២ មាក្ត្ត ១(២)។ សូមរមើេ្ងខដ

រ ឿងកតី វាង Velasquez-Rodriguez ទេ់នឹង

ក្បរទសហងដួោ៉ាស, តលាកា IACtHR, សាេក្កម ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨៨, Inter-Am.Ct.H.R., (រស ី
C) រេខ ៤ (១៩៨៨) កថ្នខណឌ ១៥៥-១៥៧។ រ ឿងកតី វាង Aslakhanova ទេ់នឹង ក្បរទស ូសសុី សំណំរ ឿងរេខ
២៩៤៤/០៦ និង ៨៣០០/០៧, ៥០១៨៤/០៧, ៣៣២/០៨, ៤២៥០៩/១០, តលាកា ECtHR, សាេក្កម ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៣១-១៣៣។ រ ឿងកតី វាង Kurt ទេ់នឹង ក្បរទសតួគី សំណំរ ឿងរេខ ១៥/
១៩៩៧/៧៩៩/១០០២, តលាកា ECtHR, សាេក្កម ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៩៨ កថ្នខណឌ ១២៤។
1322
រ ឿងកតី វាង Mojica ទេ់នឹង សាធា ណ ដាដូមីនិកខខន, គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសស, សំណំរ ឿងរេខ ៤៤៩/
១៩៩១ ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៩៤ កថ្នខណឌ ៥.៧។ រ ឿងកតី វាង Laureano ទេ់នឹង ក្បរទស រប៉ា ូ,
គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសស, សំណំរ ឿងរេខ ៥៤០/១៩៩៣ ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៩៦ កថ្នខណឌ ៨.៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ។ េិខិតបក ណ៍អនត ជាតិខៃះបាន្តនាទរទាសច្ំរ ះកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ
ដូច្ោននឹងបទរេមើសដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដ

447>

1323

។

យតតិសា្សតននតលាកា អនត ជាតិ មិនអច្ិន្នតយ៍ នានា ក៏បានទទួេសាគេ់្ងខដ ថ្ន កា

បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំអាច្មានេកេណៈធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់រដើមបីបរងកត
ើ បានជា “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ
រទៀត” ឬ កា រធាើទកេបករមនញ ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ឲ្យខតេកេខណឌទាំងឡាយ
រ្សងរទៀតក្តូវបានបំរពញ

1324

។

បទរេមើសដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកមួយ
ខដ

េកេនិក
ត ៈទីក្កុង ៉ាូមក៏ទទួេសាគេ់កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំថ្នជា

ខដេជាមូេដ្ឋានកំណត់អំពីឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ្ង

1325

។

448>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំអាច្មានភាពធៃន់ធៃ

ក្បហាក់ក្បខហេោនរៅនឹងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ង
រៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ រហតដូរច្នះ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំរនះវាអាច្សាិតរៅកនុង
វិសាេភាពនន “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” ។ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំរកើតមានរឡើងរៅរពេ
ខដេ៖ (i) បគគេណាមានក់អាច្ក្តូវបានដកហូតរស ីភាព បស់ខួ ន
ៃ (ii) កា ដកហូតរស ីភាពរនះ
ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈកា បដិរសធមិនបង្វាញព័ត៌មានទាក់ទងនឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃងខដេ
បគគេ ក់ព័នរធ នាះសាិតរៅ ឬ មិនទទួេសាគេ់កា ដកហូតរស ីភាពរនះ រដ្ឋយបដិរសធច្ំរ ះ
ដំរណាះក្សាយត្តម្ៃូវច្ាប់ និងកា ធានាខ្នកនីតិ វិធីច្ំរ ះបគគេរនាះ និង (iii) ធាត្សំទីមួយ និង

1323

ឧ. សូមរមើេ រសច្កតក្ី បកាស OAS ឆ្នំ ១៩៨៣។ រសច្កតីក្បកាសសតីពកា
ី កា

មនសសក្គប់ ូបពីកា បាត់ខួ ៃន

រដ្ឋយបងេំ, រសច្កតីសរក្មច្ បស់មហាសននិបាត អ.ស.ប រេខ ៤៧/១៣៣ ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩២។
អនសញ្ញាអនត អារម ិកកាំង សតីពីកា បាត់ខួ ៃនមនសសរដ្ឋយបងេំ (ខដេបានច្ូេជាធ មានរៅនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៩៦) ។ អនសញ្ញាអនត ជាតិពកា
ី កា

មនសសក្គប់ ូបពីកា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៦

(ខដេបានច្ូេជាធ មានរៅនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១០)។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ បាន
្តេ់សោចប័នរៅរេើអនសញ្ញារនះ រៅនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣។
1324
Brima និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ ១៨៤ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត)។ Kupreškić និង

អនករ្សងរទៀត សាេក្កម កថ្នខណឌ ៥៦៦ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត)។ Kvočka និងអនករ្សងរទៀត សាេក្កម
កថ្នខណឌ ២០៨ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត)។ Gotovina និងអនករ្សងរទៀត សាេក្កម កថ្នខណឌ ១៨៣៩(កា រធាើ
ទកេបករមនញ)។
1325
េកេនិក
ត ៈ បស់តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ ICC មាក្ត្ត ៧(១)(i)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទីពី ក្តូវបានអនវតតរដ្ឋយភានក់ង្វ ដា ឬ រដ្ឋយមានកា អនញ្ញាត កា ោំក្ទ ឬ កា យេ់ក្ពមពី ដា

1326

ឬ អងគកា នរោបាយណាមួយ

។

៩.៤.២ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅរដ្ឋយបងេំ

449>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទច្ំរ ះ

កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងខដនដីក្បរទសកមពជា
ុ ថ្ន ជា“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”ត្តម យៈ

1327

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)

450>

កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំគឺ៖ (i) រច្តនា

1328

។

1329

(ii) ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

បគគេជារក្ច្ើន (iii) ឲ្យោករច្ញពីតំបន់មួយខដេពួករគ ស់រៅរដ្ឋយក្សបច្ាប់
1326

1330

បស់

(iv) រដ្ឋយ

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៧៥, ១០៧៥ ។ សូមរមើេ ្ងខដ រ ឿងកតី វាង Gotovina និង

អនករ្សងរទៀត, សាេក្កម, កថ្នខណឌ១៨៣៧។រ ឿងកតី វាង ដាអាជាា ទេ់នឹង Rašević និង Todović,តលាកា BiH,
សំណំរ ឿងរេខ X-KR/06/275 សាេក្កម ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៩៨ (ធាត្សំននបទរេមើសបាត់ខួ ៃន
រដ្ឋយបងេំ ដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ១៧២(១)(i) ននក្កមក្ពហមទណឌសក្មាប់តលាកា BiH។ េកេនិក
ត ៈ បស់តលាកា
ICC មាក្ត្ត ៧(២)(i)។ ធាត្សំននបទរេមើសសក្មាប់តលាកា ICC មាក្ត្ត ៧(១)(1)។
1327
ដីការណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៤៨-១៤៦៩។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ក
ី ថ្នខណឌ និងខ្នកនានានន
ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ ខដេបានរធាើកា
ខកខក្បបនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួម
សវនាកា

(E138) និងរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា សំដ្ឋក់

បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ

០០២/០១

E124/7.3 ទំព័ ២។
1328
ជនជាប់រោទក្តូវខតមានរច្តនាឧក្កិដខា ដេជាធាត្សំននបទរេមើសក្ពហមទណឌទាំងអស់៖

(E163)

ឯកសា

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី

បស់ក្កសួង នានា ទំព័ ៤៧៣, ៤៩៧, ៦៤៥, ៦៦០, ៨៦០។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជកា ជាន់ខពស់ ទំព័
៦០៧, ៦០៩, ៦៧៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីច្ណា
ំ ប់ខ្មង
ំ ទំព័ ១២៨១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch, Phillips
Concurrence, ទំព័

៨៧១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័

៩៨៤, ១០៥៩ (សរក្មច្ឲ្យ ួច្្តពីខ្នកខៃះនន

បទរោទ រដ្ឋយរោងរៅរេើកា មិនដឹងអំពីរោេបំណងទច្ច ិតនន “កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ”។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី
Farben ទំព័ ១១៨៩។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ៣៣២។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី
Krnojelac កថ្នខណឌ ២៤៥-២៤៦។
1329
“កា បងេំ” ួមមាន កា បងេិតបងេំ កា បំភាន់ កា រកងក្បរោជន៍ពភា
ី ពសៃន់រសាៃ និងកា ោបសងកត់ឲ្យមានកា
ភ័យខ្ៃច្៖ ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមតលាកា

Nuremberg ទំព័

២៤៤-២៤៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch,

Musmanno Concurrence ទំព័ ៨០០។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ១២៧។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោមនយតតិកមមសមក្សប ត្តម យៈកា ក្ពួយបា មភអំពីសនតស
ិ ខ បស់ជនសី វិេ ឬ ភាពោំបាច្់ណា
មួយខ្ងខ្នករោធា

1331

។ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេរធាើរឡើងរដើមបីជាក្បរោជន៍ដេ់សនតិសខ

បស់ជនសី វិេ ឬ ភាពោំបាច្់ខ្ងរោធា ដូច្នឹង វិធានកា ទាំងអស់ខដេ ឹតបនតឹងរស ីភាពកនុងកា
រដើ រហើ ខដ

“ក្តូវខតឲ្យក្សបរៅនឹងរោេកា ណ៍សមាមាក្ត ។ វិធានកា ទាំងរនាះក្តូវខតមាន

េកេណៈសមក្សបរដើមបីសរក្មច្មខង្វ កា

បស់វាបាន ។ វិធានកា ទាំងរនាះក្តូវខតរធាើរឡើង

ត្តមមរធាបាយខដេមិនបងកនូវ្េប៉ាះ េ់ធំដំ

កនុងច្ំរណាម វិធានកា ទាំងឡាយខដេអាច្យក

មករក្បើរដើមបីសរក្មច្រោេរៅខដេច្ង់បាន រហើយជាពិរសស វិធានកា ទាំងរនាះក្តូវខតសមាមាក្ត
រៅនឹង្េក្បរោជន៍ខដេក្តូវកា
សមាមាក្តរនាះ

”

1332

។ រដើមបីឲ្យកា ជរមៃៀសក្តូវបានោត់ទកថ្នមានភាព

ជនខដេក្តូវជរមៃៀសក្តូវខតទទួេបាន

“កា បញ្ជូ នឲ្យ វិេក្តឡប់មកកាន់្ះទ

សខមបង បស់ខួ ន
ៃ វិញភាៃមៗ បនាទប់ពីភាពក្បទូសោ៉ា យរៅកនុងតំបន់រនាះបានបញ្ច ប់”

1333

។ បខនាមពី

ក្កសួងនានា ទំព័ ៤៩១ (ជន ងរក្ោះក្តូវបាន្តេ់កា ក្ពមានខតកនុង យៈរពេ១ ឬ ២ រមា៉ាងប៉ារណាណះ)។ សាេក្កម
កនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជកា ជាន់ខពស់ ទំព័ ៦០៣។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Eichmann កថ្នខណឌ ៦៤-៦៦, ៩៦(ក),
២៣៧

(កា ធានាអះអាងទាំងមិនពិតថ្ន

សូមរមើេ្ងខដ

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ពួករគ

គឹក្ោន់ខតជាបរណា
ត ះអាសននប៉ារណា
ណ ះ)។

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ២៨១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić

កថ្នខណឌ១០៩ (កា បងេំអាច្ក្តូវបានបង្វាញរឡើងត្តម យៈ “កាេៈរទសៈរដ្ឋយបងេិតបងេំ [ខដេជន ងរក្ោះ] យេ់
រឃើញរដ្ឋយខៃួនឯង

រហើយមហនតោយខ្នកមនសសធម៌ក្តូវបានបងករឡើងត្តម យៈ[សកមមភាព បស់ជនរេមើស]”)។

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ ២២៩ (“វាជាកា មិនមានជរក្មើសពិតក្បាកដ ខដេរធាើឲ្យកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
មិនក្សបច្ាប់”)។
1330
េំរៅដ្ឋាន “ក្សបច្ាប់” ួមមាន ជនរភៀសខៃួន និងជនខដេោមនសញ្ញជតិក្តឹមក្តូវ៖ ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុង
រ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៤៨០, ៤៩៦, ៥០០, ៦៣៣-៦៣៤, ៦៥៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី បស់រមបញ្ញជកា

ជាន់ខពស់ ទំព័ ៥៧២។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៩៧១-៩៧៤។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Eichmann
កថ្នខណឌ ១០០, ១១១។
1331
កា ផ្ទៃស់បូ ត ទីេំរៅអាច្ក្តូវបានរធាយ
ើ តតិកមមរដ្ឋយសា សនតិសខជនសី វិេ ឬភាពោំបាច្់ខ្ងរោធាខតប៉ារណា
ណ ះ៖

ឧ. សូមរមើេ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Krupp ទំព័

១៤៣២-១៤៣៣។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Milch, Phillips

Concurrence, ទំព័ ៨៦៦។ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ មាក្ត្ត ២, ២៧, ៤២, ៤៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Farben
ទំព័ ១១៨២, ១១៨៧។ សូមរមើេ ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ៣៣១, ៣៣៣។ សាេដីកា
កនុងរ ឿងកតី Krnojelac កថ្នខណឌ ២២២។
1332

អតាបទអត្តាធិបាយរេខ ២៧៖ រស ីភាពកនុងកា រធាើដំរណើ (មាក្ត្ត ២), CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, ច្ះនងៃទី

១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៩៩ កថ្នខណឌ ១៤។ មាក្ត្ត ១២ នន ICCPR។
1333
អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV), មាក្ត្ត ៤៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រេើរនះរទៀត អនកខដេទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ជរមៃៀស “ក្តូវធានាកនុងកក្មិតខដេអាច្អនវតតជាក់ខសតងបានថ្ន កខនៃងសានក់អាក្ស័យសម មយក្តូវបាន្តេ់ជូន រដើមបីទទួេជនខដេក្តូវទទួេបានកា
កា

រហើយកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្តូវរធាើរឡើងរៅកនុងេកេខណឌេអខ្នកអនាម័យ សខភាព សវតាិភាព

និងអាហា ប
ូ តាមភ រហើយសមាជិកក្គួសា មិនក្តូវបានបំខបករច្ញពីោនរឡើយ”

1334

។ ជាច្ងរក្កាយ

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅមិនអាច្រធាើយតតិកមមបានរទ រៅកនុងក ណីខដេ
សាានភាពមនសសធម៌

ឬ

សាានភាពរោធារនាះ

បណា
ត េមកពីអំរពើមិនក្សបច្ាប់ បស់ជន

ត េឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដូរច្នះ
ជាប់រោទខៃួនឯង ខដេបណា

451>

1335

។

សហក្ពះោជអាជាាមានបនទក
ុ កនុងកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង ទាក់ទងរៅនឹងធាត្សំននបទរេមើស

ក្ពហមទណឌទាំងអស់ ួមទាំង កា មិនមានយតតិកមមច្ំរ ះកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេសាិតរៅរក្កាម
ច្ាប់អនត ជាតិ

1336

។ រដើមបីឲ្យអំរពើមួយអាច្ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិក្តូវមាន

កា វាយតនមៃអំពីប ិបទននអងគរហតននក ណីនីមួយៗ

1337

។ ប ិបទននអងគរហតរនះ ក្តូវខតពិនិតយ

1338

ោប់ត្តង
ំ ពីរពេខដេរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសក្តូវបានរធាើរឡើង

។ រហតដូរច្នះ ភ័សត្ត
តុ ង

ខដេថ្នខ្នកា ឬ រោេនរោបាយននកា ជរមៃៀសក្បជាជនក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើង “កនុង យៈរពេ
មួយដ៏យូ ”

រៅមនរពេជរមៃៀសរនាះបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន

“រក្កាមរហត្េោំបាច្់ណាមួយខ្ងខ្នករោធារនាះរឡើយ”

1334

អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV), មាក្ត្ត ៤៩។

1335

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ២៨៧។

1336

ច្ំរ ះបញ្ញាទូរៅ

កា ជរមៃៀសរនះមិនក្តូវបានរធាើរឡើង

1339

។

សហក្ពះោជអាជាាមានបនទក
ុ កនុងកា បង្វាញភសតត្ត
ុ ង

ខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹងធាត្សំនន

បទរេមើសក្ពហមទណឌទាំងអស់ៈ វិធាន ៨៧(១) នន វិធានន្ទកនុង។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Ntawukulilyayo កថ្នខណឌ
៣០១-៣០៤។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ បស់ ICTY បានសងកត់ធន
ៃ ់ថ្ន រៅកនុងក ណីខដេ
ធាត្សំននបទរេមើសតក្មូវថ្ន ធាត្សំរនាះក្តូវបានរធារើ ឡើងរដ្ឋយមិនមានមូេរហតខដេក្តូវបានអនញ្ញាតរៅកនុងច្ាប់
អនត ជាតិ

រនាះ ដាអាជាាមានបនទក
ុ កនុងកា បង្វាញភសតត្ត
ុ ង៖

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី

Brđanin

កថ្នខណឌ

៣៣៧

(ទាក់ទងនឹងកា បំរ្ៃច្បំផ្ទៃញោ៉ាងខសច្ាប់)។
1337
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ ៣៣៧។
1338
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីអំពីច្ំណាប់ខ្មង
ំ ទំព័ ៤០១។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ ៥២៦។
1339
សវនាកា កនុងរ ឿងកតី von Manstein ទំព័ ៥២២-៥២៣។ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ ៥២៦៥២៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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452>

រមធាវីកា

កតី នួន ជា រេើករឡើងថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ មិនខមនជាខ្នកមួយនន

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិកនុងអំឡុងរពេពីឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ១៩៧៩ រនាះរទ
សរក្មច្បដិរសធសា ណារនះ

រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានថ្ន

1340

។ អងគជំនំជក្មះ

អំរពើខដេបរងកើតបានជា

“អំរពើ

អមនសសធម៌មួយរ្សងរទៀត” មិនោំបាច្់បរងកើតបានជាបទរេមើសដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក ដូច្បានពិភាកា
ខ្ងរេើ ួច្មករហើយរនាះរទ

1341

។ ប៉ាខនត អងគជំនំជក្មះក្តូវខតរជឿជាក់ថ្ន អំរពើននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ ក្គប់ក្ោន់រដើមបីបរងកើតបានជា “អំរពើអមនសសធម៌មួយរ្សងរទៀត” រៅកនុង
រ ឿងកតីរនះ។

453>

រមធាវីកា

កតី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន អំរពើននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមិនមាន

េកេណៈធៃន់ធៃ ដូច្បទឧក្កិដដ
ា នទរទៀត

ខដេជាខ្នកមួយននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរនាះ

រឡើយ។ រហតដូរច្នះ មិនអាច្បរងកើតបានជា “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” រនាះរទ។ ទាក់ទង
នឹងបញ្ញារនះ

រមធាវីកា

កតីរេើករឡើងថ្ន

រសដាកិច្ចក្តូវបានអនវតតោ៉ាងទូេំទូលាយ

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដើមបីសរក្មច្រោេបំណងខ្នក

រៅមនរពេ

1342

យត្តតធិកា ត្តមរពេរវលា បស់ អ.វ.ត.ក

កនុងអំឡុងរពេ

និងភាៃមៗបនាទប់ពី

រហើយរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងទឹក

ដីមួយ អាច្នឹង្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ដូច្នឹងបទរេមើសជាក់លាក់រ្សងរទៀត បានខតកនុងក ណីខដេ
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនាះ ក្តូវបានអនវតតរៅកនុងប ិបទននកា កាន់កាប់រដ្ឋយបំ ន កនុងរោេបំណង

1343

ឧក្កិដា ឬ មានច្ ិតេកេណៈឧក្កិដខា តប៉ារណា
ណ ះ

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សា ណាទាំងរនះ

មិនមានភាពគួ ឲ្យរជឿរនាះរទ។ េិខិតបក ណ៍ និងយតតិសា្សតរ្សងៗមនឆ្នំ១៩៧៥ បង្វាញថ្ន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរៅកនុងក្ពំខដនជាតិ

ខដេក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា ខតមូេរហតរ្សងៗ

រក្ៅពីបញ្ញាសនតិសខ បស់ក្បជាជន ឬ ភាពោំបាច្់ខ្ងខ្នករោធា គឺមានភាពធៃន់ធៃ បំ្ត។
1340

[នួន ជា] រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបឋម ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ១០-២៧។
1341
សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ, កថ្នខណឌ ៤៣៤-៤៤០ ។
1342
រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា ក់ពន
័ ន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ១៣-២៣។
1343
រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ១០-១២, ២៤-២៧។ សូេរមើេ្ងខដ ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជា
ធ មានរដេអាច្អនវតតបានរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ឯកសា E163/5/10.2
កថ្នខណឌ ១៩-២០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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454>

ធមមនញ្ាទីក្កុងតូកយូ ធមមនញ្ាតលាកា Nuremberg និងច្ាប់រេខ ១០ បស់ក្កុមក្បឹកា

ក្គប់ក្គង

សទធខតបានកំណត់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយខសច្ាប់ថ្នជាឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

1344

។ តលាកា

និងជា

Nuremberg និងតលាកា ជាតិ ខដេអនវតត

ច្ាប់អនត ជាតិរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ បាន្តនាទរទាសជារក្ច្ើនក ណីច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ
បងេំ ួមទាំងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងខដនដីជាតិ ខដេក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយសា ខតមូេរហតរ្សងៗ
ខដេមិនក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់អនត ជាតិ ដូច្ជា បញ្ញាសនតិសខ បស់ក្បជាជន ឬ ភាព
ោំបាច្់ខ្ងរោធាជារដើម

1345

។ រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៤៩ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ េិខិតបក ណ៍អនត ជាតិ

បានទទួេសាគេ់ទក្មង់ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយមិនគិតពីកា ្ៃងក្ពំខដនណាមួយរឡើយ

1346

ឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម និងជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

1344

ថ្នជា

។

ធមមនញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥។ ធមមនញ្ាតលាកា Nuremberg មាក្ត្ត ៦(ខ)-(គ)។ ច្ាប់រេខ ១០ បស់ក្កុម

ក្បឹកាក្គប់ក្គង មាក្ត្ត II(១)(ខ)-(គ)។ សូមរមើេ ្ងខដ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៩៦៦-៩៦៧,
៩៧១-៩៨៤។
1345
កា ្តរនាទរទាសទាំងរនះ

ក្តូវបានរធារើ ឡើងច្ំរ ះកា ផ្ទៃស់បូ ត ទីេំរៅខដេសាិតរៅកនុងក្ពំក្បទេ់បូ ណភាពខដនដី

ដូច្ខ្ងរក្កាម៖ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ៩៨៥ (សូមរមើេ ្ងខដ សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័
១១៧៤-១១៧៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl, Musmanno Concurrence, ទំព័ ១១២២-១១២៣)។ សាេក្កមកនុង
រ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ៤៧៤, ៥៧៩, ៥៩៨-៥៩៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជកា ជាន់ខពស់ ទំព័ ៥៧៣៥៧៤, ៥៧៦, ៦០៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្មង
ំ ទំព័ ១៣០៣-១៣០៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Farben
ទំព័ ១១៨៥-១១៨៦, ១១៩១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ៩៤, ១២៦-១២៧, ១៣០, ១៥៨។ សាេក្កម
កនុងរ ឿងកតី Eichmann ទំព័ ៧៣, ៧៥, ២០៧-២០៩។ សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Becker ទំព័ ៧១។ ជាពិរសស រដ្ឋយ
មិនមានកា ក្ពួយបា មភច្ំរ ះសាានភាពននខ្នកខៃះ បស់ក្បរទសប៉ាូឡញ
ូ ខដេក្តូវបានដ្ឋក់ជាឧបសមព័នធ

ឬក្តួតក្ត្តរនាះ

តលាកា បានយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនសី វិេប៉ាូឡូញក្តូវបាន “និ រទស” រៅកាន់ជំ ំពិោដរៅកនុងក្បរទសប៉ាូឡូញ៖
សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ៩៨៥ (សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កមបខនាមកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ១១៧៤១១៧៥)។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Pohl, Musmanno Concurrence, ទំព័

១១៤៦។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី

Eichmann ទំព័ ១២២-១២៧, ១៣៧, ១៤១, ១៩៨, ២១៧។ សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Greiser ទំព័ ៩១, ៩២, ៩៥។
សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Goeth ទំព័ ៣។
1346
ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ២, ២៧, ៤២, ៤៩។ រោេកា ណ៍ Nuremberg
មាក្ត្តVI(ខ)-(គ)។ អនសញ្ញាក្បឆ្ំងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ មាក្ត្ត II។ អនសញ្ញាបខនាមក្បឆ្ំងនឹងកា ដ្ឋក់ឲ្យរៅ
ជាទាសក មាក្ត្ត ៣(៣), ៦, ៧(គ)។ អនសញ្ញាក្បឆ្ំងនឹងកា រ ៀសរអើង មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ រោេកា ណ៍ជា
មូេដ្ឋានសក្មាប់កា កា

ក្បជាជនសី វិេរៅកនុងជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ, រសច្កតស
ី រក្មច្រេខ A/RES/2675 (XXV)

ច្ះនងៃទី 0៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧០។ អនសញ្ញាសតីពី បបអាផ្ទរងត (Apartheid មាក្ត្ត II។ រសច្កតីក្បកាស បស់អងគកា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

360

01006668
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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455>

យតតិសា្សតនារពេងមីៗពីតលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ

1347

ក៏ដូច្ជាមាក្ត្ត ៧(១)(ឃ) នន

េកេនិក
ត ៈទីក្កុង ៉ាូម ខច្ងបញ្ញជក់បខនាមថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំអាច្ក្តូវបានោត់ទកថ្នមានភាព
ក្បហាក់ក្បខហេោនរៅនឹងឧក្កិដក
ា មមដនទរទៀតននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដ ។

ធៃន់ធៃ

អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ គឺជា
“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត” អាក្ស័យរៅរេើកាេៈរទសៈននក ណីរនះ។
៩.៤.៣ កា រធាឲ្
ើ យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតនី ងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ

456>

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់

ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ បណា
ត េមកពីកា ដកហូតពីជនសី វិេនូវ បបអាហា
សានក់រៅ

ថ្ននំសងកូវ

និងសាានភាពអនាម័យកនុងកក្មិតអបប មា

ជក្មក

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់

1348

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)

457>

។

រោងត្តមយតតិសា្សតអនត ជាតិ កា មិន្តេ់ច្ំណអា
ី ហា ទឹក ជក្មកសានក់រៅ និងជំនួយ

ថ្ននំសងកូវឲ្យបានក្គប់ក្ោន់ ក្ពមទាំងសាានភាពអនាម័យកក្មិតទាប រៅកនុងប ិបទននកា ឃំោង
ំ
ន ជាប់ឃំោង
ំ
បរងកើតបានជាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់អក

សហក្បជាជាតិសីព
ត ីកា កា

្សតី និងកមា

និងជាបទរេមើសននកា

រៅកនុងភាពអាសនន និងជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ រសច្កតីសរក្មច្រេខ

A/RES/3318(XXIX) ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ កថ្នខណឌ ៥។ សូមរមើេ្ងខដ ពិធីសា បខនាមរេើកទី I
មាក្ត្ត ៨៥(៤)(ក)។ ពិធីសា បខនាមរេើកទី II មាក្ត្ត ១៧។ អតាបទអត្តាធិបាយច្ំរ ះអនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ
ទំព័ ២៧៩។
1347
សវនាកា កនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ៣១៧។ សាេដីកា កថ្នខណឌ ៣៣០-៣៣១។ អងគជំនំជក្មះតលាកា
កំពូេននតលាកា

ICTY បានយេ់រឃើញក្បហាក់ក្បខហេោន ថ្នរតើកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ ក្បហាក់

ក្បខហេោនរៅនឹងបទរេមើសដនទរទៀតខដេបានរ ៀបោប់ខដ ឬអត់

រៅរពេពិោ ណា ថ្នរតើកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

អាច្បរងកើតបានជាកា រធាទ
ើ កេបករមនញខដ ឬអត់រនាះ (សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ២២២)។
1348
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៣៤-១៤៣៦, ១៤៣៩-១៤៤០។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ី
កថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ
០០២/០១ ខដេបានរធាកា
ើ ខកខក្ប បនាទប់ពអ
ី ងគជំនំជក្មះសាលាដំបង
ូ បានរច្ញរសច្កតស
ី រក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់
រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា

(E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់

សហក្ពះោជអាជាាសំដ្ឋក់បញ្ចូ េទីត្តង
ំ ឧក្កិដកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ០០២/០១
ឯកសា រេខ E124/7.3 ទំព័ ២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បក្ពឹតិរត ដ្ឋយអមនសសធម៌ ខដេជាកា ំរលាភច្ាប់ ឬ ទំរនៀមទមាៃប់ននស្ង្វគម រៅរក្កាមេកេនិក
ត ៈ
បស់តលាកា

ICTY

រដ្ឋយរោ រៅ

1349

។ កា ដកហូតក្សរដៀងោនរនះក៏ក្តូវបានបកក្សាយថ្នជាកា ក្បក្ពឹតិ ត

និងអមនសសធម៌

ខដេអាច្្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ននបទរេមើសជាក់លាក់ដនទ

រទៀតរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខដេបរងកើតបានជាកា រធាើទកេបករមនញ រៅកនុងឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

1350

រនះក្តូវបានពិោ ណាថ្នជា

។ រៅកនុងប ិបទននអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ កា ដកហូតរ្សងៗដូច្ោន
ភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាព ស់រៅខដេអាច្បណា
ត េឲ្យមានកា បំ្ិច្
ៃ

បំផ្ទៃញខ្នកោងកាយ បស់ក្កុមមនសសណាមួយ

458>

អាក្ស័យរហតរនះ

មានភាពធៃនធ
់ ៃ

1351

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

កា ដកហូតខបបរនះអាច្

ក្បហាក់ក្បខហេោននឹងបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេនាំឲ្យអំរពើរនះសាិតកនុង វិសាេភាពនន “អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”។

1349

សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Prlić និងអនករ្សងរទៀត ភាគ ៣ កថ្នខណឌ ១១៥៩, ១១៦១, ១១៦៤, ១១៦៧-១១៦៨,

១១៧០-១១៧២, ១១៧៦-១១៧៨, ១១៨១-១១៨២, ១១៨៤, ១១៩២-១១៩៤, ១១៩៧-១១៩៩, ១២០១-១២០២,
១២០៤-១២០៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Limaj និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ២៨៨-២៨៩, ៣៣៣, ៦៥២។
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៩៨ កថ្នខណឌ ១១១៩។ សូមរមើេ

្ងខដ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Prlić និងអនករ្សងរទៀត ភាគ ៣ កថ្នខណឌ ១១០២-១១១១, ១១១៤-១១១៦, ១១១៨១១២០, ១១២៤-១១២៦, ១១២៩-១១៣០, ១១៣២, ១១៣៥-១១៣៧, ១១៤០-១១៤២, ១១៤៥-១១៤៧, ១១៤៩១១៥០,

១១៥២-១១៥៣

(យេ់រឃើញថ្ន

កា ក្បក្ពឹតខត បបរនះក៏បរងកើតបានជាបទរេមើសននកា ក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយ

អមនសសធម៌ រៅរក្កាមមាក្ត្ត ២(ខ) ននេកេនិក
ត ៈ បស់តលាកា ICTY ្ងខដ ។
1350
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Prlić Blaškić កថ្នខណឌ ១៥៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Stanisić និង Župljanin
កថ្នខណឌ ២០៣, ២២៤, ២២៦, ៦៧៨-៦៧៩, ៦៨១, ៦៨៣, ៧០១, ៩២៨, ៩៣០, ៩៣៦-៩៣៧, ៩៦៩, ៩៨៤៩៨៥, ១១២០-១១២១, ១១៩១-១១៩២, ១២៤៩-១២៥០, ១២៨៦-១២៨៨, ១៣៤១, ១២៥៦-១៣៥៨, ១៤៨៤,
១៤៩៨-១៥០០, ១៥៥៣-១៥៥៥។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ ៦០៦, ៦១០, ៦២០៦២១។ សាេក្កម្តនាទរទាស Duško Sikirica កថ្នខណឌ ១២៧, ១៦១, ២០៣។
1351
រ ឿងកតី Karadžic, សាេដីកាអនរលាមត្តម វិធាន ៩៨សទួន (AC) កថ្នខណឌ ៤៨-៤៩។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី
Brđanin កថ្នខណឌ ៦៩១។ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី Kayishema និង Ruzindana កថ្នខណឌ ១១៥-១១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០. កា ផ្លាស់ទ្លំរៅក្បជាជន្ (ដ្ំណារ់កាលទ្ ១)
ី ដំរណាះក្សាយ
១០.១ ដកា

459>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រក្កាយពីកងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ក្កុងភនំរពញរៅនងៃ

ទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រដ្ឋយបានរក្បើក្បាស់កា គំោមកំខហង និងអំរពើហិងា ពួករគបាន
ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រៅកនុងទីក្កុងរដ្ឋយបងេំឲ្យរៅកាន់ទីជនបទ
ភាគរក្ច្ើនជាក្បជាជនសី វិេ

1352

រហើយក្បជាជនទាំងរនាះ

។ កា ជរមៃៀសរនះ ពំមានយតតិកមមក្សបត្តមមូេរហតខដេ

1353

អនញ្ញាតរដ្ឋយច្ាប់អនត ជាតិរនាះរទ

។ ដីកាដំរណាះក្សាយបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងរពេរធាើកា

ជរមៃៀសក្បជាជនសី វិេ និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើននាក់ ជាពិរសស អនកខដេ
ៃ
មានឋាននត សកតិខពស់ ក្តូវបានសមាៃប់ ឬ បាត់ខួ ន

1354

។ មា៉ា ងវិញរទៀត រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបាន្ៃងកាត់សាានភាពទកេេំបាករវទនា
រសវារវជជសា្សត

1355

សាៃប់

ង្វគេ

ឬ

កខនៃងសានក់រៅ

និងោមនរសបៀងអាហា

ជារហតបណា
ត េឲ្យក្បជាជនជារក្ច្ើនធាៃក់ខួ ន
ៃ ឈ្ឺ

ទឹក
ឬ

។ ដីកាដំរណាះក្សាយ រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទរធាើមនសសោត កា សមាៃប់

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

និង

“អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត”

រក្កាមទក្មង់នន (i) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និង (ii) កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ន

បានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

1356

។

1352

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៤, ២២៤-២៣៣, ១៤៤៨-១៤៥០។

1353

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៤២-២៤៩, ១៤៤៩, ១៤៥២-១៤៦៩។

1354

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៦-២០៩, ២៣២, ២៣៤-២៣៥។

1355

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៣៦-២៤០, ១៤៣៥-១៤៣៦។

1356

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣, ១៣៧៧ (កា រធាើមនសសោត) កថ្នខណឌ ១៣៨១, ១៣៨៧ (កា

សមាៃប់ ង្វគេ) កថ្នខណឌ ១៤១៦ (កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ) កថ្នខណឌ ១៤៣៤-១៤៣៦
(អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេ ួមមានកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) កថ្នខណឌ ១៤៤៨-១៤៥៣,
១៤៥៥, ១៤៥៨-១៤៥៩, ១៤៦១, ១៤៦៨-១៤៦៩ (អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេ ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយ
បងេំ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ អនរលាមត្តមដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងបានបញ្ញជក់ថ្ន

កថ្នខណឌ

២២១-២៦០

ននដីកាដំរណាះក្សាយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី១ និងបទរេមើសនានាខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ គឺសិត
ា រៅរក្កាម វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០.២ រហតកា ណ៍នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងនងៃបនតបនាទប់
១០.២.១ កា អនវតត

460>

រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីត្តមភូមិភាគនានារៅ

ទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ

សូមរមើេ

1357

បានវាយសក្មុកច្ូេទីក្កុងភនំរពញពីក្គប់មខក្ពួញ

ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ

1358

។ ជាធមមត្ត

និងខ្នករ្សងៗននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់

កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ឯកសា E124/7.3 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ១-៤។
1357
ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១០-១២ (កងពេមកពីភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបូ ៌
និងភូមិភាគឧតត ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា
E3/356 ច្ះនងៃទី២៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម )00242893-94(កងទ័ពភូមិភាគនិ តី
កងទ័ពភូមភា
ិ គពិរសស កងទ័ពភូមិភាគបូ ៌ និងកងទ័ពភូមិភាគឧតត បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងរពេជរមៃៀស
កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយភូមិភាគនីមួយៗមានរមបញ្ញជកា ខសៗោន)។ ភូមិភាគឧតត ៖ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡាយ អាន ឯកសា E3/376 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00270172

(សាកសីធាៃប់ជាកងទ័ពរៅកនុងវ រសនាធំមួយមកពីភូមភា
ិ គឧតត

និងបានវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី

១៧ ខខ រមសា)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័

២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204739-40 (សាកសីបាននាំទ័ពពីភូមិភាគ ៣០៤ ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២
ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (សាកសីសិត
ា កនុងច្ំរណាម“ទ័ពឧតត ” ខដេបានច្ូេរៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ គីម ឯកសា E3/3959 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00270163 (សាកសីបានច្ូេ ួមវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញកនុងនាមជាក្បធានកងរៅកនុងកងពេមួយ បស់ភូមិភាគឧតត )។
ភូមិភាគនិ តី៖ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា E3/419 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407747 (សាកសីបានច្ូេ ួមវាយច្ូេទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា។
សាកសីសិត
ា រៅកនុងភូមិភាគនិ តី)។

ភូមិភាគពិរសស៖ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

អ៊ុំ

ខកវ ឯកសា

E3/5173 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189264 (សាកសីរៅកនុងកងវ រសនាធំ
រៅកនុងភូមិភាគពិរសស ខដេបានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
1358
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៩ ខខមកោ ឆ្នំ២០១៣ (អង ខ ៉ាន)ទំព័ ៣៤ (សាិតកនុងក្កុមវាយច្ូេពីភូមិភាគនិ តី ពីរ ធិ៍ច្ិនតង
រៅរពេកងទ័ពនិ តីបានវាយត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៤)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៩,
៦៩-៧០(សាិតកនុងក្កុមវាយពីរ ធិ៍ច្ិនតង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣(រឆ្ម ខស)ទំព័ ៤៧ (កងទ័ព
ក្បុសកងទ័ពក្សីច្ូេមកត្តមរ ធិ៍ច្ិនតង រហើយរៅដេ់ក្កសួងរោសនាកា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៧-៩, ១៧-១៨ (សាិតកនុងក្កុមវាយមកពីបាសិត ភាគខ្ងរជើងក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៥៩ (បានសាតប់ឮថ្ន រោធាភូមិភាគរ្សងៗនឹងវាយក្បហា មកពីមខក្ពួញ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កងទ័ពខខម ក្កហម
បំ ក់ពណ៌រមម
ខៃួន

ួមមានទាំងរកមងៗ និងរកមងជំទង់ ក្តូវបានរគរមើេរឃើញថ្ន រសៃៀកសរមៃៀក
ក់ខសបករជើងកង់ឡាន បង់កក្កមា ឬ មួក និងក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ សរពញ
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។ រទាះបីជា កងទ័ពខខម ក្កហមបានទទួេបញ្ញជឲ្យកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៨ ខខ

រ្សងៗោន)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១២(មាស រវឿន)ទំព័ ៧៣-៧៤ (កងពេ បស់សាកសីទទួេខសក្តូវ
រេើកា វាយក្បហា ពីភូមិភាគនិ តី រ េគឺ រ ធិ៍ច្ិនតង សទឹងមានជ័យ និងបឹងក្បោ៉ាប ក្ពមទាំងទរនៃសាប)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៤២ (កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់បានវាយក្បហា ពីតំបន់
ោ៉ា សំរោងសាានីយ៍ ងរភៃើងសំរោងខដេសាិតរៅខ្ងរជើងរ ធិ៍ច្ិនតង និងខ្ងតបូងទួេលាប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧២ (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រវលារមា៉ាងក្បខហេ ៦ ក្ពឹក បានរឃើញកងទ័ពខខម
ក្កហមជារក្ច្ើននាក់ច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨០ (ពួករគបាន
មកត្តមខក្ពករៅន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៥ (បានរឃើញឡានដឹក
មនសសរពញៗមកពីទិសខ្ងរជើង មកខកប សាានទូតបាោំ ងរៅរវលារមា៉ាង ៨ ក្ពឹក រហើយក្កុមដនទរទៀតមកពីត្តមទិស
រៅរ្សងៗរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៩-២០ (ពួករគទាំងអស់
ច្ូេមកពីក្គប់ទិសរៅកនុងក្ពឹករនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ២៧។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៤ ខខ វិច្កា
ិ ឆ្នំ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧៣-៧៤ (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរធាើដំរណើ មកត្តម្ៃូវពី
ទិសខ្ងេិច្ រហើយកងទ័ពជារក្ច្ើននាក់រទៀតមកពីឆ្ៃយៗ)។

វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជា
ុ រៅច្ំកណា
ត េក្កុងភនំរពញ រហើយ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ្ាយអំពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និង
កា កាន់កាប់សាានទូតសហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166972 ERN (ភាសាខខម ) 00846158-00846159

(ឯកសា

ទាំងពី រនះគូសបញ្ញជក់អំពកា
ី រធាើដំរណើ ច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញពីទិសឧតត ទកសិណ បូ ៌ និងបសចិម)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១២ (ទាហានរសៃៀក ក់ឈ្តរមម ឬ ឈ្តពណ៌
កាគី រហើយខៃះសាពយកាំរភៃើង និងេីការំ ភៃើងដូច្ក្តយ៉ាូងរច្ក)ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័
២៨ (កងទ័ព ខខម ក្កហមបានច្ូេកនុងក្កុង រដ្ឋយមានសាពយកាំរភៃើង និងសឺវា៉ាន់ធីនណ រហើយរក្កាយមក ជំ សខ្ បាន
រឃើញ ងរក្កាះ និងឡានរោធាមក)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ )ទំព័ ៥៨,៦៦-៦៧
(កនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមមបង់កក្កមាពណ៌ក្កហម និងមានបំ ក់អាវធ សរពញខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី 0៥ ខខធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៤-៧៥, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨០៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៧ (និោយសំរៅរេើ ូបងតមួយ
សនៃឹកខដេ Alan ROCKOFF បានងតរកម ងក្បុសខខម ក្កហមមានក់ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/3986) ១៦-១៧ ( មៃឹកថ្ន កងទ័ពគឺជារកមងជំទង់ៗ អាយក្បខហេ ១៦ ឆ្នំ) ១៨-២១, ៨០
(ពួករគគឺជារកម ងៗខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបានយកមកឲ្យរធាើកងទ័ព) ២២-២៣, ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី
ទំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ១៩-២០, ២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបាន ំរដ្ឋះរៅមននងៃរនះ រដ្ឋយសា កងកមាៃំងនន
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បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញពំមានភាព ឹងទទឹង

។ របើរទាះជាមានរហតកា ណ៍

ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០ (ពួករគក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៣-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៤១-៤២
(រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម រហើយនឹងតី ឬ ក្កណាត់ពណ៌ក្កហម។ ោត់ក៏បានរឃើញតីពណ៌រខៀវច្ងជាប់នឹងឡាន
បស់ខខម ក្កហមខដេរបើកច្ូេមកកនុងក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី 0៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៦-៧,
៣៥-៣៦ (កងទ័ពខខម ក្កហមទាំងក្បុសទាំងក្សី ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម កំពងរដើ រៅត្តម
្ៃូវជាមួយនឹងទឹកមខមាំ រហើយបាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើរមឃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ
ឌីណា) ទំព័ ៩៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់សទធ ខតពណ៌រមម រហើយ ំកនឹងក្កមា ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយកាំរភៃើង
ខវង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២៦ (រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម

ក់

ខសបករជើងកង់ឡាន កាន់ការំ ភៃើង AK ៤៧ និង ក់មួកកនតឹប)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise
AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៤, ៥៥ (ក៏បានរឃើញកងទ័ពរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌នបតង) ៥៥-៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៧-១៨, ២១-២២ (ពិពណ៌នាមនសសវ័យរកម ងៗ ខៃះ
រសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម និងខៃះរទៀតពណ៌នបតង កាន់ការំ ភៃើងខវងខសៗោន) ៤៩ (ពិពណ៌នាកងទ័ព២ក្កុម ក្កុមទី
មួយជាកងទ័ពរកម ងៗអាយក្បខហេ ១៤-១៥ ឆ្នំ និងក្កុមទីពី អាយក្បខហេ ៣០ ឆ្នំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៧-៨ (ពិពណ៌នាកងទ័ពខខម ក្កហម ក់មួកកាតិបរ ៉ា និយម)
៣៥-៣៦, ៧៩-៨០ (កងទ័ពខខម ក្កហមរកម ងៗអាយក្បខហេ ១៣-១៤ ឆ្នំ ោមកាមពួកោត់រៅសាានទូតបាោំ ង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ២៣-២៤, ៣៧-៣៨, ៤៧ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់
ោត់បានពិពណ៌នាថ្នោត់រៅរកម ងខដ
រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី

អាយក្បខហេ ១៦ ឬ ១៧ ឆ្នំ ប៉ារណា
ណ ះ រៅរពេច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញ។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រោងត្តមនងៃខខឆ្នំកំរណើត បស់ោត់ រៅរពេរនាះ ោត់

ទំនងជាមានអាយ ១៨ ឆ្នំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៥០៥១ (ពិពណ៌នាអំពីទាង
ំ កងទ័ពរកម ងៗ និងកងទ័ពច្ំណាស់ៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម
សំរអឿន) ទំព័ ៦-៧ (កងទ័ពរកម ងៗបានជរមៃៀសោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័
៣២ (ពិពណ៌នាកងទ័ពរកម ងៗសាពយកាំរភៃើងរៅជិតសាលាច្ាប់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង

្លាៃ ឯកសា E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (ពិពណ៌នាអំពី
កងទ័ពខខម ក្កហមច្ំនួន ៥ នាក់ មានសំរេៀកបំ ក់ពណ៌រមម

ក់ខសបករជើងកង់ឡានពណ៌រមម ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយកាំរភៃើង

អាកា)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)

ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៥ ទំព័ ៥-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00644701-05 (ពិពណ៌នាកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេសមបូ រដ្ឋយរកម ងជំទង់ៗ
កំពងសាិតកនុង ងយនត។ កងទ័ពមានក់ ក់មួកទន់ធមមត្តដូច្ រ ៉ា រសទង និងកងទ័ព រសៃៀក ក់ឯកសណា
ា នរមម រហើយ
កងទ័ពខៃះកក្មមានកមពស់ខពស់ជាងកាំរភៃើងអាកា-៤៧ ណាស់)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥-៨, ៧៣-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័

៧៤-៧៥ (ពំបានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ វាយក្បឆ្ំ ងនឹងកា ្
ៃ ន ន បស់ខខម

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បាញ់ការំ ភៃើងបនតិច្បនតច្
ួ វាងកងទ័ពខខម ក្កហម និងទាហានក៏រដ្ឋយ
ជាទូរៅ បានបញ្ច ប់រៅរក្កាយរពេច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ
ខខម ក្កហមបានកាន់កាប់តំបន់ខសៗោន រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
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ក៏កា វាយក្បយទធោនរនាះ

។ កងពេនានា បស់កងទ័ព

។

ក្កហមរនាះរទ ប៉ាខនតោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនបានដ្ឋក់អាវធច្ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៥០ (ពួករគបានគិតថ្ន នឹងមានកា វាយក្បយទធោនខ្ៃង
ំ រៅកនុងទីក្កុង
ភនំរពញ ប៉ាខនតពំមានកា វាយក្បយទធោនខបបរនះទាេ់ខតរសាះ។ ពួករគអាច្ក្គប់ក្គងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយោមនកា វាយ
ក្បយទធោន

រហើយក្បជាជនមានអា មមណ៍ធូ រសបើយរៅរពេរនាះ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373416 (អតីត
កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បាននិោយថ្ន ពួករគជួបក្បទះនឹងកា ក្បយទធទប់ទេ់ោនខៃះរៅជិតទីក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនតមន
ិ មាន
កា ក្បយទធទប់ទេ់រទរៅរពេពួករគមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយសា ទាហាន េន់ នេ់ បានច្ះោញ់រហើយ)។
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សាានទូតកមពជា
ុ រៅកនុងទីក្កុងបាងកកបាត់កា ទាក់ទងជាមួយនឹងទីក្កុងភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ
ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166971 (ក្បភពរនះរេើក
រឡើងថ្ន

កា វាយក្បយទធោនបានបនតរៅមតំក
ុ ខនៃងតូច្ត្តច្ខដេរៅបនតកាន់កាប់រដ្ឋយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម

រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរៅរឡើយ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់
ក្បជាជនអារម ិកសតីពីសាានភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា E3/4148 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ កថ្នខណឌ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00663996 (ជនជាតិអារម ិកមានក់ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញបានោយ
កា ណ៍ថ្ន កា ក្បយទធោនបានរធាើរឡើងកនុងអំឡុងរពេក្បខហេជាមួយសបាតហ៍រៅ១០ នងៃ បនាទប់ពីកា ដួេ េំ បបទី
ក្កុងភនំរពញ។ បនាទប់ពីរពេរនាះមក ោត់បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន ោៃង
ំ អាវធទាំងអស់ បស់កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម
(FANK) ក្តូវបាន ឹបអូស) ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ទំព័ ៥៨, ៧២-៧៣
(រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ការំ ភៃើងច្ូេកនុង្ទះអនកជិតខ្ង បស់ោត់ រហើយ
កា បាញ់តទេ់ោនបានរកើតរឡើង វាងអនករៅកនុង្ទះរនាះខដេមានអាវធ

និងជាវ រសនីយ៍ឯករៅកនុងជួ រោធា)។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ថ្នខណឌ ៥១០។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧ (រយើងបានរក្បើក្បាស់ការភៃើងធំរៅរពេរយើងវាយក្បហា និងរៅដេ់រ ធិ៍ច្ិនតង ប៉ាខនត
រៅរពេរយើងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រយើងខេងរក្បើក្បាស់ការំ ភៃើងធំរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ២៩ (ពំបានសរងកតរឃើញមានជនសី វិេសាៃប់រៅកនុងរពេសក្មុកច្ូេទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ)
៧៤-៧៥ (ពំបានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ វាយក្បយទធនឹងកា សក្មុកច្ូេ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមរនាះរទ។ អាវធ
ខដេពួករគបានដ្ឋក់ច្ះ បានក្បមូេគ រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័
៥៧ (រក្កាយកងទ័ពខខម ក្កហមច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ទាហាន េន់ នេ់ និងកងទ័ពខខម ក្កហម អត់មានបាញ់ោន
រទ ពីរក្ ះទាហាន េន់ នេ់ ច្ះោញ់ និងដ្ឋក់អាវធច្ះរហើយ។ ប៉ាខនត កងទ័ពខខម ក្កហមបាន ំរលាភបំ នរេើ
ទាហាន េន់ នេ់ និងក្បជាជន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

១០.២.២ កា ោក់្ាយត្តមវិទយុ

461>

មានកា ោក់្ាយត្តមវិទយុ

និងរសច្កតីក្បកាសមួយច្ំនួនរដ្ឋយភាគីរ្សងៗ

ខហម រកតដ្ឋោ៉ា (អនកតំណាងម៉ាូណាសីយ៉ាូ ឬច្េនាជាតិ)
អំឡុងរពេក្ពឹក

1365

1364

ួមទាំង

និងសរមតច្សងឃទាំងពី គណៈរៅកនុង

។ រក្កាយមក ឧតតមរសនីយ៍ មី សីច្ន អនកនាំ កយឲ្យកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

បស់ ដ្ឋាភិបាេ បានអរញ្ជ ើញកមាមភិបាេតំណាងខខម ក្កហមមកទីក្កុងភនំរពញ និងបានអំ វនាវ
ឲ្យទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់រៅទូទាង
ំ ក្បរទសដ្ឋក់អាវធច្ះ

1363

1366

។ រក្កាយរពេ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៥-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨-៩, ២១-២២, ៥៩-៦០ (សាកសីទទួេបនទក
ុ ពីតំបន់ខ្ងរជើងវតតភំ ន ហូតដេ់សាពនរក្ជាយ
ច្ង្វា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ២៦-២៨ (ទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានខបង
ខច្កជាតំបន់រ្សងៗោន រោងត្តមកងពេខដេមក ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅរពេរនាះ កងពេទាំងរនះទំនងជារគ
ឲ្យកា

តំបន់ទាង
ំ អស់រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ២៧-២៨ (កងពេ

បស់ោត់ទទួេបនទក
ុ ត្តមដ្ឋនតំបន់រៅជំ វិញ្ា ងមី) ៣០ (កងពេមកពីភូមិភាគពិរសសក៏ទទួេបនទក
ុ ត្តមដ្ឋនក្កុង
្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២(ស៊ុំ ជា)ទំព័ ៦៧-៦៨ (ក្កុងក្តូវបានខបងខច្ករៅត្តមភូមិភាគ។
ភូមិភាគ បូ ៌ រមើេកា ខសក្តូវោប់ព្
ី ា ងមីរៅខ្ងតបូង។ ភូមភា
ិ គនិ តីរមើេកា ខសក្តូវោប់ពី្ា ងមីរៅខប៉ាកខ្ង
េិច្ក្កុង ជិតរ ធិ៍ច្ិនតង។ ពី្ា ងមី ហូតដេ់មាត់ទរនៃក្តូវបានកាន់កាប់ និងរមើេកា ខសក្តូវរដ្ឋយភូមិភាគឧតត )
ទំំព័ ៧៩ (ហាក់ ក្បធានកងវ រសនាតូច្ បាននិោយក្បាប់រយើងអំពី វិធខី ដេរគខបងខច្កក្កុងរៅជាតំបន់ រហើយក្កុម
កងទ័ពខសៗោនទទួេកា ង្វ កា

តំបន់ បស់ពួករគរ ៀងៗខៃួន)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ សាកសី

ខសម

រហឿន ឯកសា E3/5280 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287555 (ក្តូវបានរគ
បញ្ញជឲ្យរៅកា
1364

សាានីយ៍ វិទយុវតតភំ)ន ។

“រមដឹកនាំច្េនាអនកជាតិនិយម” អំ វនាវឲ្យទមាៃក់អាវធច្ះោញ់ត្តម វិទយុក្កុងភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ

ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166972-73
(អនកតំណាងច្េនាអនកជាតិនិយមបាន វនាវឲ្យរមបញ្ញជកា ជាន់ខពស់ននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិ បញ្ញជរៅកងទ័ព
បស់ពួករគឲ្យដ្ឋក់អាវធច្ះ

និងអរញ្ជ ើញអនកតំណាងននក្កុមរ្សងរទៀតមកកាន់ក្កសួងព័ត៌មាន)

។

រសៀវរៅ

François PONCHAUD កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ ឯកសា E243.1 ERN (ភាសាខខម ) ០០៨៦២២៨៨-៩ (កា បញ្ញជក់អំពី
ម៉ាូណាសីយ៉ាូ គឺ ច្េនាជាតិ)។
1365

ក្ពះសងឃោជទាំងពី គណៈអំ វនាវឲ្យមានបទឈ្ប់បាញ់ រដ្ឋយរសនើឲ្យខខម ក្កហមច្ូេកនុងកិច្ចក្បជំ (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905194
(អំ វនាវឲ្យភាគីបញ្ឈប់កា ក្បយទធោន)។
1366

ឧតតមរសនីយ៍ ដ្ឋាភិបាេអរញ្ជ ើញអនកតំណាងភាគីមាេងរទៀតឲ្យច្ូេភនំរពញ

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905195។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៧
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បកាសរនាះខតប៉ានាមននាទីប៉ារណា
ណ ះ ខខម ក្កហមក៏បានកាន់កាប់សាានីយ៍ វិទយុ រហើយបានក្ោនរោេ
ច្ំរ ះកា អរញ្ជ ើញឲ្យមានកា ច្ ោជាមួយនឹង “បនកបត់ណាមួយ បស់ េន់ នេ់ ខដេគួ ឲ្យសអប់
រខពើម” រដ្ឋយបានអះអាងថ្ន ពួករគកំពង “ច្ូេទីក្កុងភនំរពញត្តម យៈកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ” រហើយ
បានអរញ្ជ ើញរមបញ្ញជកា ននកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ ខដេបានទទួេរជាគជ័យ ឲ្យរធាើដំរណើ រៅកាន់
ក្កសួងព័ត៌មាន និងបញ្ញជ “ឲ្យសមាជិកននបនកបត់ េន់ នេ់ ខដេរៅរសសសេ់ទំលាក់អាវធច្ះ
និងក្បគេ់រៅឲ្យ”គណៈកមាមធិកា ននកងកមាៃំង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេមកពីតំបន់ឧតត និង
បូ ៌

1367

462>

។

រក្កាយរនាះបនតិច្

រមដឹកនាំខខម ក្កហមមានក់ខដេពំបានបង្វាញអតតសញ្ញាណបានក្បកាស

ថ្ន រក្កាយពីបានជួបជាមួយនឹង ឈ្ឹម ឈ្ួន, េន់ ណន និងសរមតច្សងឃទាំងពី គណៈ ទាហាននន
បបសាធា ណ ដាខខម បានយេ់ក្ពមទមាៃក់អាវធច្ះ និងក្ពមច្ះច្ូេ។ ដូរច្នះ រមដឹកនាំ ូបរនះបាន

ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៣០ (រសច្កតីក្បកាសរធាើរឡើងរដ្ឋយឧតតមរសនីយ៍ មី សីច្ន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៨ (ម្នតីតំណាងទាហាន េន់ នេ់ បានបញ្ញជក់
ច្ាស់ថ្ន រៅរពេរនះ រយើងោញ់រហើយ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា

E3/4719 ច្ះនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418273 (បានរឃើញឧតតមរសនីយ៍ មី សច្
ី ន
ជាមួយកងទ័ពខខម ក្កហម

៣

នាក់

អមដំរណើ ោត់រៅកាន់ វិទយុជាតិ

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រមឿង សន ឯកសា

រដើមបីខក្សកក្បកាសត្តមវិទយុរៅទីរនាះ)។
E3/1745 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ

២០០៩ ទំព័ ៣, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00304326, 00304328 (ោត់ ស់រៅកនុងក្កុងកំពង់រសាម រហើយបានសាតប់ឮ
កា ក្បកាសត្តមវិទយុឲ្យកងទ័ពទាំងអស់ទមាៃក់អាវធច្ះ)។ សូមរមើេ្ងខដ

S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពី

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 (អនកនាំ កយឲ្យទី
បញ្ញជកា រោធាទីក្កុងភនំរពញ ខដេបានបោជ័យ រ្
ម ះឧតតមរសនីយ៍ មី សីច្ន ក៏បានរច្ញមកអំ វនាវត្តមវិទយុរៅ
ដេ់ពេទាហានទាំងអស់ឲ្យសំច្ះោញ់ រហើយសហកា ជាមួយនឹងអនកទទួេជ័យជមនះ)។ រោងត្តម ហន ឈ្នេី
េន់ ណន (បអូនក្បុស បស់ េន់ នេ់) ក៏បានរធាើកា ក្បកាសដូច្ោនរនះខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៣០-៣១។
1367

តំណាងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ ក្បាប់ឲ្យកងទ័ព ដ្ឋាភិបាេច្ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00166974។ សូមរមើេ្ងខដ
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា E3/4719 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418273 (ភាសាខខម ) (រក្កាយពីឧតតមរសនីយ៍ មី សច្
ី ន បានអំ វនាវឲ្យទាហាន េន់
នេ់ ទមាៃក់អាវធច្ះោញ់ ួច្មក ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមវិទយុថ្ន៖ “រយើងមករនះមិនខមនមកច្ ោរទ គឺមករដ្ឋយ
រញើស្ម និងច្ងអាវធ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អំ វនាវ “ឲ្យ ដាម្នតី និងក្គប់ឧតតមរសនីយ៍រ្សងរទៀតខដេពំទាន់បាន ត់រៅទីណារនាះ ច្ូេខៃួន
រៅកាន់ក្កសួងព័ត៌មានជាបនាទន់ រដើមបីជួយបរងកើត វិធានកា សាត សណា
ត ប់ធានប់រឡើង វិញ” និងបាន
ក្បកាសថ្ននឹងបរងកើតគណៈកមាមធិកា មួយកនុងរពេដ៏ខៃីខ្ងមខ ខដេមានសមាសភាពជាកមាមភិបាេ
ណសិ ស ួប ួម និង ណសិ ស ំរដ្ឋះ ខដេមកពីទូទាង
ំ ក្បរទស មកច្ូេ ួមក្បជំ

463>

1368

។

រៅក្តឹម ក់កណា
ត េក្ពឹកនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់

ក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់កនុងទីក្កុងភនំរពញ

1369

។

ុ ភនរំ ពញ និងរសច្កតក្ី បកាសសតព
១០.២.៣ ប ោ
ិ កាសរៅកនង
ុ ទីក្កង
ី កា
ី ជរមៃៀស

464>

កនុង យៈរពេប៉ានាមនរមា៉ាង

រក្កាយរពេកងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមច្ូេមកដេ់កនុង

1370

ទីក្កុង កងទ័ពខខម ក្កហមកនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម

1368

បាននិោយរឡើងថ្ន “ស្ង្វគមបានបញ្ច ប់

ត្តមកា ោយកា ណ៍នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ បស់ ដ្ឋាភិបាេច្ះោញ់ (កនុងកក្មង

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា

E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )

00905196-00905197។
1369

សាានទូតកមពជា
ុ រៅកនុងទីក្កុងបាងកកបាត់កា ទាក់ទងជាមួយនឹងទីក្កុងភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166971 (ក្បភពមួយបាន
ោយកា ណ៍អំពីព័ត៌មានខដេទទួេបានមកពីសាានទូត បស់បសចិមក្បរទសមួយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

បាននិោយថ្ន

កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ទីក្កុងក្គប់កខនៃងទាំងអស់រៅក្តឹមរមា៉ាង ១០ ក្ពឹក)។ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

្ាយអំពកា
ី
ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

និងកា កាន់កាប់សាានទូតសហ ដាអារម ិក

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00846158-00846159 (សរមៃង
វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានក្បកាសថ្ន “រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរមា៉ាង ០៩:៣០ នាទី
រយើងបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញជាសាាព ” និងពិពណ៌នាអំពី របៀបខដេ “កងកមាៃំងក្បជាជនរយើងកំពងក្គប់ក្គង និង
កាន់កាប់ក្គប់ទីត្តំងសំខ្ន់ៗ បស់ខ្មង
ំ រៅទីក្កុងភនំរពញ” ួមទាំង វតតភំ ន ទួេរោក សាានីយ៍ ងរភៃើង និងទីត្តំងក្កសួង
ខដេសាិតរៅខ្ងតបូងសាានីយ៍ ងរភៃើង សាានីយ៍ វិទយុ សឹង
ទ មានជ័យ តំបន់កាេងនេ់ វិមានច្ំកា មន សាានទូតអារម ិក
បឹងរកងកង បញ្ញជកា រសនាធិកា

និងតំបន់រៅមតំរុ ក្ជាយច្ង្វា

និងរក្តើយខ្ងេិច្ទរនៃ)។ វិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិ

កមពជា
ុ នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កុងក្តូវបាន ំរដ្ឋះ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា
E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905200-00905201 (ក្បកាសថ្ន ទីក្កុងភនំរពញ
“ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ” រៅរមា៉ាង ០៩:៣០ នាទីក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
1370
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ទាហានច្េនាជាតិនិយម បស់ ខហម រកតដ្ឋោ៉ា ក៏មានវតតមាន
រៅក្ពឹកនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រហើយបានអះអាងថ្ន បានទទួេខសក្តូវរេើកា កាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រហើយ” រហើយក្បជាជនសបាយ ីកោយ រដ្ឋយសា ខតកា ក្បទូសោ៉ា យោនបានបញ្ច ប់រៅ
ក្បជាជនបានមកឈ្ រៅត្តម្ៃូវរដើមបីក្បា ពធ

និងអបអ សាទ ដេ់កងទ័ពខខម ក្កហម

1371

។

រដ្ឋយ

សូមរមើេ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00644702-00644703 (ពិពណ៌នាថ្ន ខហម រកតដ្ឋោ៉ា កូនក្បុស ដាម្នតីមួយ ូប
និងត្តមកា អះអាង គឺជាអគគរមបញ្ញជកា ដឹកនាំច្េនាជាតិនិយម បាន “ ំរដ្ឋះ” ទីក្កុង រហើយបានអួតអាងថ្នបានកាន់
កាប់ទីក្កុង “រដ្ឋយមានកូនទាហានខត ៣០០ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ”) ។ បនសុទធកមមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
(កាខសត
Newsweek) E3/4429 នងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00445259 (ពិពណ៌នាអំពី “កា
ោប់យក” ទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយ “កងទ័ពោមនសណា
ត ប់ធានប់ច្ំនួន ២០០ នាក់” រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់ ខហម រកតដ្ឋោ៉ា )។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៦៨ (បានឮថ្ន ខហម រកតដ្ឋោ៉ា និងច្េនា
ជាតិនិយម ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខខម ក្កហមខកៃ ងកាៃយ)។
1371
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៥, ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF)
ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ជន
សី វិេឲ្យសៃប់រសៃៀម និងកំឲ្យភ័យខ្ៃច្រដ្ឋយសា កា វាយក្បយទធ បានច្ប់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២

(យន គីម) ទំព័ ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១២-១៣។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៤២-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៣-៤ (មនសសក្គប់ោនរ

រពញរដ្ឋយកតីសបាយ ីកោយរៅរពេរនាះ ពីរក្ ះពួករគគិតថ្ន

ស្ង្វគមបានបញ្ច បរ់ ហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤ (ពួករគខក្សករឡើង
ថ្ន ស្ង្វគមបានបញ្ច បរ់ ហើយ រហើយសនតិភាពបានមកដេ់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ទំព័

១៨ (សរមតច្ ហួត ត្តត បានមានសងឃដីកាក្បាប់ក្បជាជនថ្ន រយើងបានោញ់

ស្ង្វគមរហើយ ស្ង្វគម្តរៅរហើយ។ ឥឡូវរនះ សូមរញាម ួមកសាងក្បរទសជាមួយោន។ រយើងសទធខតបងបអូនោន។
ដូរច្នះ សូមទទួេអនកខដេមានជ័យជមនះ សូមកំវាយតរៅមខរទៀត ក្បខហេរមា៉ាង ១០) ។ សូមរមើេ្ងខដ

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00541003 (រៅខ្ងមខមនទី រពទយក្ពះអងគឌួង ក្កុមមនសសបានខក្សករឡើងថ្ន “ជរោ សនតិភាព!
ស្ង្វគមច្ប់រហើយ”។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ

កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (កងទ័ពខខមក្កហមរសៃៀក ក់រមមខក្សកជរោ និងជ័យជមនះ)
។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សា សក្មាប់ព័ត៌មាន Le Monde ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៨
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00486890។ អនកនិពនធកា ខសត Kyodo ស រស អំពីភាពោមនសណា
ត ប់ធានប់

រៅភនំរពញបនាទប់ពីកា ច្ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905198-00905199 (ពិពណ៌នាអំពព
ី ួកទាហាន និងក្បជាជនបានោប់ លាក់នដោន
រហើយរៅនដមាេងៗមានសាពយកាំរភៃើង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

371

01006679
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រជឿជាក់ថ្ន សនតិភាពនឹងរកើតមានរឡើង វិញរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

1372

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី កនុង

យៈរពេប៉ានាមនរមា៉ាងរក្កាយមកបនតិច្ ប ិោកាសបានផ្ទៃស់បូ ត រៅរពេខដេខខម ក្កហមបានោប់
រ្តើមខណនាំក្បជាជនឲ្យោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញជាបនាទន់

1372

1373

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩ (ក្បជាជនបានរច្ញមកសាាគមន៍ និងអបអ

សាទ ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៤។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ២៨-៣០ (ោត់បានឈ្ រៅត្តម្ៃូវ និងក្គវីទង់ស រដើមបី
សាាគមន៍កងទ័ពខខម ក្កហមច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៣
(ក្បជាជនឈ្ តរក្មៀបជួ ោនរៅត្តម្ៃូវរដើមបីអបអ កា មកដេ់ បស់កងទ័ព)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៨៥ (ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញកំពងអបអ ជ័យជមនះ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤៧-៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៣-៥៤។
1373
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១២-១៣ (រយើងសបាយខ្ៃង
ំ ណាស់រៅរពេក្ពឹក
ក្បខហេជារមា៉ាង ៩ ក្ពឹក ប៉ាខនត មកដេ់ក្តឹមរមា៉ាង ៣ រសៀេ សាានភាពបានផ្ទៃស់បូ ត ទាំងក្សុង។ រយើងមានកា
តក់សត
ៃុ នឹងកា ផ្ទៃស់បូ ត ោ៉ាងរេឿនដូរច្នះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័
២៨,៦៨ (រៅក្បខហេជារពេនងៃក្តង់ ប ិោកាសមានកា ផ្ទៃស់បូ ត )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
(Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៤-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៣-៤
(មកដេ់ក្តឹមរពេ រសៀេ ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគក្តូវោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (សភមងគេ បស់ក្បជាជនពបា
ំ នយូ រនាះរទ ពីរក្ ះកងទ័ពក្បដ្ឋប់
រដ្ឋយអាវធបានខក្សកដ្ឋក់ោត់ រហើយនិងអនកជិតខ្ងោត់ ឲ្យោករច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨០-៨១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៩, ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(គង់ គីម) ទំព័ ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០, ៧៨-៧៩ (រៅរមា៉ាងក្បខហេ ៣ រសៀេ កងទ័ពបានក្បកាស
ឲ្យក្បជាជនោករច្ញជាក្បញាប់) ទំព័

៣១ (ពួករគបានោករច្ញរៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ៦:៣០ នាទីលាៃច្)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៧-៥៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានខណនាំឪពក បស់
ោត់ថ្ន ឪពកោត់មានរពេ ១៥ នាទី រដើមបីរវច្បរងាច្រច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្)
ទំព័ ៣០-៣១, ៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៤-៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦
ខខវិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦-៨ (បានឮ ងរក្កាះរបើកច្ូេកនុងទីក្កុងរៅរពេក្ពឹក រហើយពួករគក្តូវោក
រច្ញពី្ះទ រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ៩ ក្ពឹក) ១៩ (កងទ័ពបានច្ូេកនុង្ទះ បស់ោត់រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ៧ ក្ពឹក)
៣៦ (ពួករគបានោករច្ញពី្ះទ រៅរវលារមា៉ាង ៩ ក្ពឹក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០.២.៤ េកេណៈបរណា
ត ះអាសនន និងកា វិេក្តឡប់មកវិញ “កនុង យៈរពេ៣នងៃ”

465>

ខខម ក្កហមបានក្បកាសក្បាប់ក្បជាជនថ្ន

កា ជរមៃៀសរធាើរឡើងជាបរណា
ត ះអាសននខត

ប៉ារណា
ណ ះ រហើយសាកសីភាគរក្ច្ើនក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគោំបាច្់ក្តូវជរមៃៀស យៈរពេ ៣ ឬ ៤នងៃ
ខតប៉ារណា
ណ ះ រក្កាយពីរពេរនាះ ពួករគអាច្ វិេក្តឡប់មក្ទះ វិញបាន

1374

។

៣៩-៤០, ៦៦ (បានឮរហតកា ណ៍រនះប៉ានាមននងៃរក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ២០១២
(មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៦-៧៧ (រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ១០ ក្ពឹក ោត់បានឮពីបគគេិករពទយមានក់ថ្ន កងទ័ពកំពង
បងេំពួករគឲ្យោករច្ញពីមនទី រពទយជាបនាទន់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៣៧៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៤ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខរមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ទំព័ ១៩ (រៅរវលារមា៉ាង ១២:០០ បានឮថ្ន ខខម ក្កហមបានអនញ្ញាតឲ្យក្បជាជនោម
ោករច្ញពីទីក្កុង រហតដូរច្នះ ពួករគអាច្ក្តឡប់រៅកាន់ក្សុកកំរណើត បស់រគវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខមិងនា
ឆ្នំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១០-១១ (រដ្ឋយដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទស

កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00963944 កត់សមាគេ់ថ្ន កនុង យៈរពេពី
បីរមា៉ាង ប ិោកាសបានផ្ទៃស់បូ ត ទាំងក្សុង ទំព័ ៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00963949 កត់សមាគេ់រឃើញដូច្ោនថ្ន
ទាហាន ដ្ឋាភិបាេខដេបានឧិបអនកទទួេជ័យជមនះកាេពីបីបួនរមា៉ាងមន

រពេរនះកំពងរដ្ឋះឯកសណា
ា ន បស់ខួ ៃន

រច្ញរដ្ឋយសា កា ភ័យខ្ៃច្រៅទូទាង
ំ ទីក្កុងទាំងមូេ)។
1374
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣៤- ៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័
២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៨២-៨៣, ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់)
ទំព័ ៨,៣៣-៣៤,៦១-៦២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី)ទំព័ ៧៧-៧៨, ៨១។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៣-៧៥, ៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise
AFFONÇO) ទំព័ ៥៤, ៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ២១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣២-៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័
៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦០-៦១, ៧២-៧៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខមិងនា ឆ្នំ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧-៨,
៣២-៣៣, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ១២-១៤ (រមបញ្ញជកា ខខម ក្កហមមានក់បានឮថ្ន ជនសី វិេនឹងោករច្ញពីទីក្កុង
ក្បខហេមួយអាទិតយ និង វិេក្តឡប់មក វិញរក្កាយរពេទីក្កុងក្តូវបានរ ៀបច្ំក្សួេបួេ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

373

01006681
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

466>

រដ្ឋយសា មានកា ខណនាំឲ្យយកខត បស់ ប បនតិច្បនតច្
ួ រៅជាមួយ

រហើយរជឿជាក់ថ្ន

ពួករគនឹង វិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ ៣ នងៃ ខ្ងមខរនាះ ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានោករច្ញ

ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN
(ភាសាខខម )00375523-00375524។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា
E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373407 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើក
រឡើងថ្ន សា ី បានក្បាប់រយើងឲ្យនិោយ “ខបបរនះ” រ េគឺ ពួករគនឹងក្តឡប់មក វិញកនុង យៈរពេមួយអាទិតយ)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ាត់ េី ឯកសា E3/4720 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418292 (កងទ័ពអងគកា បានក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគនឹងក្តឡប់មកវិញ រហើយពោ
ំ ំបាច្់យកអាី
រក្ច្ើនរពករទ។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ

ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526067 (កងទ័ពបានក្បកាសថ្ន រយើងនឹងឲ្យក្តឡប់មកវិញ ២-៣ នងៃរទៀត)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េឹង េិញ ឯកសា E3/4956 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៩-១០
ERN (ភាសាខខម ) 00552103-00552104។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា

E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557816-00557817។

កយសំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សម ស័កត ឯកសា E3/5033 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00562498 (រទើបពួករគ វិេក្តឡប់ច្ូេេំរៅដ្ឋានក្កុងភនំរពញ វិញ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

រសតណាត្ត ៉ាូសាាន ឯកសា E3/5076 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 0064184000641841។ សូមរមើេ្ងខដ

បទសមាភសន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា

E3/5683 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00184210 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់
បាននិោយថ្ន យទធជនបានក្បាប់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសថ្ន ពួករគោករច្ញបរណា
ត ះអាសននខតប៉ារណា
ណ ះ រទាះបីជា
លាប មិនខដេធាៃប់បានឮថ្ន ពួករគក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យក្តឡប់មកវិញរក្កាយរពេ ៣ នងៃករ៏ ដ្ឋយ)។ អតាបទ
សមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00062458

(រអៀង

សា ី

បានរេើករឡើងថ្ន

រៅរពេរនាះរគគិតថ្ន

អនកខដេក្តូវជរមៃៀសខៃះនឹងក្តូវជរមៃៀស

ជាបរណា
ត ះអាសនន រហើយមួយច្ំនន
ួ នឹងក្តូវជរមៃៀស ហូត។ ពួករគោំរមើេក្បតិកមម បស់ក្បជាជន រហើយអារម ិកនឹង
រធាោ
ើ ៉ា ងរម៉ាច្)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា

E3/471 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខមីនា ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន ជា ខដេជាក្បធាន
វ រសនាតូច្រេខ ១១ បានក្បាប់ពួករគឲ្យក្បាប់ក្បជាជនថ្ន ឲ្យរច្ញខត ៣ នងៃ ខតប៉ារណា
ណ ះ)។ កមពជា
ុ និោយថ្ន

សហ ដាអារម ិក រវៀតណាម បានជួយដេ់កា ប៉ានប៉ាងរធាើ ដាក្បហា ៣ ដង (សា ព័ត៌មាន Los Angeles Times)
ឯកសា E3/622 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨ (បានដកក្សង់សំដី រអៀង សា ី ខដេបាននិោយថ្ន កា
ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញរដើមរឡើយគឺជា វិធានកា បរណា
ត ះអាសនន)។ សា ី៖ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងជាវិធាន

កា បរណា
ត ះអាសនន (សា ព័ត៌មានបាងកកប៉ាសតិ៍) ឯកសា E3/3322 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

374

01006682
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជាមួយនឹង បស់ ប ជាប់ខួ ន
ៃ បនតិច្បនតច្
ួ ខតប៉ារណា
ណ ះ

1375

។ ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានក្បមូេយកខត

សមាជិកក្គួសា និងយក បស់ ប បនតិច្បនតច្
ួ ខដេពួករគអាច្យករៅជាមួយបាន ដូច្ជាក្កដ្ឋស
ក្បាក់ជារដើម

1376

។ ក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរដ្ឋយោមនសមាជិកក្គួសា មួយ

ច្ំនួន ឬ ទាំងអស់រៅជាមួយរឡើយ

1375

1377

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២

(រអា ី)ទំព័ ៨២ (កងទ័ពបានក្បាប់ោត់ថ្ន ោត់ពំោបា
ំ ច្់យក បស់ ប រៅជាមួយរឡើយ ពួកោត់អាច្ទិញ បស់ ប
រៅត្តម្ៃូវបាន រហើយរបើយករៅនាំខតធៃន់ រដ្ឋយសា ពួកោត់ក្តូវោករច្ញខតកនុង យៈរពេ៣នងៃ ក្តឡប់មកវិញ
រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៤-៥៥, ៨៥ (រគបានខណនាំពួក
ោត់ឲ្យយក បស់ ប តិច្តួច្រៅជាមួយបានរហើយ។

ោត់បានយក បស់ ប ខដេោត់ក្តូវកា ខត ក់កណា
ត េរៅ

ជាមួយប៉ារណា
ណ ះ ខដេភាគរក្ច្ើនជា បស់មានតនមៃផ្ទទេ់ខួ ៃនខដេោត់មាន

ួមទាំងអតតសញ្ញាណប័ណណ រសៀវរៅកូន

បស់ោត់ ។េ។)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៨២-៨៣, ៨៥ (បានរជឿជាក់
ថ្ន ពួករគនឹងរៅខតពី បីនងៃប៉ារណា
ណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៦៩-៧០
(ពួករគោមនអាីទាង
ំ អស់រក្ៅពីសរមៃៀកបំ ក់ខដេពួករគរសៃៀកជាប់នឹងខៃួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣
(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៧ (រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពួកោត់នឹងោករច្ញខត៣នងៃប៉ារណា
ណ ះ រហើយរគបានខណនាំពួករគកំ
ឲ្យយក បស់ ប រក្ច្ើនរពករៅជាមួយពីរក្ ះពួកោត់នឹង វិេក្តឡប់មកក្កុងភនំរពញវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥ (បានរវច្ខចប់ខតរសបៀងអាហា និងសរមៃៀកបំ ក់ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ពួកោត់
ស់រៅខត យៈរពេ៣នងៃប៉ារណា
ណ ះ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839

ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ខៃះោមនរសបៀងអាហា បនតិច្បនតួច្រសាះរឡើយ ខៃះរទៀត
មានរខ្អត់អាវ មានអាវអត់រខ្ បាតរជើងទរទក៏មាន ក្បកបរដ្ឋយភាពភ័យខ្ៃច្ និងទឹកខភនក)។
1376
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥ (ខៃះខ កទូេ បស់ ប រៅរេើសាម និង
កាេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧ (មិនអាច្យួ បស់ ប បានរក្ច្ើន
រដ្ឋយសា ោត់មានកូនបីនាក់រៅជាប់នឹងោត់ ប៉ាខនតោត់មានសរមៃៀកបំ ក់ និងដបទឹករដ្ឋះរោខៃះសក្មាប់កូនៗោត់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៤-៧៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២២ (មិនបានយកអងក រៅ
ជាមួយរដ្ឋយសា វាធៃនរ់ ពក ោត់មានខតក្បាក់រ ៀេរដ្ឋយគិតថ្ន ោត់អាច្ោយវារៅត្តម្ៃូវបាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨២ (ពួកោត់បានោករច្ញរដ្ឋយមិនយកអាីរៅជាមួយរក្ៅពីេយរឡើយ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់

គីម) ទំព័ ៤២-៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២

(មម សំរអឿន) ទំព័ ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤ (ភ័យខ្ៃច្
បាត់កូនោត់២ នាក់ និងកមួ យក្បុសោត់២ នាក់រៅកនុ ងហាូងមនសស ដូរច្នះ ោត់បានច្ងពួករគជាប់ោន រហើយរវច្ខច ប់
សរមៃៀកបំ ក់ ទឹក និងថ្ននំរពទយរៅជាមួយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោស) ទំព័
៥ (កូនៗក្តូវោករច្ញរហើយទកឪពកមាតយរោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៨១
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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467>

រោងត្តមក្បភពច្ំនួនពី ខខម ក្កហមខៃះបានក្បាប់ក្បជាជនខដេបានោករច្ញ ឬ កំពង

ោករច្ញពីទីក្កុងថ្ន ពួករគនឹងមិន វិេក្តឡប់មកវិញរទ

(រគបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យយក បស់ ប តិច្តួច្បំ្ត

ពីរក្ ះ

1378

។

ពួកោត់នឹង វិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ៣នងៃ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០, ៤១ (បានយកកមួ យក្បុស២នាក់ និង បស់ ប
បនតិច្បនតួច្)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា E3/5143 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័
៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204123 (ក្បជាជនខដេរច្ញពីភំរន ពញមានសាពយអីវា៉ាន់សំពីងសំរ ង និងមានកា យំខក្សក
រដ្ឋយសា កា ក្ ត់ក្បាស់មាតយឪពក និងកូន បស់ពួករគ)។
1377
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៥ (ក្គួសា បស់សាកសី និងក្គួសា ឪពកមាសាកសី
បានោករច្ញខបកពីោន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៣-១៤ (ោត់បានោករច្ញ
ជាមួយនឹងសមាជិកក្គួសា តិច្តួច្បំ្ត

រហើយខខម ក្កហមមិនអនញ្ញាតឲ្យោត់រៅ ង់ោំ ហូតដេ់សមាជិកក្គួសា

មកជោ
ំ ន រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណប ផ្ទនី ឯកសា E3/5401 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00480098-00480101 (រៅកនុងក្គួសា បស់ពូោត់ មានកូន ១០ នាក់ រហើយ
ពួកោត់អាច្យកខតកូនតូច្ៗ រៅរ ធិ៍សាត់ កូនដនទរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីពក
ួ ោត់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ អឹម ណាន ឯកសា E3/4735 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00484498 (ោត់ និងសាាមី បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរោេកូនទាំង៣នាក់ បស់ពួករគខដេមិនទាន់មក
ដេ់្ះទ រៅរពេកងទ័ពបានច្ូេមកដេ់)។
E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័
ជាមួយ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់

តនៈ ឯកសា

៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ក្តូវោករច្ញរដ្ឋយោមនឪពកមាតយរៅ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (សមាជិកក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោនរៅរពេរនាះ)។ ទក្មង់
ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ តប នី ឯកសា E3/5452 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00471469 (ពួករគមិនឲ្យោត់្ៃងកាត់មក កឪពកមាតយ បស់ោត់រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ
រហៀក ណារ ៉ាន ឯកសា E3/5376 ច្ះនងៃទី២៥ ខខសីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00477266 (ឪពក
មាតយ បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរ្សងោនពីក្កុមក្គួសា ឪពកមា បស់ោត់)។

សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹងក្បតិោ ឹក

នងៃទី១០ ខខរមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៣២ (បានឮពីជនរភៀសខៃួនថ្ន ធមមត្ត អងគកា បាន
អនញ្ញាតឲ្យសមាជិកក្គួសា រៅជំោនរៅកនុងរពេជរមៃៀស)។
1378
ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិកក្បោំទីក្កុងបាងកក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ឯកសា E3/3004 ច្ះខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00495557 (បានោយកា ណ៍អំពីអនក
ខដេក្តូវបានជរមៃៀសមានក់បានរេើករឡើងថ្ន ពួកខខម កមមយ
ុ នីស ត “បានពាោមរធាើឲ្យអនករធាើដំរណើ ោមនសងឃឹមថ្ននឹង
បានក្តឡប់រៅភនំរពញ វិញរទ” រទាះបីជារគមិនដឹងច្ាស់ថ្នកា រេើករឡើងរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរៅរពេណាក៏រដ្ឋយ)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០.២.៥ កា អះអាងអំពកា
ី ក្ពួយបា មភខ្នកសនតស
ិ ខ

468>
កា

កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋានថ្ន ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសគឺរដើមបី
ខៃួនឲ្យ ួច្្តពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកខដេនឹងរធាើរឡើងបនតរទៀត

1379

រដ្ឋយសហ ដាអារម ិក

។

ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (រៅរេើសាពនមនីវងស កនុងរពេជរមៃៀស កងទ័ពបាននិោយថ្ន រគជរមៃៀសពួក
បងឯងរច្ញរៅខក្ស រហើយ “កំសងឃឹមថ្ន បានក្តឡប់មកវិញ អងគកា យករៅេត់ដំរហើយ”)។
1379
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២(យឹម សវណណ )ទំព័ ៥៨-៥៩, ៦៦-៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៣, ៤៤។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦-៧, ៨-៩, ៣០-៣៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៤ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៥-៧៧, ៧៩-៨០, ៨១-៨២, ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៨, ៣៣-៣៤, ៦១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៤, ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៣-៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ោន់ សជាតិ)ទំព័ ៣២-៣៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៧។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៨៦-៨៧។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧-៨, ៣២-៣៣, ៣៥-៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ២៨ (កមាមភិបាេបាននិោយ កយរពច្ន៍ទាង
ំ រនះត្តម រមក្កូថ្ន
អារម ិកនឹងមកទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៩-១០។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៩ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៩, ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខរមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៣-៧៥។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៥៥ (សាឡុត បាន កមួ យ បស់ ប៉ាេ ពតបានឮថ្ន
សហ ដាអារម ិក មាន “ខ្នកា ច្ះោញ់” ខដេរក្កាយមក ោត់យេ់ថ្នមានន័យថ្ន សហ ដាអារម ិកនឹងទមាៃក់
ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៨៥-៨៦។ (បាន
ឮថ្ន រោេបំណងននកា ជរមៃៀសគឺច្ង់ឲ្យក្កុងភនំរពញ ួច្្តពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។ សូមរមើេ្ងខដ

ទូ រេខ

ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ២១ ឯកសា E3/2688
ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (បានោយកា ណ៍ថ្ន ទាហាន បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានច្េ័តរៅត្តម
វិងីសំខ្ន់ៗកនុងទីក្កុង

និងបានក្បកាសថ្ន

ទីក្កុងក្តូវក្បឈ្មមខនឹងកា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញរដ្ឋយកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់ស័ា ប៊ីហសូ ឯកសា E3/5137 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00163090។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ ខកវ ឯកសា E3/5173 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189263-189264។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

377

01006685
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198940-00198942។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ាណណ ឯកសា E3/5523 ច្ះនងៃទី០៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00414423-00414424។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម ឯកសា E3/5407 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00480203-00480205។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ
សន ដ្ឋោ៉ា ឯកសា E3/5428 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0048335200483353។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឡាយ សិនងូ ឯកសា E3/4774 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ តលា

ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00496962-00496963។ ព័ត៌មានបខនាម បស់ ឈ្ំ រ ៉ា ឯកសា

E3/4955 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី ឯកសា
E3/5613 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00491047-00491049។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម )
00526067-00526068។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង សឺន ឯកសា E3/4841 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526084-00526085។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រ ៉ា

គីមសូហីា ឯកសា E3/5077 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0064122100641222។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នីកូឡាស រវសនាខកវ ឯកសា E3/5088 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00873721-00873722។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

រខវិន រឡងសូ ឯកសា E3/5092 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00863669។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន ឯកសា E3/5404 ច្ះនងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )
00480148-00480149។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ តូច្ មនិនទ ឯកសា E3/4668 ច្ះនងៃទី ២០

ខខមកោ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00211324-00211325។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ នាង មួង សខន ឯកសា E3/4681 ច្ះនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា E3/4687 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00356377-00356379។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ខសម

ឯកសា E3/4689 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧-៩ ERN (ភាសាខខម )00358732-00358734។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699 ច្ះនងៃទី០៧ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៤
ERN (ភាសាខខម ) 00368783។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មាស មត ឯកសា E3/4703 ច្ះនងៃ

ទី២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368981។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

របង របឿន ឯកសា E3/4719 ច្ះនងៃទី៣០ ខខមកោ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00418272-00418274
។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី សន ឯកសា E3/5457 ច្ះនងៃទី២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩ ERN
(ភាសាខខម ) 00824580។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ សា ន ឯកសា E3/5458 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២១ ERN (ភាសាខខម ) 00806074។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រទាះបីជាក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋានទាំងរនាះ
ក៏ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញខដ
ខខម ក្កហម

469>

មិនរជឿរេើកា ពនយេ់រហត្េរនះក៏រដ្ឋយ

រដ្ឋយសា ខតក្បឈ្មនឹងកា គំោមកំខហងពីសំណាក់កងទ័ព

1380

។

ីឯ ក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋានរ្សងៗរទៀតក្តូវបានក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសរនះក្តូវរធាើ

រឡើងរដើមបីខតសវតាិភាពក្បជាជនខៃួនឯងរទ

រដ្ឋយរហតថ្ន

អងគកា ោំបាច្់ក្តូវ

“របាស”

ឬ

“សមាអត” ខ្មង
ំ ខដេរៅរសសសេ់រៅកនុងទីក្កុង រ ៀបច្ំទីក្កុង ឬ បំខបកបណា
ត ញគិញ បស់ខ្មង
ំ
ខដេត្តមកា រោទក្បកាន់ ួមមានទាំង គិញច្ក្កពតតិអារម ិករៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ

1380

1381

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៧ (ោត់មិនរជឿថ្ន អារម ិកនឹងទមាៃក់ក្ោប់

ខបករនាះរទ រដ្ឋយសា អារម ិកបានោករច្ញពីក្កុង និងក្បរទសរនះ ត្តំងពីរដើមខខរមសា ួច្អស់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៣២-៣៣ (មិនរជឿថ្ន កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកនឹងោប់រ្តើមរធារើ ឡើង
កនុងរពេឆ្ប់ៗរនាះរទ ពីរក្ ះោត់រជឿថ្ន ស្ង្វគមបានបញ្ច ប់អស់រៅរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៨១ (ោត់ និងក្គួសា ោត់ពរំ ជឿថ្ន កា គំោមកំខហងរនះអាច្រជឿជាក់បានរនាះរទ រដ្ឋយ
សា សហ ដាអារម ិករទើបខតទមាៃក់រសបៀងអាហា នារពេងមីៗ មកឲ្យក្បជាជនខដេក្តូវបានខខម ក្កហមរឡាមព័ទធរៅ
ត្តមជាយទីក្កុងភនំរពញ រហើយោត់មិនរជឿថ្ន សហ ដាអារម ិកនឹងទមាៃក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងរនាះរទ)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់ស័ា ប៊ីហសូ ឯកសា E3/5137 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម )
00163090 (ពួករគបានឮថ្ន ពួកអារម ិកនឹងទមាៃក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុង ប៉ាខនតោមនអនកណាមានក់រជឿរឡើយ)។ សូមរមើេ

្ងខដ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧១-៤៧៥ ខ្ងរក្កាយ។
1381

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២(រអា ី)ទំព័ ៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា

ី) ទំព័ ៤ (កងទ័ពបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យោករច្ញ ពីរក្ ះពួករគក្តូវកា របាសសមាអតក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤៤-៤៥ (ពួករគក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងឲ្យអស់ រដើមបីពិនិតយរមើេ
ខ្មង
ំ ច្ងរក្កាយ និងមិនច្ង់ឲ្យក្បជាជនរៅលាយឡំជាមួយនឹងខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម
វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៣ (រគកំពងរបាសសមាអត ឬ ជរមៃៀសខ្មង
ំ ឲ្យអស់។ រៅរពេរនាះ ោត់មិនយេ់ កយ “ខ្មង
ំ ” រនះរទ)។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣២-៣៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពួក
ោត់ោបា
ំ ច្់ក្តូវោករច្ញពី្ះទ បស់ពួកោត់រដើមបីឲ្យខខម ក្កហមអាច្ករមទច្ខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័ ៤(ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញទកឲ្យ
ដ្ឋាភិបាេរបាសសមាអតក្កុង)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (កងទ័ពបាន

ខក្សកដ្ឋក់ោត់ និងអនកជិតខ្ងោត់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវោករច្ញពីក្កុងរដ្ឋយសា កងទ័ពោំបាច្់ក្តូវរបាសសមាអតក្កុង
យៈរពេ៣នងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៧ (អងគកា ោំបាច្់ក្តូវរបាសសមាអត
ក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០ (ោត់ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់។ ោត់បាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006687
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រេើករឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន ពួករគក្តូវរបាសសមាអតខ្មង
ំ ខដេរៅរសសសេ់ពទ
ី ីក្កុង)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី១៥ ខខមកោ ឆ្នំ២០១០ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00865602 (រដើមបីពួករគអាច្របាសសមាអតឲ្យអស់រៅកនុងទីក្កុង)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ នជ យឺន ឯកសា E3/4824 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ 2 ERN (ភាសាខខម ) 00523379 (ពួករគជរមៃៀសក្បជា
ជនរច្ញរដើមបីសំអាតខ្មង
ំ រច្ញពីទីក្កុង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នង សា ៉ាន ឯកសា

E3/4653 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )00484385(កូនរកម ងរសៃៀក ក់រខ្អាវពណ៌
រមមបានក្បាប់ថ្នអងគកា ក្តូវកា របាសសំអាតទីក្កុង)

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

សាម

ផ្ទ

ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ
ពីេំរៅដ្ឋានរដើមបីរធាើកា រ ៀបច្ំ និងសំអាតខ្មង
ំ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ាត់ េី ឯកសា

E3/4720 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418292 (កងទ័ពអងគកា បានក្បាប់ពួករគ
ថ្ន ពួករគក្តូវោករច្ញ រដ្ឋយសា អងគកា រធាើកា របាសសមាអតខ្មង
ំ )។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235
(ពួករគបាននិោយថ្ន

អងគកា ឲ្យរច្ញរដើមបីរបាសសមាអតខ្មង
ំ ន្ទកនុងឲ្យអស់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ោន់ សីណាង ឯកសា E3/4697 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00365377

(ក្បជាជនក្តូវោករច្ញរដើមបីឲ្យអងគកា រ ៀបច្ំរបាសសមាអតខ្មង
ំ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ រសង សខម ឯកសា E3/4702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00368960 (អងគកា ច្ង់របាសសមាអតខ្មង
ំ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ពធ ពំ ឯកសា

E3/4714 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម )00397780 (រគក្បាប់ពួករយើងថ្ន អងគកា ក្តូវ
កា សមាអតទីក្កុង និងសមាអតខ្មង
ំ ន្ទកនុងឲ្យអស់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ឃត ជា ឯកសា E3/5438
ច្ះនងៃទី ០២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00497732 (អងគកា ក្តូវកា រ ៀបច្ំក្កុង សំអាតពួក
ខ្មង
ំ )។ សូមរមើេ្ងខដ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ លាតក្តដ្ឋងជា្ៃូវកា អំពីខួបននកា បរងកើតបកស (កនុងកក្មង្សពា្ាយ
ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/2678 ច្ះនងៃទី០៦ ខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN(ភាសាខខម )00715808-00715809
(ដកក្សង់រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ប៉ាេ ពត រៅនងៃទី០២ ខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
មានរោេបំណងបំខបក “អងគកា ោ កមម”)។ ក្បតិោ ឹក
SCHANBERG) ទំព័

នងៃទី

០៧

ខខ

មិងនា ឆ្នំ

២០១៣

(Sydney

៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E236/1/4/3.1 ទំព័ ១២៧ ERN (ភាសាខខម ) 00963965 ខដេបានកត់សមាគេ់ថ្ន អនករៅកនុងសាានទូតបានរេើកពី
េទធ ភាពថ្ន

កា ជរមៃៀសក្កុងមានរច្តនាមួយកនុងច្ំរណាមរច្តនារ្សងរទៀតគឺរដើមបីរបាសសំអាតអនកតសូក្បដ្ឋប់

អាវធមួយច្ំនួន និងរដើមបីខសាង កម្នតី

ដ្ឋាភិបាេខដេបានលាក់ខួ ៃន)។ រគបានក្បាប់អនកខៃះថ្ន ខខម ក្កហម “កំពង

រ ៀបច្ំក្កុងរឡើង វិញ”ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦០-៦១, ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)
ទំព័ ១២-១៣។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី២៦ ខខឧសភា

ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0055611700556118។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សម ស័កត ឯកសា

E3/5033 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ

ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )00562498 (អងគកា រធាើកា របាសមាអតទីក្កុងឲ្យបានសាអត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ហេ រៅ ឯកសា E3/4696 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម )
00365315-00365316។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ស៊ុំ សខ ឯកសា E3/5470 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00506761។
រហតកា ណ៍រនះក្តូវបានបញ្ញជក់រដ្ឋយអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើននាក់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៥-៦, ៨
(ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន

ទីក្កុងភនំរពញក៏ក្តូវជរមៃៀស្ងខដ

រដើមបីបំខបក

បណា
ត ញគិញ បស់វា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៤០, ៤៣ (ជាកងទ័ពមានក់ រហើយ
បានដឹងថ្ន រហត្េមួយខដេរមបញ្ញជកា រច្ញបញ្ញជឲ្យជរមៃៀសគឺរដ្ឋយសា ពួករគមានកា ភ័យខ្ៃច្ថ្ន ខ្មង
ំ នឹងរៅ
បងកប់រៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជន រហើយក្បជាជននឹងលាក់ខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១២

( ន

ោន) ទំព័ ៥៥-៥៦ (ោត់គឺ ជានិ សា ខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានយេ់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវរច្ញពីទីក្កុង ពីរក្ ះវា
ង្វយកនុង “កា របាសសមាអតខ្មង
ំ ”។ ោត់បានយេ់ថ្ន ខ្មង
ំ រនះសំរៅរេើក្បជាជនមកពី បប េន់ នេ់

ក្ពមទាំង

ពួក រស.អី.អា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៥៣ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហម
មានក់។ រគបានក្បាប់កងទ័ពថ្ន របើរទាះជាខ្មង
ំ ច្ះោញ់រហើយក៏រដ្ឋយ ក៏វារៅមានសេ់កខនៃងខ្មង
ំ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ
ខដ )។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5683ច្ះនងៃទី១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០០៣ ទំព័ ១ ERN(ភាសាអង់រគៃ ស) 00184210(ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ រមកងវ រសនាតូច្ បស់
ោត់បានក្បាប់ោត់ថ្ន មានខ្នកា យកក្បជាជនខដេហួសពីកក្មិតច្ំនួនរៅកនុងក្កុង រដើមបីឲ្យតំបន់ក្កុងអាច្រ ៀបច្ំ
រឡើង វិញ អាច្របាសសមាអតខ្មង
ំ បរងកើតសនតិសខ និងរបាសសមាអត បនាទប់មក រទើបក្បជាជនអាច្វិេក្តឡប់មកវិញ
បាន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ្យ ប៉ាក ឯកសា E3/5167 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00196060 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានដឹងត្តមបញ្ញជពីរម បស់ោត់ច្ំនួន៣នាក់ថ្ន
មូេរហតខដេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងគឺរដើមបី កខ្មង
ំ បងកប់សី ូងន្ទកនុងខដេសាិតកនុងជួ ក្បជាជន

និង

រ ៀបច្ំទីក្កុងទាំងមូេឲ្យមាន ូបោងងមី)។
ត្តមកា រោទក្បកាន់ថ្ន ខ្មង
ំ ួមទាំងគិញច្ក្កពតតិអារម ិក្ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២
(សាឡុត បាន) ទំព័ ៤០-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ៥៥។ រគបានក្បាប់
កាៃន ហាីត ថ្ន ក្កុងភនំរពញក្តូវបានជរមៃៀស ពីរក្ ះវា ងរក្ោះថ្ននក់នឹងកា វាយក្បហា រដ្ឋយរវៀតណាម៖ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (កាៃន វិត) ទំព័ ៨៥-៨៦ ។ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣
(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពិន ោ៉ានង៖ ជី វិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់

ឯកសា

E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588190 មិតប
ត ិច្ខដេជាម្នតីខខម ក្កហមជាន់ខពស់មានក់រៅកនុងឋានានក្កមរខតត បាន
ក្បាប់ោត់ថ្ន រគជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរដើមបីរបាសបំបាត់ឫសគេ់ពួកក្បឆ្ំងនឹងបដិវតតន៍ ករមទច្ក្គប់
កា តសូទាំងអស់ ករមទច្សំបកនានា បស់ពួកក្បតិកិ ិោ និងពួកឈ្មួ ញមូេធននិយម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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470>

កងពេធំជារក្ច្ើន

បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

អងគភាពខខម ក្កហមខៃះទទួេភា កិច្ចបរណតញក្បជាជនរច្ញពី្ះទ បស់ពួករគ

។

ច្ំខណកអងគភាពខៃះ

រទៀតទទួេបនទក
ុ ក្តួតពិនិតយរមើេកា ជរមៃៀស ឬ កា េួច្ ្ក់ បៃន់ រៅកនុងទីក្កុង

1382

1382

1383

។ សាកសី

កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/394 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧

ERN (ភាសាខខម ) 00398226 (កងទ័ពមកពីភូមិភាគបូ ៌ ភូមិភាគឧតត ោស់ ភូមិភាគពិរសស និងភូមិភាគនិ តី បាន
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា) ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ស៊ុំ ជា ឯកសា E3/3961
ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058 (ោត់ជាកងទ័ពភូមិភាគឧតត
រហើយោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទច្ រសៀក
ឯកសា E3/5165 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00186769 (ោត់ជាកងទ័ពរៅកនុង
កងពេរេខ ១ រហើយោត់បានទទួេបញ្ញជពីរមរ្
ម ះ រអឿន ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី កយ ម៉ាន ឯកសា E3/369 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00195439
(កងទ័ពភូមិភាគនិ តីោប់រ្តើមជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រក្សង
ធី ឯកសា E3/5263 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270177-00270178 (ោត់
ជាយទធជនរៅកនុងភូមិភាគពិរសស រហើយោត់បានទទួេបញ្ញជឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។
1383
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧២-៧៤, ៨៨-៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៤៧-៤៩ (អងគភាពផ្ទទេ់ បស់ោត់ពំទទួេកា ង្វ ជរមៃៀសរៅកនុង យៈរពេ៣នងៃ
ដំបូងរនាះរទ។ កា ង្វ រនះជាកា ង្វ បស់អងគភាពជំនាញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម
ខស) ទំព័

២៩-៣១ (កងទ័ពខដេឈ្ រជើងរៅរក្ៅក្កុងទទួេកា ង្វ ជរមៃៀស កងពេរ្សងរទៀតទទួេខសក្តូវ

ត្តមដ្ឋន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៤០-៤៥ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេ
បានទទួេបញ្ញជឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន មិនបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនពី្ះទ បស់ពួករគរនាះរទ។ ប៉ាខនត ោត់
ទទួេកា ង្វ អមដំរណើ ក្បជាជនត្តមទូករៅកំពង់ោម)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ ខកវ ឯកសា
E3/5173 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00189264 (កង បស់ោត់មិនបានច្ូេ ួម
ជរមៃៀសក្បជាជនរទ រដ្ឋយឈ្ រជើងរៅត្តម្ទះ

ួច្ោត់ជួយពាបាេទាហានខដេមាន បួស)។ កំណត់រហតននកា

សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00373404 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ខដេក្តូវបានោត់ឲ្យក្បមូេសមាភ ៈជ័យភណឌពី្ះទ ខដេោមន
មនសសរៅ។ បទសមាភសន៍ជាមួយ អួ លាង រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5685 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00201141 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ខដេបានច្ូេ ួមរៅ
កនុងកា ជរមៃៀស។ រគឲ្យោត់សមាអត្ទះមួយឲ្យសាអតមតំៗ
ុ និងឲ្យរដើ ក្បមូេអីវា៉ាន់យករៅដ្ឋក់មំ។
តុ សមាភ ៈណាសំខ្ន់ៗ
យករៅដ្ឋក់ោៃង
ំ រៅ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជិន រម៉ាត ឯកសា E3/4717 ច្ះនងៃទី ១៥

ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00418417 (ោត់គជា
ឺ អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានរេើក
រឡើងថ្ន

ពួករមដឹកនាំបានបញ្ជូ នក្កុមយវនា ីឲ្យរៅក្បមូេជ័យភណឌត្តម្ទះ បស់ក្បជាជនយកមកទកដ្ឋក់កនុងោៃំង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ោ
៉ា ម តន ខដេបានោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរៅកនុងខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ខដេរៅរពេរនាះ មាន
កា ពិភាកាអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ក្តូវរធាើរឡើងខតកនុង យៈរពេមួយសបាតហ៍ខតប៉ារណា
ណ ះ

1385

1384

បានឲ្យដឹងថ្ន កា ជរមៃៀសនឹង

។

១០.២.៦ កា ជរមៃៀស “រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ក្គប់មរធាបាយ”

471>

សាកសី ស៊ុំ ជា ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

បានទទួេបញ្ញជពីរ្
ម ះ

1387

ក្បជាជន

ហាក់

ខដេជាក្បធានកងវ រសនាតូច្ បស់ោត់

1386

ឲ្យជរមៃៀស

។ រោងត្តម ស៊ុំ ជា រ្
ម ះ ហាក់ បាននិោយថ្ន ក្បសិនរបើមិនរធាើបាបក្បជាជនខៃះ

រទរនាះ ពួករគនឹងមិនអាច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងឲ្យអស់រនាះរទ
ោត់ត្តង
ំ ឲ្យបរណតញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
ោ៉ាងណាឲ្យក្បជាជនោករច្ញ

1388

។ ក្កុមខដេក្តូវបាន

ក្តូវខតរក្បើក្បាស់មរធាបាយអាីក៏រដ្ឋយរដើមបីអាច្រធាើ

1389

។ រទាះបីជាសាកសី ស៊ុំ ជា បានអះអាងថ្ន កងពេ បស់ោត់

ឬទកត្តម្ទះ បស់រមដឹកនាំធំៗ)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ វង់ នវ រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ 13-14 ERN (ភាសាខខម ) 00874660-61 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ខដេ
បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀស។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគខច្កោនជរមៃៀសរៅត្តមមខក្ពួញរ្សងៗោន)។
1384
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ១១-១២ (ោត់អាច្សាតប់ឮកា ក្បជំរនះបាន
ពីរក្ ះោត់គឺជាអនកោមមានក់រៅកនុងរពេក្បជំរនះ)។ សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៤៤១៤៧។
1385
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00373407 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន សា ី ខដេជារម បស់ោត់បានបញ្ញជ
ឲ្យពួកោត់ជរមៃៀសក្បជាជនសី វិេកនុង យៈរពេមួយអាទិតយ)។
1386
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១០-១១ (ប៉ាខនតមន
ិ បានដឹងថ្នន ណារច្ញបញ្ញជឲ្យ
ហាក់ រធាើសកមមភាពរនះរឡើយ) ១២-១៣ (និោយសំរៅបង ហាក់)។
1387
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១០-១១, ១២-១៣,២០។
1388
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២០។
1389
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១២ (មានក្កុមខដេក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យបងេំក្បជាជន
រច្ញ

រហើយពួករគក្តូវង្វករៅរក្បើក្បាស់មរធាបាយអាីក៏រដ្ឋយខដេអាច្មានវិធានកា ខ្ៃង
ំ

រដើមបីរធាើោ៉ាងណាឲ្យ

ក្បជាជនទាំងអស់ោករច្ញពីក្កុងឲ្យបានឆ្ប់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

383

01006691
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ពំរធាើបាបក្បជាជនក៏រដ្ឋយ

1390

ោត់បានដឹងពីរ្
ម ះ ហាក់ ថ្នកងទ័ពរ្សងរទៀតក្តូវរក្បើក្បាស់

វិធានកា នានា ដូច្ជាកា បរណតញក្បជាជនរច្ញរដ្ឋយភជង់ការំ ភៃើង កា បាញ់ការំ ភៃើង កា វាយដំ និង
កា រធាើបាបក្បជាជនសី វិេខដេមិនក្ពមោករច្ញ
បាញ់ក្បជាជន

1391

។

និងរៅកនុងក ណីធន
ៃ ់ធៃ បំ្តរនាះ

អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់រទៀតបាននិោយថ្ន

មានកា

ោត់បានទទួេបញ្ញជពី

ថ្ននក់រេើ បស់ោត់ឲ្យោប់ទាញក្បជាជនខដេរៅត្តមេំរៅដ្ឋាន និងក្គខវង បស់ ប ពួករគរច្ញពី
កនុង្ទះ ក្បសិនរបើក្បជាជនទាំងរនះមិនក្ពមោករច្ញ

1392

។ សាកសីជារក្ច្ើននាក់បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន រក្កាយពីទទួេបញ្ញជទាំងរនះរហើយ រៅកនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា និងនងៃបនតបនាទប់មក

1393

រទៀត

1390

កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធបានច្ូេត្តម្ទះក្បជាជន និងសូមបីខតទីវតតអាោម

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១១-១២, ១២-១៣, ២០ (រទាះបីទទួេកា ង្វ

ជរមៃៀសក្បជាជនពី្ា ងមី

និងរក្ជាយច្ង្វា រទៀតក៏រដ្ឋយ

ក៏កងពេ បស់ោត់ពំបានរធាើបាបក្បជាជនរទ

រហើយ

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសោ៉ាងង្វយក្សួេ)។
1391
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ
សាកសី ស៊ុំ ជា ឯកសា E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058), 24-25 (បងហាក់បានក្បាប់ោត់ថ្ន
ក្កុងរ្សងរទៀតបានរធាបា
ើ បក្បជាជន)។
1392
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406-00373407។
1393
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១,៩៦-៩៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានវិេក្តឡប់
មក្ទះ បស់ោត់ វិញរៅរមា៉ាង ៨ យប់រនាះ រហើយបានគំោមពួកោត់ឲ្យោករច្ញជាក្បញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៤ (បានរេើករឡើងថ្ន ពំមានកា ជរមៃៀសរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះរទ ប៉ាខនតរគបានបញ្ញជពួកោត់ឲ្យោករច្ញពី្ះទ រៅនងៃខសអករឡើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៩, ៧១-៧៣ (រៅនងៃទី ១៧ ពួកោត់បានោករច្ញរៅវតតឧណា
ណ រលាម។ ជាងមីមង
ត
រទៀត រគបានបងេំពួកោត់ឲ្យរធាដ
ើ ំរណើ បនតរៅរទៀតរៅនងៃបនាទប់គឺ នងៃទី ១៨ ខខ រមសា រៅរពេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន
មកដេ់វតតឧណា
ណ រលាម។ ពិន ោ៉ានង និងក្គួសា បស់ោត់បានោករច្ញរៅក្ពឹកនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ប៉ាខនតបានឈ្ប់
រៅសាលាច្ាប់ យៈរពេ៣នងៃ។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានឲ្យពួករគបនតដំរណើ រៅមខរទៀតរៅនងៃទីបួន)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០ (ខខម ក្កហមបានក្បកាសឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុង
ភនំរពញ យៈរពេ២ ឬ៣នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា

ឯកសា E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (ពួករគបានោប់រ្តើម
បរណតញក្បជាជនរច្ញ៣នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006692
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក៏ច្ូេខដ រហើយបានបរណតញក្បជាជនឲ្យោករច្ញរដ្ឋយភជង់ការំ ភៃើង

1394

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

មម សំរអឿន រៅរពេោត់រៅកនុង្ទះ ោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យោករច្ញរដ្ឋយសមាជិកននកងទ័ពខខម
1394

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៣ (រៅរវលារមា៉ាង៩ ក្ពឹក នងៃទី ១៧ ខខ រមសា

ឆ្នំ ១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ បានច្ូេមកកនុង្ទះ បស់ោត់ រហើយបានក្បាប់ោត់ និងក្គួសា ោត់
ថ្ន ពួកោត់ោបា
ំ ច្់ក្តូវោករច្ញពី្ះទ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ៨-៩, ១១-១២
(កងទ័ពខខម ក្កហមបានភជង់ការំ ភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(អូន ្េៃី) ទំព័ ៣៩-៤០ (បានរឃើញសមាជិកក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានបងេំរដ្ឋយច្ងកាំរភៃើងឲ្យោករច្ញ ពីអោ
ជាន់ទីបី)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨០, ៩៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ
កាំរភៃើងខវងបានច្ូេមកកនុង្ទះ បស់ពួកោត់ និងបានោប់រ្តើមករមទច្ បស់ ប រៅកនុង្ទះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៨ (កងទ័ពខខម ក្កហម ទាំងក្សី ទាំងក្បុសបានមក្ទះ បស់ោត់បំ ក់រដ្ឋយ
អាវធ សរពញខៃួន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រៅ នី ឯកសា E3/3969 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00421599 (កងទ័ពមានោន២នាក់កាន់ការំ ភៃើងភជង់ឲ្យក្គួសា បស់ោត់
រច្ញពី្ះទ )។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ សន ដ្ឋោ៉ា ឯកសា E3/5428 ច្ះនងៃទី២០ ខខរមសា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័
6 ERN (ភាសាខខម ) 00443352 (កងទ័ពច្ំនួន៣នាក់កាន់ការំ ភៃើងអាកាជាប់នឹងនដបានបាញ់គំោមរដ្ឋយយកកាំរភៃើង
អាកាមកភជង់ឪពកោត់រហើយនិោយថ្នក្តូវខតរច្ញពីទីរនះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី
ហង សាវា៉ា ត ឯកសា E3/5591 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418447 (រៅរពេ
ខដេកងទ័ពខខម ក្កហមមកដេ់្ះទ ោត់ ពួករគបានភជង
ុ កាំរភៃើង រហើយដ្ឋក់រខ្នះឪពកោត់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ វា៉ា បនថ្ន ឯកសា E3/4827 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523423
(ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមមានសាពយកាំរភៃើងខវងក្គប់នដ រហើយបានមកគំោមក្គួសា ោត់ឲ្យរច្ញរដ្ឋយបងេំ)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី២៦ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00871750 (ខខម ក្កហមបានរក្បើច្ងកាណងកាំរភៃើងគំោមកំខហងឲ្យរច្ញពី្ះទ ខតមតង)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00865602 (រៅរពេពួករគរបើកទាា ពួកខខម ក្កហមក៏បានយកកាំរភៃើងភជង់ពួករគ រហើយក្បាប់ឲ្យពួករគ
ោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា E3/5391 ច្ះនច្ៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨

ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479075 (កងទ័ពខខម ក្កហមជាង ១០ នាក់ មានកាន់ការំ ភៃើងអាកាក្គប់នដ និងយក
ច្ំពះទងអាវធមក ញក្ោនក្គួសា ោត់ឲ្យោករច្ញពីវតត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា
E3/5406 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )00480181 (ពួកោត់ក្តូវបានភជង់នឹងកាំរភៃើង)។
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ តូច្ មនិនទ ឯកសា E3/4668 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00211324 (ក្គប់ោនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពី្ះទ រៅទួេរោក និងក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមភជង់ការំ ភៃើង
បងេំឲ្យរដើ ។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង សខន ឯកសា E3/4681 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (ពួករគក្តូវបានបរណតញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរក្កាមកា
គំោមកំខហងរដ្ឋយអាវធ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា E3/4707 ច្ះនងៃទី

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្កហមមានក់ រដ្ឋយភជង់ការំ ភៃើងមកោត់

1395

ក្សរដៀងោនរនះខដ មាតយ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

រ្ង រអងេី និងមនសសោស់ៗរ្សងរទៀតរៅកនុងទីក្កុងក្តូវបានភជង់ការំ ភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញដូច្

1396

ោន

472>

។
សាកសី រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់រទៀត បាន្តេ់សកេីកមមអំពី

ភាពកាច្សាហាវ បស់កងទ័ព និងកា ខក្សកគំហកមករេើក្បជាជន ឬ កា បាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើ
រដើមបីជំ ញឲ្យក្បជាជនោករច្ញពី្ះទ បស់ពួករគ និងរធាើដំរណើ ោករច្ញ

1397

។ អតីតកងទ័ព

២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00387630 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានភជង់ក្កុមក្គួសា បស់ោត់នឹង
ច្ងកាំរភៃើង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាាយ រណត ឯកសា

E3/4722 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421213 (ពួករគបានបាញ់ការំ ភៃើង្ង ភជង់គំោម្ង រហើយបងេំឲ្យ
ក្បជាជនទាំងអស់ ួមទាំងក្គួសា បស់ោត់្ងោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី សន ឯកសា
E3/5457 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00824580 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានយកកាំរភៃើងភជង់
ពួករគឲ្យោករច្ញពី្ះទ )។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី

២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (រច្ញពីទីក្កុងរក្កាមកា គំោមកំខហងពីកងទ័ពខខម
ក្កហមរដ្ឋយកាំរភៃើង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯម រភឿង ឯកសា E3/5133 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165259 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានច្ូេមកដេ់កនុងវតតភង
ជ ់ពួករគនឹងកាំរភៃើង)។
1395
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦-៨ (បានភជង់ការំ ភៃើងដ្ឋក់ោត់ និងក្តូវបានបងេំឲ្យ
ោករច្ញ។ ពួករគបានរក្បើក្បាស់ កយសមតីមិនពិរោះសាតប់) ទំព័ ១៩-២០ ទំព័ ២២-២៣ (រៅរពេរៅដេ់្ះទ ណា
កងទ័ពបានតក្មង់ការំ ភៃើងដ្ឋក់ក្បជាជនរៅកនុង្ទះឲ្យច្ះរច្ញមករដើ ត្តមកបួន ច្ូេ ួមជាមួយនឹងហាូងមនសស របើមិន
ដូរច្នះរទ នឹងក្តូវបាញ់សមាៃប់រោេ)ទំព័ ៣០-៣១ ទំព័ ៣៣ (រៅ កទូខដកយក បស់ ប មានតនមៃ រហើយមនរពេ
ោត់បានដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើង សមាជិកខខម ក្កហមមានក់បានភជង់ោត់នឹងកាំរភៃើង)។
1396
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៧៨-៧៩។
1397
បានខក្សកដ្ឋក់ និងមានភាពកាច្សាហាវ៖ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌី) ទំព័ ៧៦-៧៧
(បានខក្សកដ្ឋក់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៣-៤ (កងទ័ព
រ្សងរទៀតបានក្តឡប់មកវិញ រហើយខក្បជាកាច្សាហាវ រដ្ឋយទាមទា ឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា E3/5736 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00918045 (ខខម ក្កហមបានរក្បើ កយរជ ក្បរទច្មករេើពួកោត់ខដេោត់មិនច្ង់ មៃឹករឡើង វិញរនាះរទ។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសង សខម ឯកសា E3/4702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00368961 (កងទ័ពខខម ក្កហមកាន់ការំ ភៃើង ខក្សកគំោមឲ្យក្គួសា ោត់ និងក្បជាពេ ដា
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានគំោមបាញ់ពួករគរោេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌី) ទំព័ ៧៥ (រគបាញ់រឡើងរេើរដើមបី
បំខបកក្កុមមនសសខដេរៅជំៗោន រហើយរគបានបងេំពួកោត់ឲ្យរដើ តរៅរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ២៣-២៤ (បានឮកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ការំ ភៃើងរច្ញពីកនុង្ទះោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ២៨ (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបងេំឲ្យ
ក្បជាជនច្ះរៅជាន់រក្កាម។ ន ណាក្បឆ្ំងក្តូវបានភជង់នឹងកាំរភៃើងបងេំឲ្យច្ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៧៣ (រៅវតតច្ិនដំខដក រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ២.៣០ រសៀេ កងទ័ពខខម ក្កហម
ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធបានរឡាមព័ទធពួកោត់ រហើយបានបាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើឲ្យពួកោត់ោករច្ញពីកខនៃងរនាះ យៈរពេ
៣នងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (ខខម ក្កហមបានបាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើ
រដើមបីគំោមពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧, ៣៣-៣៦ (ពួករគបាន
បាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបរណតញក្បជាជនឲ្យោករច្ញពី្ះទ និងរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២២។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ ឯកសា

E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907(ពិពណ៌នាពីកងទ័ពមួយក្កុម
រសៃៀក ក់រមម មូ រជើងរខ្ មាេង េី រប ៤០ ឈ្ បាញ់សំរៅរៅមូេដ្ឋានខដេក្បជាជន ស់រៅ រហើយខខម ក្កហមមួយ
ក្កុមរទៀតកំពងខតគំោមក្បជាជនឲ្យរធាើដំរណើ ត្តម្ៃូវធំ រហើយពួករគបានបាញ់ ះពីរេើកាេ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រមៀច្ ប៉ាណណ ឯកសា

E3/5523 ច្ះនងៃទី០៩ ខខធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័

២ ERN (ភាសាខខម )

00414423 (ពួករគបាញ់ ះរឡើងរេើគំោមកំខហងក្បជាជន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា
E3/5427 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00483320 (ពួករគបាញ់ ះរឡើងរេើ្ង និង
បានខក្សក្ង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សូ សទាធ វី ឯកសា E3/4608 ច្ះនងៃទី ១៣
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418469 (រៅនងៃ ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកខខម ក្កហមបាន
មកដេ់ពហកីឡាដ្ឋានអូឡាព
ំ ក
ិ រហើយបានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនទាំងរនាះោករច្ញពីបនទប់ បស់ពួករគ។ ខខម ក្កហមបាន
បាញ់ ះរៅកនុងបនទប់មួយខដេមានមនសស៤នាក់រៅកនុងបនទប់រនាះ
ក្កហម)។
២០០៩ ទំព័

ខណៈខដេពួករគមិនរធាើត្តមបញ្ញជ បស់ពួកខខម

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (ពួករគបានបាញ់គំោមកំខហងក្បជាជនរសទើ ក្គប់ទិសទីកខនៃង)។

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ

រសន ផ្ទប់ ឯកសា E3/5391 ច្ះនច្ៃទី១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN

(ភាសាខខម ) 00479075 (ពួករគបានបាញ់សមៃត
ុ )។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទ

រ្សងៗោន ទំព័ ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00836109 (ខខម ក្កហមបាញ់រឡើងរេើ ហាមមិន ឲ្យក្តឡប់រក្កាយ។ មនសស
ជារក្ច្ើនខហេទឹក ប៉ាខនតខខម ក្កហមបាញ់ពួករគ។ រគដតរោេ្ទះមួយជួ ត្តមបរណា
ត យទរនៃ និង្ា រៅកាេងនេ់)។
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ

ថ្នច្់ យួង ឯកសា E3/5427 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១ ERN

(ភាសាខខម ) 00483320 (កងទ័ពខខម ក្កហមបានខក្សកបញ្ញជឲ្យពួកោត់រធាើដំរណើ ឲ្យរេឿន រដ្ឋយពួករគខក្សក្ង
បាញ់ ះរឡើងរេើ្ង រហើយពួកោត់ទាង
ំ អស់ោនភ័យតក់សត
ៃុ ក្គប់ោន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

387

01006695
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខខម ក្កហម ២ នាក់ ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសរនាះបានបញ្ញជក់ថ្ន កងទ័ពបានបរណតញ
ក្បជាជនខដេរៅកនុង្ទះឲ្យរច្ញរដ្ឋយបងេំ

និងក្គខវង បស់ ប ពួករគរច្ញពីកនុង្ទះ

1398

។

រេើសពីរនះរទៀត Sydney SCHANBERG បានពិពណ៌នាអំពីក្កុមកងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់
រដ្ឋយអាវធខដេបានខក្សកគំហក និងបានបាញ់ការំ ភៃើងរឡើងរេើរដើមបីបង្វាញក្បាប់ថ្ន ពួករគមិន
ខមននិោយរេងរសើច្រនាះរទ រៅរពេក្កុមក្គួសា ទាំងឡាយបានរធាើដំរណើ យឺតោ៉ាវរពក

473>

ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស

1399

។

ក៏បានទទួេ ងនូវកា បំ នរេើ ូបោងកាយ្ងខដ

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ប៉ាូ ឌីណា បានរ ៀបោប់រឡើង វិញអំពីកា ោប់ច្ង កា វាយដំ និងទាត់ធាក់
បស់កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធមករេើសាាមី បស់ោត់

ច្ំខណកឯរដើមបណតឹង ដាបប-

1400

រវណី រពក្ជ ក្សី្េ បានរឃើញអនកខដេតវា៉ាមិនក្ពមោករច្ញក្តូវបានវាយដំនឹងសាាយកាំរភៃើង

474>

កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានគំោមសមាៃប់្ងខដ

បញ្ញជ បស់ពួករគ និងមិនក្ពមោករច្ញ
1398

1401

។

ច្ំរ ះក្បជាជនណាខដេមិនក្ពមរធាើត្តម

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុ ង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373407 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហម។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានទទួេ
បញ្ញជពីរម បស់ោត់ថ្ន ក្បសិនរបើក្បជាជនមិនច្ង់រច្ញរទ កងទ័ពបានរបាះសមាភ ៈ បស់ពួករគរច្ញពី្ះទ រហើយទាញ
ពួករគរច្ញពី្ះទ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨៩-៩០ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហម
មានក់។ ោត់ទទួេខសក្តូវអូសអនក ឹងទទឹងរច្ញពី្ះទ បស់ពួករគ)។
1399
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg:

កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958។
1400

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨០-៨១,៩៥-៩៦ (កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់

រដ្ឋយកាំរភៃើងខវងបានច្ូេកនុង្ទះ បស់ពួកោត់ ោប់ច្ង វាយ ទាត់ធាក់បី ត បស់ោត់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (រពជ ក្សី្េ)ទំព័

១៤, ៥៩ (បានរឃើញរគវាយអនកតវា៉ា មិនក្ពមោករច្ញនឹងសាាយកាំរភៃើងរៅជិត្ា

ោៃង
ំ ំរសវ)។ សូមរមើេ្ងខដ

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ហង សាវា៉ា ត ឯកសា

E3/5591 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418447 (ខខម ក្កហមសមៃត
ុ ក្គួសា បស់ោត់
រហើយវាយឪពកោត់ខដេពាោមតនដ)។
1401
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៣ (ខខម ក្កហមបានគំោមថ្ន ក្បសិនរបើពួករគវិេ
ក្តឡប់មក វិញរៅនងៃហឹង
ន ក្តូវខតរឃើញោករច្ញឲ្យអស់ របើសិនជាមិនរច្ញរទ រគមកវិញដឹងរហើយ)។ រៅរពេពួក
រគវិេក្តឡប់មកវិញ ពួករគបានក្បាប់រយើងថ្ន ពួករយើងក្បងយនឹងកា បាញ់សមាៃប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខវិច្ិកា
ឆ្នំ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨១ (បានគំោមសមាៃប់អនកមិនច្ង់ោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បាប់ឪពកោត់ថ្ន រគនឹងបាញ់ឪពកោត់រោេក្បសិនរបើឪពកោត់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មិនក្ពមោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័ ៣៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមបាន
ក្បាប់ថ្ន ក្បជាជនខដេមិនរោ ពត្តមកា ខណនាំនឹងក្តូវរគបាញ់រោេ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ១១ (ខខម ក្កហមមានអាវធ និងគំោមក្បជាជនទាំងអស់ោននឹងច្ងកាំរភៃើង រហើយក្បសិនរបើ
ន ណា ឹងទទឹង ពួករគអាច្ក្បងយនឹងរគបាញ់រោេ។ រយើងមានកា ភ័យខ្ៃច្ខ្ៃង
ំ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១ (រក្កាយពីសំអងា កងទ័ពខខម ក្កហមរដើមបីឲ្យពួកោត់ោករច្ញរៅក្ពឹកខសអក កងទ័ព
បានក្ពមានពួកោត់ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោត់ខកខ្នមិនក្ពមោករច្ញជាក្បញាប់រទ
និងគំោមដេ់អាយជី វិតរទៀត)។

ពួករគនឹងករមទច្ឲ្យរខទច្ទាំងអស់

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា E3/5736 ច្ះ

នងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00918045 (ខខម ក្កហមបានគំោមសមាៃប់ពួកោត់រោេ
ក្បសិនរបើពួកោត់មិនសាតប់ត្តមបញ្ញជ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃឯកសា E3/4757

ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (រៅរពេខប កាេក្តឡប់រក្កាយរមើេមក
្ទះោត់ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមខក្សកគំោមឲ្យរដើ រៅមខ របើរដើ ងយរក្កាយមួយជំហាន រគ ក
បាញ់សមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ ណា ិន ឯកសា E3/4773 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )00496951(កនុងរពេជរមៃៀសរនាះ កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានគំោមថ្ន របើសិនន ណា
ឹង ូសមិនសាតប់ត្តមបញ្ញជ បស់ពួករគ ពួករគនឹងសមាៃប់រោេ រនះជាបញ្ញជ បស់អងគកា )។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី សង រម៉ាង ឯកសា E3/5142 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00204118 (ោត់បាន
រឃើញ និងឮកងទ័ពនិោយថ្នឲ្យរច្ញពីភំរន ពញ យៈរពេ ៣ នងៃ រហើយអនកណាមិនក្ពមរច្ញ រគសមាៃប់)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00198941 (ខខម ក្កហមបានគំោមថ្ន របើអនកណាមិនរច្ញ ក្តូវករមទច្)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី ខកវ គីន ឯកសា E3/5273 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00282940 (ោត់ជា
អតីតកងទ័ពខខម ក្កហម។ ោត់បានឮកងទ័ពខខមក្កហមក្បាប់ក្បជាជនថ្ន របើមិនសាតប់ត្តម នឹងករមទច្រោេ)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (កងទ័ពបានក្បាប់ថ្ន អនកណាក៏រដ្ឋយខដេមិនសាតប់ត្តមបញ្ញជ បស់ពួករគ រនាះនឹង
ក្តូវបាញ់សមាៃប់រោេ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (កងទ័ពខៃះរដើ ត្តម្ទះរដ្ឋយសមៃត
ុ ឲ្យក្បជាជនោករច្ញ)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ណាវី ឯកសា E3/4921 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (បានគំោមកំខហងក្គួសា ខដេ ឹង ូសឲ្យរធាើកា ោករច្ញជាបនាទន់)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00526041 (ពួកកងទ័ពខខម ក្កហម មានកាន់ការំ ភៃើងក្គប់នដ រហើយពួករគគំោមកំខហងរយើង របើមិន
រច្ញរទ ពួករគនឹងសមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា E3/4987 ច្ះ

នងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (បានគំោមកំខហងថ្ន ន ណាមិនរច្ញ នឹង
ក្តូវបាញ់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា E3/5004 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (កងទ័ពបានគំោមសមាៃប់ឪពកមាតយ បស់ោត់)។ ទក្មង់ខបបបទ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នាក់បានរ ៀបោប់រឡើង វិញអំពីកា បាញ់សមាៃប់រោេភាៃមៗរៅនឹងកខនៃង
ខដេមិនក្ពមសាតប់ត្តមបញ្ញជ
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ច្ំរ ះក្បជាជនណា

។ ជាពិរសស រដើមបណតឹង ដាបបរវណី Denise AFFONÇO

ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា E3/5391 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00479075 (ពួកវាបានក្បកាសថ្ន ក្គួសា ណាខដេរៅ ឹងទទឹងជាមួយនឹងអងគកា

គឺក្គួសា រនាះសទធខតពួកខ្មង
ំ ឬ

ពួក រស អី អា បស់អារម ិច្កាំងបងកប់ ក្តូវបាញ់រោេទាំងអស់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន
ឯកសា E3/5404 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00480148 (ក្បជាជនក្តូវជរមៃៀស
ឲ្យរច្ញពីទីក្កុង របើមិនរៅ ក្តូវបាញ់សមាៃប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ តប នី ឯកសា E3/5452
ច្ះនងៃទី២៥ ខខតលា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00471471 (ក្តូវបានបងេំឲ្យច្ះរច្ញពី្ះទ រដ្ឋយគំោមបាញ់
សមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោន់ សីណាង ឯកសា E3/4697 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ

សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00365377 (របើអនកណាមិនក្ពមរច្ញ កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់
រោេ រហើយរោទថ្នខ្មង
ំ ក្បឆ្ំងនឹងអងគកា )។ កំណត់រហតននកា

សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រសង ច្ន

ឯកសា E3/5562 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00390283 (របើអនកណា ឹងទទឹងមិន
ក្ពមរច្ញរៅ ឬរច្ញរៅរហើយក្តឡប់មក្ទះ វិញ ពួកខខម ក្កហមនឹងបាញ់សមាៃប់រោេជាមិនខ្ន រទាះបីជាោត់មិន
បានរឃើញកា បាញ់សមាៃប់ផ្ទទេ់ខភនកក៏រដ្ឋយ)។
1402

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC)

ឯកសា E3/1804 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00228748 (ផ្ទម រមឿន
អនរសនីយ៍រទាកនុង បប េន់ នេ់ បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនណាខដេមិនច្ង់ោករច្ញពី្ះទ បស់ពួកោត់ ឬ វិេ
ក្តឡប់មកវិញ ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ខសម ឯកសា

E3/4689 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00358733 (រគបានបញ្ញជឲ្យពួកោត់រច្ញរៅ
ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ១ របើអនកណាហានជំទាស់រគបាញ់សមាៃប់រោេខតមតង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ ប៉ាក សាឯម ឯកសា E3/4724 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421489 (អនក
ណាហានក្បឆ្ំ ងបញ្ញជឲ្យោករច្ញ

រគនឹងបាញ់សមាៃប់រោេខតមតង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ សួង ឃិត ឯកសា E3/4734 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (របើ
អនកណាហានក្បឆ្ំងនឹងបញ្ញជ រគនឹងសមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មា ឈ្ិន

ឯកសា E3/4680 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323593 (ពួកខខម ក្កហម
បានបាញ់ក្បហា រៅរេើក្បជាជនខដេមិនក្ពមោករច្ញ) ។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសន

ស្ន ឯកសា E3/4821 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម ) 00523263 (អនកខៃះតនដ រហើយក្តូវពួកខខម
ក្កហមបាញ់សមាៃប់ដូច្សតាធាត)។
ច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា E3/4824 ោមន

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523379-00523380 (ក្បជាជនខៃះក្តូវពួករគសមាៃប់រៅរេើ្ះទ

រដ្ឋយសា ក្បជាជនទាំងរនះមិនក្ពមោករច្ញត្តមបញ្ញជ បស់ពួករគ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526067-00526068
(អនកណាខដេមិនច្ង់រច្ញ

ឬ

រធាើសាទក់រសទើ រនាះ

ពួកោត់ក្តូវបានបាញ់សមាៃប់ភាៃមៗ)។

កយសំត្តំងខៃួនជា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

390

01006698
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បានពិពណ៌នាអំពីកា សមាៃប់មិតត ួមសាលា បស់ោត់មានក់រៅនឹងកខនៃង

រដ្ឋយសា រគរៅ ង់ោំ

សាាមី បស់ខួ ន
ៃ រហើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ពិន ោ៉ានង បានរ ៀបោប់រឡើង វិញ អំពីកងទ័ពមានក់
ខដេបានបាញ់រៅរេើរកមងក្បុសមានក់ខដេពាោមក្តឡប់រៅ្ទះ វិញរដើមបីយក បស់ ប
បាននិោយថ្ន “រនះជាអាីខដេបានរកើតរឡើងរេើអក
ន មិនរោ ពត្តមបញ្ញជ”
លាយេកេណ៍អកស បស់បគគេរ្សងរទៀត
រ ៀបោប់អំពីកា កាប់សមាៃប់ខបបរនះខដ

1404

1403

រដ្ឋយ

។ កា រ ៀបោប់ជា

អំពីរហតកា ណ៍ខដេោត់បានរឃើញផ្ទទេ់ខភនក
។

ក៏

កា រ ៀបោប់អំពីក្បជាជនខដេ ឹងទទឹងនឹងកា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00556117 (ពួករគបាញ់សមាៃប់ក្គួសា អនកជិតខ្ង បស់ោត់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រអៀម
រទៀង ឯកសា E3/5482 ច្ះនងៃទី០៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00512863 (កងទ័ពបានបាញ់
សមាៃប់ដេ់បងបអូនខដេសំជួបជំបងបអូនរដើមបីរច្ញដំរណើ ជាមួយោន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ មាស មត ឯកសា E3/4703 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368981
(កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់ក្គួសា មួយខដេសាពយក្ទពយសមបតតិក្បខកកមិនរច្ញ)

។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា E3/4719 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00418273 (អនករច្ញមិនទាន់ ឬ អនកដឹកអីវា៉ាន់ដ្ឋក់ ងយនត ៉ឺម៉ាក ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃប់រោេ)។ សកេីកមម
បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836195 (និសសិត
ច្ាប់មានក់បានរេើករឡើងថ្ន អនកខដេមិនអនវតតភាៃមៗត្តមបញ្ញជក្តូវបានសមាៃប់រោេ រហើយរគមិននិោយពី ដងរទ)
ទំព័ ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (អនកខៃះបានរបាះបង់រោេ បស់ ប រដ្ឋយខៃួនឯង របើសិនពួករគោំសិន
ពួករគក្តូវ ងកា បាញ់សមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

ខឹម

ណារ ៉ាត

ឯកសា

E3/4687 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00356378 (ក្គួសា បស់ោត់បាន
សរក្មច្ោករច្ញរក្កាយពីបានដឹងថ្ន រគបាញ់សមាៃប់ក្គួសា មួយខដេមិនក្ពមោករច្ញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា

E3/1747 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

ERN (ភាសាខខម )

00206387 (រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន ក្បជាជនខដេមិនក្ពមរច្ញ រគបាញ់សមាៃប់រោេ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា E3/424 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00418519 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ោមនកា ខណនាំពីថ្ននក់រេើ
បស់ខខម ក្កហមឲ្យបាញ់សមាៃប់ក្បជាជនខដេក្បឆ្ំងមិនក្ពមរច្ញរនាះរទ)។
1403
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៤៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពិន ោ៉ានង៖ ជី វិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់ ឯកសា
E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588135-00588136).
1404
េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ងរៅកនុងទីក្កុងបាងកក កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស

បន អតីត

ឧតតមរសនីយន៍ នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម (FANK) ឯកសា E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00499663 (ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន បានរេើករឡើងថ្ន ជនណាខដេ ឹង ូស និងមិនបាន
សាតប់ត្តមបញ្ញជឲ្យរធាើកា ជរមៃៀសរច្ញរនះ នឹងក្តូវសមាៃប់រោេបនាទប់ពីក្តូវបានគំោមច្ំនួនពី ដង ួច្មក រហើយោត់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជរមៃៀស រហើយក្តូវបានបាញ់សមាៃប់រោេរនាះ ក៏មានភាពសីសង្វាក់ជាមួយនឹងកា រ ៀបោប់ បស់
ស៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់្ងខដ រនាះ

475>

1405

។

ក្បជាជនខៃះបានរេើករឡើងថ្ន ពួករគពំបានរឃើញកា ឹង ូសមិនសាតប់ត្តមបញ្ញជ ឬ អំរពើ

ហិងាខដេរកើតមាននារពេរក្កាយមករនាះរទ

ខៃួនឯងបានរឃើញរហតកា ណ៍រនះផ្ទទេ់ខភនក

1406

។ ជាកា ពិត រក្កាយពីបានរឃើញកងទ័ព

រៅរពេជនណាមានក់បានក្បខកកពំក្ពមរធាើកា ោករច្ញពីរគហដ្ឋាន

បស់ខួ ៃនច្ំនួន ៣ ដង) ទំព័ ៦ 00499666 (ពិពណ៌នាអំពីកា កាប់សមាៃប់ភាៃមៗរៅនឹងកខនៃង បនាទប់ពីកា វាយកាន់
កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ហ៊ុំ ប៉ាូណាក់ ឯកសា E3/4759 ច្ះនងៃទី

១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490224 (បានរឃើញអនកខដេក្បឆ្ំងនឹងបញ្ញជក្តូវសមាៃប់
រោេភាៃមៗរៅនឹងមខោត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សត ខសម ឯកសា E3/4654
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390312 (បានរឃើញកងទ័ពខខមក្កហមបាញ់មនសស
សាៃប់ពី បីនាក់ខដេអនករនាះទំនងជាមាចស់្ះទ

រហើយតវា៉ា មិនក្ពមរច្ញពី្ះទ បស់ខួ ៃន)។

កំណត់រហតននកា សាតប់

ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 ច្ះនងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495
(បានរឃើញមានកា បាញ់សមាៃប់ក្បជាជន

រដ្ឋយសា ពួករគោខ កមិនដឹងថ្នក្តូវរៅ្ៃូវណា)។

កំណត់រហតននកា

សាតប់ច្រមៃើយ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00375523 (បានរឃើញ ន ណាខដេក្បឆ្ំងតបរៅនឹងកា បងេំឲ្យោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ ក្តូវបាន
បាញ់សមាៃប់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ភួង មំ ឯកសា E3/5416 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480918 (បានរឃើញ អនកខដេពរំ ច្ញពី្ះទ ឬ រៅពនា រពេបខងអបងអង់រៅ ង់ោំសាច្់
ញាតិបងបអូនក្តូវកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់ភាៃមៗ។ រពេខៃះ ពួករគបានបាញ់សមាៃប់ទាង
ំ ក្កុមក្គួសា ខតមតង)។
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រហន ី សន ឯកសា E3/5457 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00824580-0000824581 (ោត់ជាអតីតអគគនាយកនន តនាោ រហើយោត់បានរេើករឡើងថ្ន ន ណាមានក់ង្វក
រក្កាយ និងតវា៉ា នឹងក្តូវបាញ់សមាៃប់រោេ។ ោត់បានរឃើញពួកខខម ក្កហមបាញ់ទមៃះុ ទាា

ួច្រហើយច្ូេរៅសមាៃប់

មនសសក្គប់ោនរៅកនុង្ទះខតមតង)។
1405
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១៩-២០ (ក្បជាជនខដេ ឹងទទឹងនឹងកា ជរមៃៀសក្តូវ
បានរគបាញ់រោេ។ ជាកា ពិតណាស់ ក្កុមរ្សងរទៀតននកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់សមាៃប់ក្បជាជនមួយច្ំនួនតូច្
រដើមបីបំភ័យក្បជាជនរ្សងរទៀត)។
1406
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ២៨-៣០ (អងគភាព បស់ោត់ក្បឈ្មមខនឹងកា
ឹងទទឹងតវា៉ា ពីក្បជាជន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៣៤-៣៥ (ពំបាន
រឃើញរគរក្បើក្បាស់កងទ័ពទប់ទេ់ក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនខដេកំពងោករច្ញពីក្កុងរនាះរទ រទាះបីជាោត់បានឮរ ឿងោ៉ា វ
រ ៀបោប់មួយច្ំនួនរៅសាានទូតបាោំងក៏រដ្ឋយកតី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD) ទំព័

២៣-២៤ (រៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ ខខម ក្កហមពំបានរក្បើក្បាស់កា បងេំរេើ ូបោងកាយរដើមបី

បរណតញក្បជាជនរច្ញរនាះរទ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធមានភាពមឺងមា៉ាត់ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ខដេក្តូវបានជរមៃៀស បានគិតថ្ន ពួក
ោត់មិនអាច្មិនរធាើត្តមកា បញ្ញជឲ្យជរមៃៀសរច្ញរនាះបានរទ

រហើយក៏មិនហាន ឹងទទឹងខដ

1407

។

១០ (ពំបានរឃើញខខម ក្កហមរធាើបាបក្បជាជនរនាះរទ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា
E3/5231 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ពួកខខម ក្កហមខៃះមានកាំរភៃើង និង
ខៃះអត់។ ប៉ាខនត មិនមានកា បាញ់សមាៃប់រទ រក្ ះក្បជាជនោមនកា តវា៉ា )។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ជំ សខ្ ឯកសា E3/5788 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373217
(ោត់មិនបានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរធាើបាបក្បជាជនរទ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

ឃិន សខ ឯកសា E3/5556 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (មិនបាន
រឃើញកា រធាើបាបក្បជាជន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540
ច្ះនងៃទី៣១ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ERN(ភាសាខខម )003734078 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយោត់បាន
រេើករឡើងថ្ន កនុងតំបន់ខដេោត់រធាើកា ក្បជាជននិោយសាតប់ោនបាន ោត់មិនបានរឃើញកា ក្បក្ពឹតិអ
ត រំ ពើហិងារទ)។
បទសមាភសន៍ជាមួយ អ៊ុំ ទិត រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា E3/5548 ច្ះនងៃទី ០៩
ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ២ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763949, 00763951 (រទាះបីជា កងទ័ពក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ
បានបងេំឲ្យក្ពះសងឃជាង ៧០០ អងគោករច្ញពីវតត និងមានសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវក៏រដ្ឋយ ក៏ក្ពះអងគមិនបាន
រឃើញមានរហតកា ណ៍អាីរទ រៅរពេជរមៃៀស)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា E3/5683 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00184210 (ោត់ជាអតីត
កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បាននិោយថ្ន ក្បជាជនរសទើ ខតទាំងអស់បានរៅរដ្ឋយោមន អូ ទាំ ពីរក្ ះពួករគមាន
កា តក់សត
ៃុ នឹងអំរពើហិងាននកា វាយក្បយទធោនច្ងរក្កាយ។

ពួករគបានរធាើរៅត្តមអាីខដេរគក្បាប់

រដ្ឋយសា ភ័យ

ខ្ៃច្មិនហានរធាើអាីរក្ៅពីរនះរឡើយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី
០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (ោត់ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បាន
និោយថ្ន រៅកខនៃងខដេោត់រធាើកា ជរមៃៀសរនាះ មិនមានន ណា ឹងទទឹងមិនក្ពមរច្ញរទ។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ផ្ទច្ រសៀក ឯកសា E3/5165 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម )
00186769 (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។

ោត់មិនរឃើញមានក្បជាជនក្តូវបានសមាៃប់រទ

រក្ ះពួករគក្ពម

ោករច្ញ)។
1407
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៥-៧៦ (ខខម ក្កហមមានក់ៗខដេមក្ទះ បស់ោត់
មានសាពយកាំរភៃើង។

ពួកោត់មន
ិ ហានតវា៉ា រនាះរទពីរក្ ះពួកោត់បានរឃើញពួកខខម ក្កហមសាពយកាំរភៃើង

រហើយ

អាកបបកិ ិោ បស់ពួករគមានភាពមឹងមា៉ាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២១
(ពួកោត់មានកា ភ័យខ្ៃច្រគបាញ់រោេក្បសិនរបើពួកោត់មិនក្ពមរៅ) ទំព័
បានគំោមកំខហងពួកោត់ក៏រដ្ឋយ

រៅរពេពួកោត់បានរឃើញកាំរភៃើង

២៣-២៤ (រទាះបីជាពួកខខម ក្កហមពំ

ពួកោត់មានកា ភ័យខ្ៃច្បាត់រៅរហើយ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៦-៥៧ (រទាះបីជាពួកខខម ក្កហមមានអាវធក៏
រដ្ឋយ ក៏ពួករគមិនបានភជង់ការំ ភៃើងដ្ឋក់សាកសីរនាះរទ។ ោមនន ណាមានក់ខដេោត់បានរឃើញមានភាព ឹងទទឹងរនាះរទ។
ក្បសិនរបើពួកោត់មិនោករច្ញ ពួកខខម ក្កហមនឹងោត់ទកពួកោត់ថ្នជាជនកបត់ ពួកច្ក្កពតតិ និងជាក្បជាជនខដេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោងត្តម PONCHAUD ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាស់កា ោបសងកត់្ូវៃ ច្ិតត និងទឹកមខគំោមកំខហង។
កា សមៃក់សមៃឹង បស់កងទ័ពរៅកាន់ក្បជាជន
សាតប់ត្តមបញ្ញជ បស់កងទ័ព

គឺជាកា ក្គប់ក្ោន់រដើមបីបំភិតបំភ័យក្បជាជនឲ្យ

1408

។

ោំក្ទ បបោស់ រហើយពួករគនឹងសមាៃប់ ង្វគេពួកោត់) ទំព័ ៧៨ (កា ជរមៃៀសច្ាស់ណាស់ មិនខមនថ្នអាច្រធាើត្តម
ច្ិតបា
ត នរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៦-៣៧ (បានយេ់ក្សបថ្ន មិនមាន
ន ណាមានក់យេ់ក្ពមោករច្ញពី្ះទ បស់ពួកោត់រនាះរទ

រេើកខេងខតមានកា បងេិតបងេំ

និងក្តូវបាន ញក្ោន

ឲ្យរច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៧៨-៧៩ ( ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញជ បស់បកសឲ្យ
ជរមៃៀសក្កុង “រៅរពេពួករគនិោយអាីមួយរនាះ ពួករគមិនខមនរេងរសើច្រនាះរទ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័

៨-១០ (ពបា
ំ នរឃើញភាព ឹងទទឹងនឹងកា ជរមៃៀសរនាះរទ ប៉ាខនតសនមតថ្ន

ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២ លាននាក់ពំោប់អា មមណ៍នឹងកា សានក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ រហើយច្ង់ វិេក្តឡប់រៅ
កខនៃងរដើមកំរណើត បស់ពួករគ វិញ។ រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ខខម ក្កហមមានកាំរភៃើងអាកា និងមាន
អំណាច្ រហើយក្បសិនរបើពួករគរសនើឲ្យោករច្ញ រតើអនកនឹងរធាើោ៉ាងរម៉ាច្ខដ ?) ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២

(មម

សំរអឿន)

ទំព័

៣៧

(ោមនន ណាមានក់ហាន ឹងទទឹងរដ្ឋយសា ភ័យខ្ៃច្នឹងកា បាញ់រោេ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (រទាះបីពួកោត់មិនច្ង់ោករច្ញក៏រដ្ឋយ ក៏ប៉ាខនតពក
ួ កងទ័ព ទាំងរនាះ
ហាក់ដូច្ជាកាច្ណាស់ ពួករគមានអាវធរទៀត្ង)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ

ឯកសា E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484907 (កងទ័ពខខម ក្កហម
ច្ំនួន ៥ នាក់ បានអារមអាវធរៅរពេមកដេ់មខ្ទះ រហើយបងេំឲ្យពួកោត់ោករច្ញ រក្កាយមកោត់បានរឃើញ
កងទ័ពទាំងរនះ “បានច្ូេេកេយ” ្ទះ បស់ពួកោត់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ

ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (ជាទូរៅ ក្បជាជនរច្ញរៅរដ្ឋយ
បងេំ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ជំ សខ្ ឯកសា E3/5788 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373217 (ក្បជាជនខ្ៃច្ទាំងក្ោប់ខបក និងទាំងសកមមភាពខដេខខម ក្កហមអាច្
រធាើ ក្បសិនរបើពួករគមិនោករច្ញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឃិន សខ ឯកសា
E3/5556 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373186 (របើរយើងមិនក្ពមោករច្ញរទ
ពួករគនឹងបាញ់រយើងរហើយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា E3/5231 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ក្បជាជនទាំងអស់មិនច្ង់ោករច្ញរៅរទ រក្ ះសាតយក្ទពយ
សមបតតិ បស់ពួករគ)។
1408

,

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៩-២០

,

២២-២៣

៤៩-៥០។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៩-១០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០.២.៧ ោមនកា រេើកខេង

476>

ក្បជាជនក្គប់ោនក្តូវបានជរមៃៀស

1409

អនក បួស មកពីត្តមមនទី រពទយកនុងទីក្កុង
1409

ួមទាំងក្ពះសងឃ

1411

1410

មនសសោស់ កូនរកមង អនកជំងឺ

្សតីមានន្ទរ ះ និង្សតីខដេរទើបខតសក្មាេកូន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២១-២២ (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។

ោត់បានរេើករឡើងថ្ន
ជនពិកា

ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញទាំងមូេក្តូវបានជរមៃៀស

ឬ អនកអសមតាភាព កូនរកម ង មនសសោស់)។

សូមបីអនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជិន រម៉ាត

ឯកសា E3/4717 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00418417 (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម
ក្កហម មានក់។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កង យវជនក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅជរមៃៀសក្បជាជន ១៧ រមសា រច្ញពីទីក្កុង
ភនំរពញឲ្យអស់ របាសសមាអតឲ្យអស់ច្ំរ ះក្បជាជន ១៧ រមសា រដ្ឋយមិនឲ្យមានរសសសេ់មានក់រឡើយ)។
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បទសមាភសន៍ជាមួយ អ៊ុំ ទិត រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា E3/5548 ច្ះនងៃទី

០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៨៦ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763951 (ក្ពះអងគជាភិកេម
ុ ួយអងគរៅវតតមហាម្នតី។ ក្ពះអងគ
និងក្ពះសងឃជាង ៧០០ អងគរ្សងរទៀតខដេនិមនតមកពីវតត បស់ក្ពះអងគ ក្តូវបានជរមៃៀស។ ក្ពះសងឃ២អងគខដេមាន
ជំងឺ រហើយក្បខកកមិនក្ពមរច្ញពីវតតរនះ រក្កាយមកក្តូវបានយករច្ញរៅបាត់)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ហូេ សវណណ
រធាើរឡើងរដ្ឋយក្កុមក្បឹកាក្សាវក្ជាវ វិទាសា្សតសងគម ឯកសា E3/5550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៨៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00766089 (ក្ពះអងគជាក្ពះសងឃមួយអងគគង់រៅវតតសំរៅមាស។ ក្ពះអងគបានមានសងឃដីកាថ្ន ក្ពះសងឃ
ក្បមាណពី ១៥០ រៅ ១៧៥អងគ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីវតត បស់ក្ពះអងគ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃត
អន ឯកសា E3/5130 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165221 (ក្ពះសងឃទាំងអស់
៤០០ អងគ មកពីវតតរកាះ ក្តូវបានជរមៃៀស)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង ប៉ាណា
ណ ឯកសា E3/5131
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165226(មានក្ពះសងឃក្បខហេ ៤០០ អងគ មកពី
វតតសាោវ័ន ត ក្តូវបានជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៦-១៧, ១៩ (ខខម
ក្កហមបានមកវតតឧណា
ណ រលាមរដើមបីជរមៃៀសអនកខដេក្ជករៅកនុងវតតរនាះ ក្ពមទាំងជរមៃៀសក្ពះសងឃ្ងខដ ។ អនករៅ
វតតឧណា
ណ រលាមក្តូវបានរសនើសំឲ្យោករច្ញ។ រដ្ឋយសា

វ័យជោ សរមតច្សងឃ ហួត ត្តត និងក្ពះសងឃមួយច្ំនួនតូច្

រ្សងរទៀតពរំ ៅរនាះរទ ប៉ាខនត ពិន មិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងរក្កាយរពេោត់បានោករច្ញពីទីរនាះរឡើយ)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២១-២២ (ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។
ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនក្កុងភនំរពញទាំងមូេក្តូវបានជរមៃៀស សូមបីខតអនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ ជនពិកា ឬ
អនកអសមតាភាព កូនរកម ង មនសសោស់ រ េគឺ ពួករគទាំងអស់ោនក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមទិសរៅរ្សងៗោន)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (មានជនពិកា មនសសោស់ និងរកម ងៗ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៦២ (កនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមានទាំងោស់
រកម ង និងកមា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៣-៣៤ (មនសសោស់ និងអនក បួស
មានកា េំបាកខ្ៃង
ំ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៣៣ (រេើកខេងខតជនប រទសខដេបានរៅសាានទូតបាោំង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រក្ៅពីរនាះ រគជរមៃៀសមនសសក្គប់ោនរដ្ឋយោមនកា រ ីសរអើងរឡើយ) ទំព័ ៤៥-៤៦ (មនសសក្គប់វ័យ កមា ្សតី និង
អនកជំងឺក្តូវបានជរមៃៀសទាំងអស់។ ក្បាកដណាស់ថ្ន ពួករគនឹងសាៃប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
( ស់ សយ) ទំព័ ៧៤ (ក្បជាជនមកពីក្គប់ក្សទាប់វណណ ៈ អនកឈ្ឺ ក្បជាជនខដេមានឪពកមាតយឈ្ឺធន
ៃ ់ខដេមិនអាច្
រដើ បាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២២ (រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត កូនរកម ង ឬ អនក
ជាទីក្សឡាញ់

បាន ញសាច្់ញាតិ បស់ខួ ៃនរៅរេើ រទះ

រហើយអនកជំងឺរដើ ទាំងេំបាកេំបិន)ទំព័ ៤៤

ទំព័ ៥២

(កាេ់ខម៉ាតោមនមនសសរទ កនុង យៈរពេខត២នងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO)
ទំព័ ៥៦-៥៧, ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៥៤ (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យជរមៃៀសមនសសក្គប់ ូបរច្ញជាក្បញាប់
រដ្ឋយោមនកា រេើកខេង។ ត្តមកា អនវតតជាក់ខសតង មនសសទាំងរនាះ ួមទាំង ្សតីមានន្ទរ ះ អនកជំងឺកនុងមនទី រពទយ
មនសសោស់ និងជនពិកា ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័
៥០ (ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសអនកជំងឺពម
ី នទី រពទយ។ ោត់បានឮថ្ន ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសមនសសរច្ញពីមនទី រពទយ
ក្ពះរកតមាលា រទាះបីជារៅទីរនាះមានទាហាន បួសរក្ច្ើននាក់ រៅក្គប់ទីកខនៃងកនុងមនទី រពទយក៏រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ក
ឹ
នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៣ (បានរឃើញក្បជាជនមានរស ៉ាូមោក់ជាប់នឹងនដ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១០ (មិនថ្នមានជំងឺធន
ៃ ់ប៉ាណា
ណ អនកជំងឺ
ទាំងរនាះក្តូវបានយករច្ញពីមនទី រពទយ រហើយមនទី រពទយោមនមនសសរទ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៧-៨ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥
ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00963966 Murray Carmichael ក្គូរពទយមួយ ូបរៅកនុង
ក្កុមវះកាត់ បស់កាកបាទក្កហមខដេបានរ ៀបោប់

អំពម
ី នទី រពទយមួយកនុងច្ំរណាមមនទី រពទយនានាបានបញ្ញជក់ថ្ន៖

“ពួករគបានទាញអនកក្គប់ោនឲ្យរច្ញ សូមបីខតអនកសនៃប់ អនកជំងឺធន
ៃ ់ធៃ និងអនកកំពងពយួ រស ៉ាូមក៏ឲ្យរច្ញខដ ។ មនសស
ជារក្ច្ើននឹងសាៃប់។ វាអាក្កក់ណាស់”) ទំព័ ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥
ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978 (បានកត់សមាគេ់ថ្ន រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា
គិលានបដ្ឋាយិកាមានក់មកពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យអនកជំងឺរសទើ ខតទាំងអស់
រច្ញពីមនទី រពទយកនុង យៈរពេ២នងៃច្ងរក្កាយ រហើយអនកមិនអាច្រដើ ួច្បាន ក្តូវដ្ឋក់រេើខក្គ ញរេើ្ូវៃ )។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ២ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00541002, 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌួងជាមួយឪពក បស់ោត់ខដេជាក្គូរពទយ នារពេ
រនាះ ខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យអនកខដេរដើ បានក្តូវខតរច្ញមនរពេពួករគផ្ទតច្់រស ៉ាូមពីអនក បួស)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សូ សធាវី ឯកសា E3/4607 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម )
00279728 (្សតីមានន្ទរ ះ អនកមានជំងឺខដេមិនអាច្រដើ បាន និងក្បជាជនទាំងអស់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង
ភនំរពញ រហើយក្តូវបានោត់ទកដូច្ជាសតាធាត រដ្ឋយមិនគិតពីអាយ ូបោងកាយ សាានភាព្ៃូវច្ិតត ឬ ជាប ស ឬ ្សតី
អាីរនាះរទ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា E3/4734 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (ត្តម្ៃូវរពញ ខណនរៅរដ្ឋយមនសស មានរកម ងមានោស់ ួមទាំង
អនកខៃះរទើបសក្មាេកូន ួច្ អនកខៃះោស់ជោ និងអនកខៃះរទៀតកំពងមានជំងឺ្ង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

396

01006704
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1412

ួច្

។ សាកសី និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានរ ៀបោប់ថ្ន បានរឃើញអនកជំងឺ និងអនក បួសក្តូវ

បានជរមៃៀសឲ្យរដើ រលាតៗ ទាំងនដកាន់រឈ្ើក្ច្ត់ក្តូវបាន ញរៅរេើខក្គរពទយ រេើ រទះ ញ ឬ រេើ
រៅអី ញទាំងមានរស ៉ាូម ឬ ធងអកសីខហសនរៅជាប់ជាមួយរៅរឡើយ
ជនពិកា “វា ដូច្ជរនៃន” រៅមខ្ទះខដេ PONCHAUD កំពងឈ្

1413

1414

ច្ំខណកអនកជំងឺ និង

។

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836256 (រៅនងៃទី០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦
រពក្ជ េឹមកង បាននិោយថ្ន អនកជំងឺរៅត្តមមនទី រពទយ ក្តូវបានជរមៃៀសដូច្មនសសទូរៅខដ ។ អនកខដេអាច្រដើ បាន
ក្តូវរដើ រហើយអនកខដេកំពងពយួ រស ៉ាូម ពួករគផ្ទតច្់រស ៉ាូមរច្ញ រហើយក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញដូច្ោន)ទំព័ ២១៨ ERN
(ភាសាខខម )00836295(ោត់បានរឃើញផ្ទទេ់ខភនក ពួករគបរណតញអនកជមៃឺធន
ៃ ់ ក្សាេ រដ្ឋយោមនកា ខបងខច្កឲ្យោក
រច្ញពីមនទី រពទយ សសី អនកជំងឺខដេរទើបវះកាត់នដ ឬ រជើង ួច្ងមីៗ ពិតណាស់ អនកជំងឺោប់ យនាក់បានវា រច្ញពី
មនទី រពទយ។

អនកជំងឺវា ត្តមច្រញ្ច ើមងនេ់រៅមខរពទយោប់ យនាក់

ភាគរក្ច្ើនមិនអាច្រដើ មានក់ឯងបានរទ។

ពួករគ

បរណតញក្គូរពទយវះកាត់ខដេកំពងវះកនុងបនទប់វះកាត់ រហើយអនកជំងឺវះកាត់ក៏សាៃប់រៅ)។
1412
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨២-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៣-៥, ១២-១៣ (សូមបីមាតយោត់ខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្ និងបងក្សីោត់ខដេមាន បួសក្តូវ
បានជរមៃៀសជាក្បញាប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៣-៧៤ (រទើបសក្មាេកូន
ងមីៗ បានព កូន២នាក់ និងកំពងរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរក្កាមកំរៅនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៣២-៣៣, ទំព័ ៥០-៥១ (សខភាពោត់មិនេអរដ្ឋយសា ោត់រទើបខតសក្មាេកូន ួច្)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (្សតីខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្ ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រក្កាមរភៃៀង
និងនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ១១-១២ (បានរឃើញ្សតីមានន្ទរ ះ ញ
រទះកនុងរពេជរមៃៀស)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៤៥-៤៦

(្សតី ខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្មានឱកាស ស់តិច្ណាស់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្សី ខខម ឯកសា
E3/546 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00204039 (បានរឃើញមាតយខដេរទើបសក្មាេ
កូន ួច្)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១៨ ERN (ភាសាខខម )
00836195 (និសសិតច្ាប់មានក់បានរេើករឡើងថ្ន រៅមនទី រពទយក្ពះរកតមាលា ពួករគអូសអនក បួសទមាៃក់ពីរេើខក្គ
រហើយសូមបីខត្សតីរទើបសក្មាេកូនក៏ដូរោនះខដ )។
1413
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៧-៧៨ (អនកជំងឺខៃះរៅជាប់រស ៉ាូមរៅរឡើយ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧-៨, ទំព័ ១៩-២៥ (បានរឃើញអនកជំងឺខដេក្តូវបាន
ជរមៃៀសពីមនទី រពទយមិតភា
ត ពខខម សូរវៀត ក្តូវបាន ញរៅរេើខក្គ ខសងត្តមក្បង់កា ឬ មានអនករ្សងរទៀតខសង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ២១-២២ (បានរឃើញអនកជំងឺកនុងមនទី រពទយ២នាក់
រដើ ទាំងរៅជាប់រស ៉ាូម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័

៥-៦ (បានរឃើញ

អនកឈ្ឺជាប់រស ៉ាូមរៅរេើខក្គរៅត្តម្ៃូវរក្កាមនងៃរៅតខហង និងអនកខដេមិនអាច្រដើ បាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (អនកជំងឺខៃះរៅជាប់រស ៉ាូមរៅនឹងនដរៅរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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477>

រៅត្តមមនទី រពទយ អនកជំងឺខដេ បួសធៃន់ (ភាគរក្ច្ើនជាទាហានខដេបាន ង បួសរៅកនុង

កា វាយក្បយទធ ពីរពេមន) និងអនកជំងឺខដេមានកមាៃំងរខាយខដេមិនអាច្ជរមៃៀសបាន ក្តូវបាន
ទករោេឲ្យសាៃប់ ខណៈរពេខដេអនករ្សងរទៀតក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ

1415

។ សកេីកមមពី បាន

កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៧ (បានរឃើញរគ ញអនកជំងឺរៅរេើខក្គរពទយោករច្ញពីទីក្កុងរៅត្តម្ៃូវ
មនីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨-៩ (បានរឃើញជនពិកា និងអនកខដេ
រក្បើក្បាស់ធងអកសីខហសន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៤៨, ៦៣ (បាន
រឃើញរគ ញអនកជំងឺរៅរេើខក្គ និងអនករដើ រដ្ឋយរក្បើរឈ្ើក្ច្ត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANDBERG) ទំព័ ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតព
ី ីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥
ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958 (មានមនសស បួសោប់ ន់នាក់មកពីមនទី រពទយ
ខៃះរដើ រខចើច្ៗ ខៃះមានរឈ្ើក្ច្ត់ រដ្ឋយ ួមមាន អនកដ្ឋច្់នដរជើង និងអនកជំងឺខៃះរទៀតក្តូវបានសាច្់ញាតិ ញនឹង រទះ ញ
និងរៅអី ញ និងអនកជំងឺខៃះរៅរេើខក្គរពទយខដេមានរស ៉ាូមផ្ទៃសសាមរៅជាប់នឹងនដ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទស

កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978 (បានកត់សមាគេ់ថ្ន រៅនងៃទី
១៩ ខខ រមសា គិលានបដ្ឋាយិកា មានក់មកពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខដេមិនអាច្
រដើ ួច្ក្តូវបានដ្ឋក់រេើខក្គ ញរេើ្ូវៃ )។

សូមរមើេ្ងខដ

សា ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៨ ខខ រមសា រវលារមា៉ាង៨ ឯកសា E3/2691 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (បានោយកា ណ៍អំពី “មនសស ១.០០០.០០០ នាក់កំពងរភៀសខៃួនរច្ញ។ អនកជំងឺបានោករច្ញពី
មនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតទាំងរៅរេើខក្គ”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់ស័ា ប៊ីហសូ ឯកសា E3/5137
ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00163091 (បានរឃើញមនសសរដើ រដ្ឋយមាន ំ បួសកាេ)។
ទក្មង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម សូ សា ី ឯកសា E3/4951 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00587131 (បតី បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ កំពងមានជំងឺរដើ មិន ួច្ រហើយោត់អូសសាាមី
ោត់ត្តម រទះ ហូត រដ្ឋយោត់មានន្ទរ ះ ៨ ខខ ្ង។
1414
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៨។ សូមរមើេ្ងខដ សកេីកមម
បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (ោត់បាន
រឃើញផ្ទទេ់ខភនកពួកវាបរណតញអនកជំងឺធន
ៃ ់ ក្សាេ រដ្ឋយោមនកា ខបងខច្ករច្ញពីមនទី រពទយ សសី អនកជំងឺខដេរទើប
វះកាត់នដ ឬ រជើង ួច្ងមីៗ ពិតណាស់ អនកជំងឺោប់ យនាក់ វា រច្ញពីមនទី រពទយ។ អនកជំងឺវា ត្តមច្រញ្ច ើមងនេ់រៅមខ
មនទី រពទយជារក្ច្ើននាក់ ភាគរក្ច្ើនមិនអាច្រដើ មានក់ឯងបានរទ)។
1415
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១២ (បានរឃើញអនកជំងឺខដេមិនទទួេបានកា
ពាបាេក្តឹមក្តូវរៅកនុងមនទី រពទយ), ទំព័

៣៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ស៊ុំ ជា ឯកសា

E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058, រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត អនកខដេមិនមានសាច្់ញាតិ ក្តូវទករោេរៅកនុង
មនទី រពទយ ហូតដេ់សាៃប់), ទំព័ ៦៣ (មានខតអនកជំងឺខដេោមនអនកជួយប៉ារណា
ណ ះខដេរៅកនុងទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

398

01006706
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បង្វាញពីកា រដញក្គូរពទយវះកាត់រច្ញពី បនទប់វះកាត់ បស់កា កបាទក្កហម រៅសណា
ា ោ ឡឺ ភំ ន
(Le Phnom) និងមនទី រពទយ សសី រៅរពេខដេក្គូរពទយទាំងរនាះកំពងខតរធាើកា វះកាត់ រដ្ឋយទក
រោេអនកជំងឲ្
ឺ យសាៃប់រៅរេើតវះកាត់

1416

។ រលាក Sydney SCHANBERG បានកត់សមាគេ់ថ្ន

២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៦៣-៦៥ (រៅមនទី រពទយប ីកីឡា អនកជំងឺក្តូវបានទករោេរដ្ឋយោមនកា
រមើេខង ហូតដេ់សាៃប់), ទំព័ ៨២ ដេ់៨៣ (ោមនន ណាមានក់រមើេខងអនកជំងឺរទ ពួកោត់រៅទីរនាះ រហើយសាៃប់ ឬក៏
ហូ ្ម ហូតដេ់សាៃប់ ោត់ោបា
ំ ច្់ក្តូវរបាះបង់ ពូ និងភ ិោ បស់ោត់ខដេ ង បួសរោេ រគក្បាប់ោត់ថ្នអនក
ទាំងរនាះក្តូវបានក្បមូេយករៅទករោេមួយកខនៃង ប៉ាខនតោត់មិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើង ឬក៏រតើពួករគទាំងរនាះក្តូវ
បានយករៅរោេរៅទីណារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ២៣-២៤
(កនុងនាមជាបគគេិករពទយ ោត់មានអា មមណ៍មិនេអរសាះ ខដេក្តូវទកអនកជំងឺរោេ ោត់គិតថ្នពួករគនឹងសាៃប់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ២៩ (រៅមនទីរពទយក្ពះរកតមាលាខដេក្តូវបាន
បរណតញរច្ញអស់រហើយរនាះ ោត់រឃើញមានសាកសពរៅរេើកក្មាេឥដា និងអនក បួសជារក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទស
កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ E236/1/4/3.1, ទំព័ ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963978, បានកត់សមាគេ់ថ្នរៅនងៃទី ១៩ ខខ
រមសា មានគិលានបបដ្ឋាយិកាមានក់មកពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត បាននិោយថ្ន កនុងកា ជរមៃៀស បគគេក
ិ មនទី រពទយក្តូវ
ទករោេអនក បួសធៃនធ
់ ៃ និងអនកខដេរទើបវះកាត់រហើយងមីៗខដេមិនអាច្រធាដ
ើ ំរណើ បាន រហើយកនុងច្ំរណាមអនកខដេ
ក្តូវបានទករោេរនាះ

គឺមានទា កខដេខាះអាហា ូបតាមធ
ភ ន
ៃ ់ធៃ ច្ំនួន

៥

នាក់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ២, ៣ ERN (ភាសាខខម )
00541002, 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌួងជាមួយឪពក បស់ោត់ រៅរពេរនាះជារវជជបណឌិត កងកមាៃំងខខម
ក្កហមបានសមាៃប់អនកជំងឺមួយច្ំនួនកំពងសក្មាករៅរេើខក្គរពទយ ោ៉ាងសាហាវយង់ឃនង) ។ កា រធាើ វិភាគមួយត្តង

នាមឲ្យគណៈកមមកា រដ្ឋយក្បធាន បស់អនគណៈកមមកា រនះ

សតីពីឯកសា នានាខដេបានដ្ឋក់ជូនអនគណៈកមមកា

រនះ និងគណៈកមមកា សិទធិមនសសត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩ បស់គណៈកមមកា សិទធិមនសស (XXXIV) (ECOSOC)
ឯកសា E3/2060ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩, ទំព័ ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00294953 (កា ដកក្សង់ពច្
ី រមៃើយ
សាកសីបញ្ញជក់ថ្ន បនាទប់ពក្ី តូវបានបរណតញរច្ញពីមនទី រពទយ អនកខដេរទើបទទួេកា វះកាត់ងីៗ
ម
រដ្ឋយសា ខតមិន
ទទួេបានកា ខង កា រទើបក្តូវសាៃប់បាត់បង់ជី វិត, ខ្នកជំងឺកមា បានកាៃយរៅជា្នូ កប់សាកសព ួម រដ្ឋយសា ខត
រគមិនអនញ្ញាតឲ្យន ណាមានក់ច្ូេរៅយកកមា ទាំងរនាះបាន)។ បាយកា ណ៍ក្បោំឆ្នំ១៩៧៥ បស់គណៈកមាមធិកា
កាកបាទក្កហមអនត ជាតិ ឯកសា E3/4090 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00654834 (អងគកា
កាកបាទក្កហម និងអឌឍច្័នក្ទ កហមបានបញ្ជូ នក្កុមក្គូរពទយវះកាត់អង់រគៃ ស រៅកាន់មនទី រពទយក្ពះរកតមាលា ជា
មនទី រពទយខដេក្តូវបានក្កុមក្គូរពទយវះកាត់របាះបង់រោេ

ប៉ាខនតក្កុមក្គូរពទយអង់រគៃ សទាំងរនាះមិនអាច្្ៃងកាត់ បាំង

្ៃូវបានរឡើយ)។
1416
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៦-៨ (ដកក្សង់ S. Schanberg:
កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00963966, Murray
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

399

01006707
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

គិលានបដ្ឋាយិកាមានក់មកពីមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតបាននិោយថ្ន បគគេិកសងឃឹមថ្ន រវជជបណឌិតខខម
ក្កហមនឹងមក រហើយរធាើកា ខងទាំអក
ន បួសធៃនធ
់ ៃ
មិនអាច្ផ្ទៃស់ទីបាន

និងអនកខដេរទើបក្តូវបានវះកាត់រហើយ ខដេ

ប៉ាខនតពួកោត់មិនបានរឃើញក្កុមក្គូរពទយខខម ក្កហមណាមករឡើយ

1417

រឃើញខតពួកកងទ័ពខតប៉ារណា
ណ ះ

រដ្ឋយ

។ រលាក មាស សាោ៉ា ន់ ខដេជាគិលានបដ្ឋាករៅមនទី រពទយ

ប ីកីឡារៅរពេរនាះ ក៏បានរ ៀបោប់ថ្ន របើរទាះបីជាអនក បួសខដេមិនទាន់ទទួេបានកា ពាបាេ
ោ៉ាងរក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ជូ នមកដេ់មនទី រពទយក៏រដ្ឋយ

ក៏ពួកខខម ក្កហមមិនបានរធាើកា ក្គប់ក្គងោត់

1418

ខច្ងរៅកនុងមនទី រពទយ ឬ ក៏ជួយដេ់បគគេិករពទយរដើមបីជរមៃៀសអនកជំងឺរច្ញពីមនទី រពទយរឡើយ

។

រោងត្តម នួន ជា ថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហមមិនមានរពេរវលាកនុងកា កំណត់ថ្នរតើមានមនទី រពទយ ឬ
អនកជំងឺប៉ានាមននាក់ខដេក្តូវទទួេ ង្េប៉ាះ េ់ពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសរនាះរទ

478>

1419

។

សណា
ា ោ ឡឺភំ ន (Le Phnom) ខដេជាតំបន់អពាក្កឹតក្បកាសរដ្ឋយអងគកា កាកបាទ

ក្កហម និងអឌឍច្័នក្ទ កហម (ICRC) ខដេមកទេ់ យៈរពេមួយសបាតហ៍មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាជក្មក បស់ទាហាន ង បួស និងជនរភៀសខៃួនរនាះ

1420

ក៏ក្តូវបានជរមៃៀស

រដ្ឋយបងេំខដ រហើយកងទ័ពខខម ក្កហមបានបរណតញក្បជាជនកមពជា
ុ ខដេក្ជករកានរៅទីរនាះ ក្ពម

Carmichael ខដេជារវជជបណឌិតខ្នកវះកាត់កាកបាទក្កហមបានក្បាប់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យោត់ទករោេ
អនកជំងឺខដេកំពងខតវះកាត់រៅកនុងបនទបវ់ ះកាត់កាកបាទក្កហមកនុងសណា
ា ោ

Le Phnom) ។ សកេីកមម បស់ជន

រភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប រិ ច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836295។
1417
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៩ (ដកក្សង់ S. Schanberg:
កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១៤០ ERN (ភាសាខខម ) 00963973)។
1418
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ១៦-២២។
1419
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៥។
1420
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ១៣-១៧ (រៅសណា
ា ោ
Le

Phnom

ក្បធានកាកបាទក្កហមបានបរងកើតជាជំ ំជនរភៀសខៃួនមួយខបបសក្មាប់ជនសី វិេ

និងទាហានខដេ

ំសាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ១៣-១៤ (ក្បខហេមួយសបាតហ៍
មនច្ប់ស្ង្វគម

គឺក្បខហេរៅរពេខដេអារម ិកដករច្ញរៅនងៃទី១២

ខខរមសា

អងគកា កាកបាទក្កហម

និង

អឌឍច្័នក្ទ កហម បានក្បកាសទីរនះថ្នជាតំបន់សវតាិភាព រហើយបានពយួ ផ្ទទំងក្កណាត់ ូបកាកបាទក្កហមដ៏ធម
ំ ួយរៅពី
មខសណា
ា ោ

។

ពួករគបានបរងកើតបនទបវ់ ះកាត់រៅខ្នកខ្ងរក្កាយសណា
ា ោ រហើយទទួេអនកខដេក្តូវកា ជំនួយ

រវជជសា្សតបនាទន់ោបា
ំ ច្់។ មានមនសសោប់ ន់នាក់រៅកកកញជំ វិញ រដើមបីពាោមច្ូេរៅកនុងសណា
ា ោ )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

400

01006708
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ទាំងបគគេិកអងគកា កាកបាទក្កហម និងជនប រទសឲ្យរច្ញពីទីរនាះ្ងខដ

1421

។ ជនប រទស

ទាំងរនាះ ខដេ ួមទាំង Alan ROCKOFF និង Sydney SCHANBERG ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យរធាើ
ដំរណើ រៅកាន់សាានទូតបាោំងខដេរៅទីរនាះ មានជនប រទស និងជនជាតិខខម ជារក្ច្ើននាក់បាន

1422

ពាោមសំកា ក្ជករកាន

1421

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ១៣-១៤ (សណា
ា ោ រនះក្តូវបានក្បកាស

ថ្នជាតំបន់សវតាិភាពរដ្ឋយអងគកា កាកបាទក្កហម និងអឌឍច្័នក្ទ កហម ប៉ាខនត រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ក្គប់ោនក្តូវបាន
បរណតញរច្ញពីទីរនាះរដ្ឋយមិនរេើកខេង), ទំព័ ៦១ ដេ ៦២ (កាកបាទក្កហមក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ ួមជាមួយ
អនកដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ១១-១២ (ដកក្សង់ S.
Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951,
បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅរពេជិតដេ់រមា៉ាង ៣

រសៀេ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ ះកាំរភៃើង ៉ាកខកក ត និងស ា វធ

រ្សងៗរទៀតរដើមបីពាោមសក្មុកច្ូេរៅកនុងតំបន់សវតាិភាពរៅសណា
ា ោ Le Phnom ។ របសកកមម បស់ពួករគ
ហាក់ដូច្ជាខសាង កម្នតីរោធា ដ្ឋាភិបាេ។ ជនប រទសខដេោករច្ញពីសណា
ា ោ បាននិោយថ្នកងទ័ពខខម ក្កហម
ក្បាប់ពួកោត់ថ្នពួកោត់មានរពេកនៃះរមា៉ាងរដើមបីោករច្ញពីសណា
ា ោ

រហើយរៅសាានទូតបាោំង)។ អតាបទ បស់

Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៦
ERN (ភាសាខខម ) S00644711 (រៅរមា៉ាង ៤ និង ៥៥ នាទី រសៀេ កងទ័ពខខម ក្កហមបានសក្មុកច្ូេរៅកនុង
សណា
ា ោ

Le Phnom គំោមកំខហងអនករៅខ្ងកនុងរដ្ឋយ ៉ាកខកក តរប ៤០, រដ្ឋយរធាើកា រកាះរៅក្បធានក្បតិភូ

កាកបាទក្កហមមក

ពួករគបានក្បាប់ោត់រដ្ឋយក្ទរោះរបាះរបាកថ្ន

ក្តូវខតរច្ញឲ្យអស់ពក
ី ខនៃងរនះកនុង យៈរពេ

កនៃះរមា៉ាង)។
1422
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៣៤-៣៥ (ជនប រទសបានខសាង កកា
ក្ជករកាន រៅកនុងសាានទូតត្តំងពីមន នងៃទី១៧ ខខ រមសា មករមៃ៉ាះ) ទំព័ ៣៥-៣៦, ៤២, ៤៤-៤៥ (បនាទប់ពរី នាះ ោត់
និងរលាក Schanberg បានរធាើដំរណើ រៅសាានទូតបាោំ ង ត្តមកា បញ្ញជ),ទំព័ ៧៣-៧៤ (ពួកអាេៃឺម៉ាង់ខ្ងរកើត ក៏ក្តូវ
បានពួកខខម ក្កហមបងេំឲ្យរច្ញពីសាានទូត បស់ពួករគរដ្ឋយរក្បើច្ងកាំរភៃើង្ងខដ

រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នរៅសាានទូត

បាោំង), ទំព័ ៧៩-៨០ (សាានទូតមិនបានោោំងមនសសមិនឲ្យរផ្ទៃះ បងច្ូេរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៨០-៨១ (បគគេិកសាានទូត សសុក
ី ៏ក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅសាានទូតបាោំ ងខដ )។ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ២៧-២៨ (មានជនប រទសក្បខហេ ៥០០ នាក់
និងជនជាតិខខម ក្បខហេ ៥០០ សានក់រៅកនុងសាានទូត), ទំព័ ៣១-៣២ (សូមបីខតជនជាតិអាេៃឺម៉ាងខ្ងរកើតខដេជា
ពួកកមមយ
ុ នីសក
ត ក្៏ តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅសាានទូតខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney
SCHANBERG), ទំព័

១១-១២ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥,

E236/1/4/3.1, ទំព័ ១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 ជនប រទសខដេបានោករច្ញពីសណា
ា ោ Le Phnom
បាននិោយថ្ន ពួកោត់ក្តូវក្បាប់ថ្ន មានរពេខតកនៃះរមា៉ាងរដើមបីោករច្ញពីទីរនះរៅសាានទូតបាោំ ង)។ អតាបទ បស់
Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៧, ១៨
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

401

01006709
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

479>

រដ្ឋយបានពាោមច្ូេរៅកនុង

រក្ច្ើនសា

1423

និងរធាើកា ខ្ករ្ កនុងប ិរវណសាានទូត

ជារក្ច្ើនរេើក

ពួកខខម ក្កហម រៅរពេរក្កាយមកបានគិតថ្ន សាានទូតបានកាៃយជា “មជឈមណឌេ

ៃ
ក្បមូេ្តំ”ុ សក្មាប់ជនប រទសខតប៉ារណា
ណ ះ និងបានក្បកាសថ្ន សាានទូតរនះបានបាត់បង់ឋានៈ បស់ខួ ន

1424

រហើយ

។ ជាេទធ្េ ក្បជាជនកមពជា
ុ ោប់ យនាក់ខដេបានក្ជករកានរៅទីរនាះ ក្តូវបានតក្មូវ

ERN (ភាសាខខម ) S00644712, S00644713 (បនាទប់ពក្ី តូវបានបរណតញរច្ញពីសណា
ា ោ Le Phnom មានកា
ឯកភាពោនជា ួមថ្ន រៅសាានទូតបាោំងខដេរៅខកប រនាះ, រៅក្ពឹកនងៃទី១៨ ខខរមសា មានមនសសក្បខហេ ១.៥០០
នាក់ កំពងសានក់រៅកនុងសាានទូត រហើយមានជនរភៀសខៃួនបខនាមរទៀតបានរផ្ទៃះ បងច្ូេមកកនុងសាានទូត)។ ទូ រេខ
ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ២១ ឯកសា E3/2688
ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (ោយកា ណ៍ថ្នមានមនសស ១០០០ នាក់ បានរផ្ទៃះ បង ត់ច្ូេមកក្ជករកានរៅ
កនុងប ិរវណសាានទូត)។
1423
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង ឯកសា E3/2689 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00490995, (បានកត់សមាគេ់ថ្ន កងទ័ព ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ (FUNK) បានប៉ានប៉ាងច្ូេរៅកនុង
សាានទូតច្ំនួនបីដង រដើមបីរធាកា
ើ ខ្ករ្ )។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍
រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ១០ និង ៣០ នាទី ឯកសា E3/2692 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00490997 (ោយកា ណ៍ថ្ន មនសសមួយក្កុម បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ (FUNK) បានមានវតតមានសាជា
ងមីរៅច្ំរ ះមខរខ្ៃងទាា ននសាានទូត រហើយបានរសនស
ើ ំច្ូេរៅកនុងប ិរវណសាានទូត បស់រយើង រដើមបីរធាកា
ើ ខ្ករ្
ងយនត បស់រយើង។ ពួករយើងបានបរញ្ច ៀសនូវឧបបតតិរហតោ៉ាងក្ប្ិតក្បរផ្ទយបំ្ត)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទស
ននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅកនុងសាានទូត បស់រយើង ឯកសា E3/2698 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ (បានកត់សមាគេ់ថ្ន ោប់ត្តំងពីមសិេមិញ សាានទូតក្តូវបានរឡាមព័ទធរដ្ឋយកងទ័ព បស់ ណសិ ស ួប ួម
ជាតិកមពជា
ុ (FUNK)។ ពមា
ំ នន ណាមានក់អាច្ច្ូេ និងោករច្ញពីប ិរវណសាានទូតរដ្ឋយោមនកា អនញ្ញាតពីពួករគ
បានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ១៣- ១៤ (ដកក្សង់ S.
Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១៥០ ERN (ភាសាខខម ) 00963988,
មៃឹកពីកា ខដេម្នតីខខម ក្កហមច្ំនន
ួ ៣នាក់ កនុងសរមៃៀកបំ ក់ពណ៌រមម មានកាន់រសៀវរៅកំណត់ក្ត្ត រហើយកា
រដ្ឋយមនសស២នាក់កាន់ការំ ភៃើងខវង បានច្ូេកនុងសាានទូត។ កងសេ Dyrac ជាអនកនាំ្ូវៃ ពួករគ។ ពួករគរដើ រៅ រដើ
មករដ្ឋយទឹកមខសៃួត រមើេមនសសរដ្ឋយយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ សួ សំណួ

កត់ក្ត្ត និងពិភាកាកា ង្វ ជាមួយោនរគ។)

ROCKOFF បានរេើករឡើងពីកា ខដេពួកខខម ក្កហមច្ូេមកកនុងសាានទូតជាបនតបនាទប់រដើមបីខសាង កឧបក ណ៍្ាយ
សរមៃង វិទយុ រដ្ឋយអះអាងថ្នមានកា ្ាយ វិទយុរដ្ឋយខសច្ាប់ រច្ញពីកនុងសាានទូត។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៨ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF),
ទំព័ ៣៧-៣៨។
1424
ក្បតិោ ឹក នងៃ ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័
Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័

៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ S.

១៤២ ERN (ភាសាខខម )

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឲ្យោករច្ញពីប ិរវណសាានទូត រដ្ឋយកនុងច្ំរណាមរនាះ ប សកមពជា
ុ ខដេបានរ ៀបកា ជាមួយ
ជនប រទសក្តូវបានបំខបករច្ញពីភ ិោជាជនប រទស បស់ពួកោត់

រហើយ្សតីកមពជា
ុ ខដេមិន

ទាន់ទទួេបានសញ្ញជតិប រទស របើរទាះបីជាខៃួនបានរ ៀបកា ជាមួយជនប រទសរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏
ក្តូវបានតក្មូវឲ្យោករច្ញ្ងខដ

1425

។ រដ្ឋយសា ខត្សតីកមពជា
ុ ខដេមានេិខិត្ៃងខដនប រទស

00963980, រដ្ឋយកត់សមាគេ់ថ្នកនុងកិច្ចក្បជំច្ងរក្កាយ ខខម ក្កហមបានក្បាប់កងសេ Dyrac ថ្ន ពួករគខេងទទួេ
សាគេ់ទីរនះជាសាានទូតខដេមានអភ័យឯកសិទធិខ្នកកា ទូតរទៀតរហើយ
ក្បមូេ្តំ”ុ

សក្មាប់ជនប រទសខតប៉ារណា
ណ ះ

រដ្ឋយក្ោន់ខតោត់ទកថ្នទីរនះជា“តំបន់

រដ្ឋយក្ោនរោេេទធ ភាពននកា ខសាង កសិទធិក្ជករកាន

និងតក្មូវឲ្យ

ជនជាតិកមពជា
ុ ោករច្ញពីប ិរវណសាានទូត។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា
E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣០-៣១ ERN (ភាសាខខម ) S00644726-727 (ោយកា ណ៍ថ្ន រៅ
នងៃទី ២០ ខខរមសា សាានទូតបានបាត់បង់ឋានៈជា្ៃូវកា បស់ខួ ៃន)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃ ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៤៥-៤៦ (ដកក្សង់ S. Schanberg:
កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00963979, រដ្ឋយកត់
សមាគេ់ថ្ន រៅរវលារមា៉ាង ៧.៣០ ក្ពឹក បគគេិកសាានទូតបានោប់រ្តើមក្បាប់ក្បជាជនកមពជា
ុ ខដេមិនមានឯកសា ជា
ជនជាតិបាោំងថ្ន ពួករគក្តូវខតោករច្ញពីសាានទូត រហើយក្តូវរៅច្ូេ ួមជាមួយកា រធាើដំរណើ រៅកាន់ទីជនបទ ខត
របើពួករគរៅទីរនះ អាច្នឹងមានបញ្ញា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៥០
(ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពីសាានទូត រក្កាយនងៃទីមួយ ឬនងៃទីពី ), ទំព័ ៥០ (ជនជាតិភាគតិច្
មួយក្កុម មកពីរក្តើយមាេងទរនៃរមគងគ មានោនក្បខហេ៣០០ នាក់ ក្តូវបានភជង់បងេំឲ្យោករច្ញពីសាានទូត), ទំព័
៥២-៥៤ (ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនបានោករច្ញពីសាានទូតរៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា) ទំព័ ៧២-៧៤, ៧៤-៧៥ (ក្បជាជន
ខខម ជារក្ច្ើនបានោករច្ញរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត រដ្ឋយសា ខតខខម ក្កហមគំោមថ្ននឹងច្ូេមកកនុង រហើយ ក កកនុងប ិរវណ
សាានទូត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ២៧, ២៨-២៩ (ជា ួម
ប សជនជាតិកមពជា
ុ ខដេរ ៀបកា ជាមួយ្សតីជនជាតិបាោំ ង ក្តូវខតោករច្ញរៅរធាើកា ជាមួយក្បជាជនកមពជា
ុ ដូរច្នះ
រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា មានប សជនជាតិកមពជា
ុ ក្បខហេ ២៥ នាក់ខដេបានរ ៀបកា ជាមួយ្សតីជនជាតិបាោំង ក្តូវ
បានបំខបករច្ញពីគរូ សនហ៍ បស់ពក
ួ រគ), ទំព័ ៣១-៣២ (បនាទប់ពកា
ី ោករច្ញ មានរៅសេ់មនសសក្បខហេ ៥០០
នាក់រទៀត)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៨ ,៣០ ERN (ភាសាខខម ) S00644723, S00644725 (ោយកា ណ៍ថ្នរៅនងៃទី ២០ ខខរមសា
ក្បជាជនកមពជា
ុ
រវៀតណាម និងច្ិនោប់ យនាក់ក្តូវបានរសនើឲ្យោករច្ញពីសាានទូត ្សតីជនជាតិកមពជា
ុ ខដេបានរ ៀប
កា ជាមួយប សជនជាតិបាោំង ខតមិនទាន់បានទទួេសញ្ញជតិបាោំ ង ឬក៏បានក្តឹមរ ៀបកា ត្តមច្ាប់កមពជា
ុ
ក្តូវបាន
បងេំឲ្យោករច្ញ ខដេរធាើឲ្យមានកា ខបកបាក់ក្គួសា ,រៅនងៃទី២១ ខខ រមសា ជនជាតិម៉ាងត្តញា៉ាច្ំនួន១៥០ នាក់ក្តូវ
បានតក្មូវឲ្យោករច្ញពីសាានទូត្ងខដ )។ ភនំរពញ៖ កា ដួេ េំ និងកា រឡាមព័ទធខសពីធមមត្ត (កំណត់រហតរដ្ឋយ
J.J. Cazaux) ឯកសា E3/2684 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00710314
(រៅនងៃទី ១៨ ខខ រមសា រលាកកងសេ បានយេ់ក្ពមជាមួយពួកខខម ក្កហមថ្ន ជនជាតិខខម ខដេរៅកនុងសាានទូត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006711
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យបនតសានក់រៅកនុងសាានទូតជាមួយសាាមីជាជនប រទស បស់ខួ ន
ៃ រនាះ
មានកា រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ោ៉ាងរេឿនមួយច្ំនួន
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រទើប

កនុងរោេបំណងជួយសរ្ង្វគះ្សតក
ី មពជា
ុ មួយ

បាោំង ក្តូវខតោករច្ញពីប ិរវណសាានទូត, រៅនងៃទី១៩ ខខរមសា ជនជាតិខខម ជារក្ច្ើនបានសរក្មច្ច្ិតោ
ត ករច្ញ),
ទំព័ ៩ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00710319 (រៅនងៃទី២០ ខខ រមសា រមា៉ាង ៨ក្ពឹក Dyrac បានក្បាប់ក្បជាជនកមពជា
ុ
ខដេមានវតតមានទីរនាះថ្ន រនះជារពេរវលាដ៏េអបំ្តកនុងកា ោករច្ញ រដើមបីរជៀស្តពីកា ខ្ករ្

រៅក្ច្កទាា ,

រៅរមា៉ាង ៩ ក្ពឹក ក្ទង់សិ ិមតៈ និងរលាកក្បធាន ដាសភា បានបង្វាញអតតសញ្ញាណ បស់ខួ ៃនដេ់អាជាាធ
ណសិ ស ំរដ្ឋះក្បជាពេ ដាខខម

រៅខ្ងមខសាានទូត

រហើយបានោករច្ញត្តម ងយនតហសីប

កងទ័ព

រហើយពួកោត់គឺជា

ជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ ដំបូងរគរៅកនុងសាានទូតខដេសរក្មច្ច្ិតោ
ត ករច្ញ, នងៃទី២១ ខខរមសា រមា៉ាង៧ក្ពឹក ជនរភៀសខៃួន
កមពជា
ុ មួយក្កុមធំបានោករច្ញ

រដ្ឋយមានកា ខកច្ិត។
ត

អនកខៃះខូច្ច្ិតខ្
ត ៃង
ំ

រហើយអនកខៃះរទៀតបានសំឲ្យក្បធាន

រវជជបណឌិតរៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត ោក់ថ្ននំសមាៃប់ពួកោត់ និងកូនៗ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដា
បាោំង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញ បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/2702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00492870 (បានោយកា ណ៍ថ្ន រក្ៅពីកា ោករច្ញ បស់ក្ទង់សិ ិមតៈ និងអនកដនទរទៀតខដេមាន
រ្
ម ះរៅកនុងទូ រេខកាេពីរេើកមន

រៅមានក្បជាជនកមពជា
ុ ក្បខហេមួយ យនាក់ខដេក្បុងរក្បៀបច្ូេខៃួនឲ្យរគ

ោប់រៅក្ពឹកខសអក)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង ឯកសា E3/2707 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00492871 (បានកត់សមាគេ់ថ្ន មានក្បជាជនកមពជា
ុ ជាងមួយ ន់នាក់រៅកនុងទីធាៃ។
អនកសម័ក្គច្ិតម
ត នរគ រដ្ឋយដឹង ួច្រក្សច្រហើយថ្នមិនមានដំរណាះក្សាយអាីរក្ៅពីកា ោករច្ញរនាះ បានក្បមូេ្តំោ
ុ ន
រៅកនុងសួន រហើយពួករគរក្តៀមខៃួនទទួេយកជី វិតងមី បស់ពួករគខដេនឹងក្តូវោប់រ្តើមរឡើង រដ្ឋយកា រធាដ
ើ ំរណើ កនុង
ច្មាៃយ្ៃូវដ៏ខសនឆ្ៃយ។ កា ឈ្ឺោប់គឺមិនអាច្ក្ទាំក្ទបានសក្មាប់ពួករគ... រហើយអនកខៃះក្តូវខបកោនបនាទប់ពបា
ី ន ួម
ស់ជាមួយោនអស់ យៈរពេ១៥ ឬ ២០ឆ្នំមករហើយ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖
ជនរភៀសខៃួនប រទសរៅកនុងសាានទូតបាោំ ង ឯកសា E3/2715 ច្ះនងៃទី២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00813074 (បានកត់សមាគេ់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានបំខបកភ ិោជាជនប រទស ពីសាាមីជាជនជាតិខខម រហើយ
ពួករគមិនអនញ្ញាតឲ្យក្បជាជនកមពជា
ុ ច្ូេរៅកនុងសាានទូតបាោំងរទ។

ខខម ក្កហមក៏បានយកបគគេិកជាតិរធាើកា រៅ

សាានទូតរច្ញ ដូច្ជាអនកោម និងអនករបើកប )។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ្ហាង់ស័ា ប៊ីហសូ ឯកសា
E3/5137 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00163091 (បានរ ៀបោប់ពកា
ី ោករច្ញពីសាានទូត
បស់ក្បជាជនកមពជា
ុ មួយច្ំនួន រហើយមានកា មនទិេថ្ន ពួករគអាច្ទទួេបានកា កា

ខដ ឬរទ, អនកខដេមិនោក

រច្ញរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត ក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញរៅរពេច្ងរក្កាយ រក្ ះសា បស់ខខម ក្កហមនិោយោ៉ាងច្ាស់ថ្ន
“ពួករគក្តូវោករច្ញ របើមិនដូរោនះរទរយើងក្តូវបរណតញពួករគ”។ ជាកា ពិតគឺមិនមានដំរណាះក្សាយរឡើយ [...]
ខខម ក្កហមមិនយេ់ពីសញ្ញាណននសិទធិខសាង កកា ក្ជករកាន ឬសិទធិមិនអាច្ប៉ាះ េ់បាន បស់សាានទូតរនាះរទ[...] គឺ
ជនជាតិកមពជា
ុ រទខដេជាអនកជួយរយើងឲ្យ ួច្្តពីបញ្ញារនះ

រដ្ឋយពួករគក្ពមទទួេយកថ្នពួករគក្តូវខតោករច្ញ

រដ្ឋយសម័ក្គច្ិត)ត ។
1426
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ២៧ (្សតីជនជាតិកមពជា
ុ ខដេ
រ ៀបកា ជាមួយជនជាតិបាោំ ងអាច្សានក់រៅកនុងសាានទូតបាោំ ងបាន)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ំនួន រហើយទា ក ទា ិកាខៃះ ក្តូវបានទកឲ្យរៅជាមួយជនប រទស ឬ ក្តូវបានទទួេច្ិញ្ចឹមរដ្ឋយ
ជនប រទសខដេមានសងឃឹមថ្នអាច្ោករច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ

480>

1427

។

រដ្ឋយក្សបត្តមរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

រៅកនុងខខកមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥

1428

ខដេបានរធាើរឡើង

ជនប រទសពិតជាក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ក្ពំខដននង រៅប៉ានាមន

សបាតហ៍រក្កាយមក ពិតក្បាកដខមន

1429

។

London Times)ឯកសា E3/51ច្ះនងៃទី១១ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ២៨-២៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00644723-S
00644724 (បានោយកា ណ៍ថ្ន្សតីជនជាតិកមពជា
ុ ខដេបានរ ៀបកា ជាមួយប សជនជាតិបាោំង រហើយមានេិខិត្ៃង
ខដនបាោំង

អាច្អនញ្ញាតឲ្យសានក់រៅ

ប៉ាខនត្សតីណាខដេបានក្តឹមខតរ ៀបកា ត្តមច្ាប់កមពជា
ុ

ក្តូវបានបងេំឲ្យ

ោករច្ញ រធាឲ្
ើ យពួករគខបកបាក់ក្គួសា )។
1427
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ៥០-៥១ (ក្គួសា ខៃះបានទទួេ
ច្ិញ្ចឹមរកម ងកំក្ កមពជា
ុ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ១២-១៤
(Dyrac) ខដេជាម្នតីនាម
ំ ខ បស់សាានទូត បានរក្បើក្បាស់សិទធិអំណាច្ បស់ោត់ រ ៀបច្ំពិធអា
ី
ហ៍ពិ ហ៍ រដើមបី
ជួយដេ់អនកខដេមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរច្ញ។

ខខម ក្កហមបានដឹងពីរ ឿងរនះ

រហើយបានក្បាប់ោត់ឲ្យបញ្ឈប់។

បតីក្បពនធជនជាតិកមពជា
ុ មួយគូ បានក្បគេ់កូន បស់ខួ ៃនរៅឲ្យ្សតីជនជាតិបាោំ ងមានក់ខដេបានសនាថ្ន ោត់នឹងជួយ ក
ក្កុមក្គួសា ងមីឲ្យទា ករនាះ)។ ក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង ទូ រេខច្ូេ, ឯកសា E3/2707, នងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00492871 (បញ្ជូ នរដ្ឋយអនកវាយទូ រេខ បស់សាានទូត, ោត់បានរឃើញទា កតូច្មួយ
រទើបនឹងរកើតកាេពីមសិេមិញ រៅកនុងសាានទូត រហើយមាតយ បស់វា ក្តូវោករច្ញរៅនងៃបនាទប់ ដូរច្នះោត់កយ
៏ កទា ក
រនះរធាជា
ើ កូនច្ិញ្ចឹម)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00003281 (ោយកា ណ៍ថ្នបតីក្បពនធកមពជា
ុ មួយគូបានក្បគេ់ទា ក
អាយ ៧ ខខមានក់ បស់ខួ ៃនរៅអនកដនទ រដ្ឋយដឹងថ្នមិនអាច្ក្ទាំក្ទកា រធាដ
ើ ំរណើ រៅទីជនបទបាន រហើយ Jean-Jaques
Cazaux បានរ ៀបកា ជាមួយសងាជនជាតិកមពជា
ុ បស់ោត់

រដើមបីឲ្យនា ីរនាះទទួេបានសញ្ញជតិបាោំង។

រលាក

កងសេបានខកកាេប ិរច្ិទរ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍មកនងៃទី ១២ ខខ រមសា វិញ រដើមបីបរញ្ញិតពួកខខម ក្កហម)។
1428
ទូ រេខពីោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ រៅកាន់អគគរេខ្ធិកាអងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/189
នងៃទី១៨ ខខមីនា ឆ្នំ១៩៧៥ (រដ្ឋយភាជប់ជាមួយរសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ខដេរច្ញរដ្ឋយសមាជជាតិរេើកទី២ បស់កមពជា
ុ
ខដេបានរធាើរៅនងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាមអធិបតីភាពរលាក រខៀវ សំ្ន រហើយក្តូវបានបញ្ជូ ន
រដ្ឋយក្បរទសច្ិន
រនាះ

រដើមបីរធាើកា ខច្កោយដេ់ ដាជាសមាជិកអងគកា សហក្បជាជាតិទាង
ំ អស់។

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍

រ ៀបោប់េមអិតច្ំណច្ទាំងក្បាំបីខដេកំណត់ពរី ោេនរោបាយ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ

ខដេកនុងរនាះច្ំណច្ ៦ បានខច្ងថ្ន៖ “សមាជជាតិ ត្តងនាមឲ្យជាតិ និងក្បជាជនកមពជា
ុ
ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិ
កមពជា
ុ ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ និងកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ សូមអំ វនាវជា
ងមីមង
ត រទៀតដេ់សាានទូត

និងទីភានក់ង្វ ប រទសទាំងអស់ខដេក្បោំកា រៅកនុង បបពួកកបត់

សូមដកបគគេិក

និង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្គួសា បស់ពួករគកំបងអង់ពទ
ី ីក្កុងភនំរពញ
រក្ោះថ្ននក់ខដេអាច្រកើតមាន។

និង បបរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ខ្មង
ំ ជាបរណា
ត ះអាសនន រដើមបីរជៀសវាង

ណសិ សបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ

និងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ

បដិរសធមិនទទួេខសក្តូវច្ំរ ះរក្ោះថ្ននក់ខបបរនះរទ”)។ សូមរមើេ្ងខដ
រោសនាកា

រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់ក្កសួង

និងព័ត៌មានននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ សតីអំពីកា ោករច្ញ បស់ជនប រទសពីក្បរទសកមពជា
ុ

ឯកសា E3/4129 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491779 (រដ្ឋយពនយេ់ថ្ន រៅកនុង
ខណៈរពេខដេកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ របើកកា វាយក្បយទធ រៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ និងរៅ
ភនំរពញ ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
បានរច្ញរសច្កតីអំ វនាវជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា និងរសទើ ខតរ ៀងោេ់នងៃ
ដេ់បណា
ត អងគទូត អនកសា ព័ត៌មានប រទស និងជនប រទសទាំងឡាយខដេមកបរក្មើកា ង្វ ជាមួយ បបពួកកបត់ និង
ស់រៅកនុង បបរនះ ឲ្យបញ្ឈប់នូវក្គប់សកមមភាពទាក់ទងជាមួយពួកកបត់ រហើយរធាើកា ោករច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ កនុង
កាេរវលាខដេអាច្រធារើ ៅបាន កនុងរពេខដេមួយច្ំនួនបានោករច្ញ មានមួយច្ំនួនរៅបនត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៥១ ដេ់៥២ (រៅកនុងឆ្នំដំបូងៗ រៅរពេខដេកា វាយក្បយទធ កាន់ខត
ខ្ៃង
ំ រឡើងៗ អាជាាធ បាោំងបានោប់រ្តើមខណនាំពេ ដា បស់ខួ ៃនឲ្យោករច្ញពីកមពជា
ុ
ប៉ាខនតោត់សរក្មច្ច្ិតថ្ន
ត មិនរធាើ
ត្តមកា ខណនាំរនះរទ រហើយោត់បនត ស់រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ជាមួយសាាមីជនជាតិច្ិន បស់ោត់)។ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ François Ponchaud: កមពជា
ុ ឆ្នំសូនយ, E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862327 (“ពួករយើង [ជាជនប រទស
រៅកនុងសាានទូតបាោំង]

គឺជាអនកបងកបញ្ញាខដេមិនបានរោ ពត្តមបញ្ញជ បស់អងគកា ខដេឲ្យជនប រទសទាំងអស់

ក្តូវខតោករច្ញពីកមពជា
ុ រៅ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥”)។
1429
ក្បតិោ ឹកនងៃ ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៦៤-៦៥ (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
រទាះបីជាមិនមានកា ក្បាប់រហត្េជាក់លាក់ពកា
ី ខដេជនប រទសោំបាច្់ក្តូវខតបរណតញរច្ញក៏រដ្ឋយជនប រទស
ខដេរៅរសសសេ់ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តម្ៃូវរោករៅកាន់ក្បរទសនង រដ្ឋយខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន ពួករគច្ង់ឲ្យ
ជនប រទសទាំងរនាះបានរឃើញពីអាីៗខដេខខម ក្កហមបានរធា)ើ , ទំព័ ៨៣-៨៤ (ោត់ជិះ ងយនតទីមួយ រៅកនុងកបួនទីពី
ខដេបានោករច្ញពីសាានទូតបាោំ ង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខមកោ ឆ្នំ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ១៧-១៨
(ជនប រទសច្ងរក្កាយរគបំ្តោករច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ
ក្តឹមនងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD),ទំព័ ៣២ (កបួន ងយនតដឹកជនប រទសដំបូងរគបានោករច្ញពី
សាានទូតបាោំងរៅនងៃទី៣០ ខខរមសា រហើយកបួនទីពី ោករច្ញរៅនងៃទី០៧ ខខឧសភា)។ សូមរមើេ្ងខដ ភនំរពញ៖

កា ដួេ េំ និងកា រឡាមព័ទធខសពីធមមត្ត (កំណត់រហតរដ្ឋយ J.J. Cazaux) ឯកសា E3/2684 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00712054 (រៅនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ អាជាាធ ងមីកនុងទីក្កុងភនំរពញ
បានសរក្មច្ថ្ន ក្គប់តំណាងទូត និងអនកតំណាងអនត ជាតិទាង
ំ អស់ ក្តូវោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ោប់ពនី ងៃទី ៣០ ខខ
រមសា

រហើយ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ នឹងទទួេោ៉ា ប់ ងកនុងកា បញ្ជូ នជនជាតិប រទសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ហូតរៅដេ់

ក្ពំខដននង។ រៅនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ជនប រទសបានរធាដ
ើ ំរណើ ោករច្ញត្តម ងយនត) រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់
ក្កសួងរោសនាកា

និងព័ត៌មានននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ សតីអំពីកា ោករច្ញ បស់ជនប រទសពីក្បរទស

កមពជា
ុ ឯកសា E3/4129 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491779 (បានពនយេ់ថ្ន បនាទប់
ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ បានរសនស
ើ ំជាងមីដេ់ជនប រទសខដេរៅរសសសេ់ឲ្យោករច្ញពីកមពជា
ុ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

406

01006714
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ុ ភនរំ ពញ
១០.២.៨ កា រធាដ
ើ រំ ណើ រច្ញពីទក្ី កង

481>

កងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធខដេមានវតតមានរៅត្តមដង្ៃូវសំខ្ន់ៗ

និងបាន

ក្គប់ក្គងរៅរេើកា ជរមៃៀសរនាះ បានបង្វគប់ឲ្យក្បជាជនបនតរធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងរឆ្ពះរៅ
មខ

1430

ិ ក្គួសា
។ ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយច្ំនួន ក្តូវបានោោំងមិនឲ្យខសាង កសមាជក

រហើយ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ

បានក្បឹងខក្បងអស់ពីេទធ ភាពរដើមបីដឹកជញ្ជូ នជនប រទសទាំងរនាះរៅទីកខនៃងមួយខដេ

ដ្ឋាភិបាេ ឬ មិតភ
ត ័កដិ បស់ពួករគអាច្មកជួប ទទួេយករច្ញរដ្ឋយសវតាិភាពពីកមពជា
ុ )។
1430
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (សម ជា) ទំព័ ១៩-២០ (ឈ្ រជើងរៅត្តម្ៃូវរឆ្ពះរៅកាន់សាានទូត
បាោំង រហើយបានបញ្ញជក់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរដ្ឋយង្វយក្សួេ រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ បស់ពួករគ)។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា នឌី) ទំព័ ៨៤ (មានកងទ័ពរៅសងខ្ង្ៃូវ ច្ងអេ
ុ ក្បាប់ទិសរៅខដេ
ពួករគច្ង់ឲ្យក្បជាជនរធាដ
ើ ំរណើ រៅ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៥-៦
(កងទ័ពខខម ក្កហមបងេំក្គួសា ោត់ឲ្យបនតដំរណើ រៅមខរទៀត ហួសពីគីឡូខម៉ាក្តរេខ ១៣)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២០ (កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបានរដើ អមពួកោត់រទ ខតោត់រឃើញកងទ័ពរៅត្តម
្ៃូវខដេពួកោត់រធាើដំរណើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៣៣ (រឃើញមាន
ខខម ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ អនកខៃះរដើ

អនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមោនយនត ប៉ាខនតពួករគមិនបានបញ្ញជពួកោត់ថ្នក្តូវរធាើអរាី នាះ

រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦, ២០, ៣៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមគំោមពួក
ោត់ឲ្យរធាើដំរណើ ឲ្យរេឿន មិនក្តូវរមើេមករក្កាយ រហើយយកកាំរភៃើងភជង់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥-១៦ (ក្បជាជនមិនអាច្រដើ រដ្ឋយរស ីបានរទ រក្ ះកងទ័ពក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ ឈ្
អមហាូងមនសសរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ១០ (មិន
ោំថ្នរតើមានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅោមក្បជាជនខដ ឬអត់រនាះរទ រៅរពេពួកោត់ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនតោំ
ថ្នមានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ)។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ

ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្

សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1804 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២១ ERN
(ភាសាខខម ) 00228737 (គងស សរក្មច្ បានសរងកតរឃើញថ្ន រៅរពេខដេោត់ោករច្ញពី្ះទ រឃើញមានទាហាន
រសៃៀក ក់រមម ពី បីនាក់រៅឈ្ ោមត្តម្ៃូវក្បសពាោន)។កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី សូ
សទាធ វី ឯកសា ឯកសា E3/4608 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00418469
(រៅរពេជរមៃៀស ពួកខខម ក្កហមត្តមក្តួតពិនិតយពួករយើង រហើយរយើងក្តូវសាតប់បញ្ញជពួករគ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00198942 (មានកងទ័ពខខម ក្កហមរៅក្គប់ទីកខនៃង ត្តម្ៃូវ និងរៅកខនៃងខដេខាំសា
ុ ន ក់រៅ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ២០០៩, ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00398496 (ពួកខខម ក្កហមឈ្ រៅត្តម្ៃូវ រហើយច្ងអេ
ុ
និងខក្សកក្បាប់ក្បជាជនឲ្យរធាើដំរណើ រៅមខ)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩
ERN (ភាសាខខម )00373408 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានបញ្ញជក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមោមកាមក្បជាជន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បស់ពួករគរៅខប៉ាករ្សងៗកនុងទីក្កុងរឡើយ ។ Denise AFFONÇO និង François PONCHAUD
បានរ ៀបោប់ពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន រដ្ឋយខ្អកត្តមតំបន់ខដេពួករគ ស់រៅ រហើយអនកខដេ ស់
រៅកនុងខប៉ាកខ្ងតបូងមិនអាច្រធាើដំរណើ រៅខប៉ាកខ្ងរជើងននទីក្កុងបានរឡើយ

រដ្ឋយសា ខតមាន

បាំងបិទ្ៃូវរៅក្គប់ទីកខនៃង។ Denise AFFONÇO ខៃួនោត់ផ្ទទេ់មិនអាច្ ួមដំរណើ ជាមួយមាតយ
បស់ោត់ខដេរៅខប៉ាកខ្ងេិច្ននទីក្កុងបានរឡើយ

1431

។

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅក្គប់្ូវៃ កនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
រ្សងៗោន ទំព័

១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836237 (នី បនេី បានបញ្ញជក់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមខៃះបាន ញក្ោន

ក្បជាជនពីរក្កាយ រហើយបាននិោយគំោមកំខហងរទៀត)។
ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ យ

E3/4838 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526053 (រធាើដំរណើ រងមើ រជើង រក្កាមកា

ត្តមដ្ឋនោ៉ាងក្បុងក្បយ័តនពស
ី ំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេមានកាំរភៃើងក្គប់នដ រៅត្តម្ៃូវ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526067
(កងទ័ពោប់ ន់នាក់បានភជង់ការំ ភៃើងក្បជាជន រហើយក្បាប់ឲ្យពួកោត់ោករច្ញពីទីក្កុង), ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម )
00526068 (កងទ័ពបានភជង់ការំ ភៃើងក្បជាជន រហើយខក្សកដ្ឋក់ក្បជាជន រដ្ឋយបងេំឲ្យពួកោត់រដើ ឲ្យបានរេឿន)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា E3/5004 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (មានកងទ័ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ រៅត្តម្ៃូវ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00865602 (ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ កនុងទិសរៅខតមួយ រហើយកងទ័ពឈ្ បិទ្ៃូវក្បសពាោនទាំងអស់ រដ្ឋយតក្មូវឲ្យ
រធាដ
ើ ំរណើ ក្តង់រៅមខជាមួយក្បជាជនដនទរទៀត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឃិន សខ
ឯកសា E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (កងទ័ពខខម ក្កហមក្តូវបាន
ដ្ឋក់ពក្ង្វយរៅត្តម្ៃូវ រដើមបីត្តមរមើេកា រធាើដំរណើ បស់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣៦-៣៧(មិនមានអនកឈ្ ោមរៅត្តម្ៃូវរទ)។ សូម

រមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២០ ខខកញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំព័ ៤១-៤២ (អតីតកងទ័ព ខខម ក្កហម ខដេ
បានទទួេបញ្ញជឲ្យច្ូេ ួមកនុ ងកា ជរមៃៀស ក្តូវមានភា កិច្ច ោមកាមជនសី វិេរៅរេើកាណូ តរៅខក្ពករ ធិ៍ កនុង
រខតតកំពង់ោម។ ជនសី វិេក្តូវបានអមរដ្ឋយកងទ័ពកនុងរពេរធាើដំរណើ ត្តមកាណូ ត និងរពេរក្កាយមករទៀតរដើមបី
កា

ពួកោត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯម រភឿង ឯកសា E3/5133 ច្ះនងៃទី១៩ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ

២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00165260 (កងទ័ពខខម ក្កហម អមដំរណើ ពួករគ រហើយច្ងអេ
ុ បង្វាញ្ៃូវ រដើមបីកំ
ឲ្យពួករគរធាដ
ើ ំរណើ ខសទិសរៅ)។ សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កម ឧបសមព័នធ III-កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី១) ។
1431
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៥៩-៦១។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៩ ខខ រមសា
ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ២២ (ក្បជាជនក្តូវោករច្ញពីទីក្កុងត្តមទិសរៅរ្សងៗោន អាក្ស័យ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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482>

កា រធាើដំរណើ បស់ក្បជាជនោប់ ន់នាក់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្ន មាន

េកេណៈកកកញ វឹកវ ក្ច្បូកក្ច្បេ់ និងពិបាក រដ្ឋយសា ខតអនកក្តូវបានជរមៃៀសជួបកា េំបាក

1432

ជាមួយសមាជិកក្គួសា ខដេជាកមា តូច្ៗ និងមនសសោស់ជោ

។ Denise AFFONÇO បាន

រៅត្តមតំបន់សានក់រៅ បស់ពួកោត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ។ ក្បជាជនខដេសានក់រៅខប៉ាកខ្ងរជើងទីក្កុង ក្តូវខតោករច្ញ
ពីខប៉ាកខ្ងរជើង)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៤៨-៥០,
៥០-៥១, ៨០-៨១ (ោត់ និងបតីជាជនជាតិច្ិន បស់ោត់ មិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរៅសាានទូតបាោំងរនាះរឡើយ។ រដ្ឋយ
សា ខត្ៃូវក្តូវបានបិទ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅខប៉ាកខ្ងតបូង វិញ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

ហ៊ុំ ប៉ាូណាក់ ឯកសា E3/4759 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490224 (ក្តូវបាន
បំខបករច្ញពីក្គួសា បស់ោត់់

រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមមិនអនញ្ញាតឲ្យោត់រៅជួបក្កុមក្គួសា រៅសាានទូត

បាោំងរឡើយ)។
1432
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៣-៧៤ (មានកា កកសទះ និងមានមនសសរពញ
ត្តម្ៃូវ

ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយយឺតៗ។

ពីរកាះរពក្ជ

រៅដេ់សាកេ វិទាេ័យភូមិនន
ទ ីតិសា្សតក្តូវ

ច្ំណាយរពេមួយក្ពឹករពញ។ រទើបខតនឹងសក្មាេកូន្ង ោត់ក្តូវពកូន២នាក់រទៀត ខដេមានក់អាយ៥ឆ្នំ និងមានក់
រទៀតអាយ៣ឆ្នំ រហើយោត់ក្តូវរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័
៧៥-៧៧ (្ៃូវជាតិរេខ៦ ក្តូវកកសទះរដ្ឋយសា មនសស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័
៨១ (មនសសជារក្ច្ើនក្តូវោករច្ញជាមួយោន រហើយមានភាពកកកញ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់
គីម) ទំព័ ៧៤ (រៅរពេអនវតតខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន ្ៃូវងនេ់រ

រពញរៅរដ្ឋយហាូងមនសសខដេរធាើដំរណើ រច្ញ

ពីទក្ី កុង រហើយវាមានភាព វឹកវ ខ្ៃង
ំ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២១ (សាានភាព
គឺក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅត្តម្ៃូវជាតិ រដ្ឋយសា ខត្ៃូវរ

រពញរៅរដ្ឋយមនសស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦០, ទំព័ ៨៦ ដេ់៨៧ (រេើករឡើងពីមនសសោប់មឺននាក់ខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ២៩-៣០ (រឃើញមនសសរដើ ជាហាូងកាត់មខោត់ រៅ
រពេខដេោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមោត់ខួ ៃន

បរណា
ត ះអាសននរៅរក្កាមសាពនជប៉ាន

រហើយក្បជាជនខដេ

ោករច្ញ រដើ ោ៉ាងរេឿន។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៦៨ (សរងកតរឃើញថ្ន រៅ
ត្តម្ៃូវកកកញរៅរដ្ឋយមនសស)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៦៥ (រឃើញ
មនសសជារក្ច្ើនោករច្ញពីទីក្កុង ភនំរពញសាិតកនុងភាព វឹកវ រហើយមនសសកំពងខតោករច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៥-៣៦ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD), ទំព័ ៤៥-៤៦ (រឃើញមនសសក្បខហេ ២០០ រៅ ៣០០ នាក់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញត្តមមហាវិងី
ក្ពះមនីវងស)។ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣២-៣៣ (មានបងបអូនរៅតូច្ៗជារក្ច្ើន
រហើយកា ជរមៃៀសមានកា េំបាកនក្កខេង។

វាគួ ឲ្យ នធត់ណាស់

រៅរពេរឃើញហាូងមនសសរៅរេើ្ូវៃ មនីវងស)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥ (សាានភាពរនះរធាើឲ្យពួកោត់ក្ច្បូេក្ច្បេ់
រហើយនិងភ័យខ្ៃច្។ ោត់រឃើញមនសសរៅកកកញត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006717
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រេើករឡើងពីភាព វឹកវ ហួសនឹងខងៃង រដ្ឋយមានក្បជាជនយួ ឥវា៉ាន់ រដើ រក្កាមកំរៅនងៃជាមួយកូន
តូច្ៗកំពងខតយំ

1433

។ Jon Swain បានពណ៌នាោ៉ាងក្តឹមក្តូវពីកា រធាើដំរណើ ថ្ន ជាមហាកបួននន

ទកេរវទនា បស់មនសសជាតិ

483>

1434

។

1435

រៅត្តម្ៃូវ មានមនសសកកកញរហើយពិបាកកនុងកា ផ្ទៃស់ទី

។ រោងត្តម មម សំរអឿន

ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវច្ំណាយរពេ ៦ រមា៉ាង រដើមបីរធាើដំរណើ ពី្ះទ បស់ោត់រៅខ្ងតបូង

SCHANBERG), ទំព័

១២-១៣ (រឃើញមនសសោប់ ន់នាក់រដើ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៥ សំរៅរៅរសៀមោប)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00172080 (ជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ រពេបរណតញក្បជាជនឲ្យរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
រឃើញមានអនកខៃះ ញ រទះ អនកខៃះ ញអនកជំងឺ អនកខៃះរទៀតមានដឹកអនកោស់ជោ ដូច្ជារវទនាណាស់)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ តប នី ឯកសា E3/5452 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00471469 (មនសសោប់ខសននាក់រធាដ
ើ ំរណើ ោ៉ាងរវទនាត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៥ រដ្ឋយោប់រ្តើមពីភំរន ពញ រៅក្សុកឧតតង
ុ គ
រដ្ឋយរធាើដំរណើ ទាំងយប់ ទាំងនងៃ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី
០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198942 (អនកខៃះយកខខសច្ងកនដកូនៗភាជប់ជាមួយខៃួន
កា

កំឲ្យវរងាង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦

ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00152235 (មានមនសសោប់លាននាក់រៅត្តម្ៃូវ ដូរច្នះពួករគអាច្
របើកឡានបានច្មាៃយក្តឹម ៤០ រៅ ៥០ ខម៉ាក្តប៉ារណា
ណ ះកនុងមួយនងៃ)។ ូបងតពីេំហអាកាស ឯកសា E3/3000 ច្ះនងៃ
ទី១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
1433
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៥៧។
1434
អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័តមា
៌ ន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ១៨ ERN (ភាសាខខម ) S00644713។
1435
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣២-៣៤ (ពួករគរដើ ត្តមហាូងមនសសខដេរដើ រៅទិស
ខ្ងតបូង មានមនសសកកកញ រហើយពិបាកកនុងកា រធាើដំរណើ អនកជំងឺ និងមនសសោស់ជោពិបាកោ៉ាងខ្ៃង
ំ កនុងកា រធាើ
ដំរណើ ), ទំព័ ៤៤ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៧-១៨, ៧២-៧៣ (កា រធាើដំរណើ រៅ
ទិសខ្ងតបូង ត្តមមហាវិងីមនីវងស គឺរៅមខយឺតៗបំ្ត រក្ ះថ្ន្ៃូវកកសទះរៅរដ្ឋយហាូងមនសសោ៉ាងកកកញ)។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨ (្ៃូវកកសទះខ្ៃង
ំ មួយជំហានៗ ក្តូវច្ំណាយរពេ
ោ៉ាងយូ រដើមបីរដើ រៅមខ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១-៨២ (ពួករគជិះម៉ាូតូ
រៅសាពនមនីវងសខដេរៅទីរនាះពួករគរឃើញមនសសជារក្ច្ើនរធាដ
ើ ំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុង ពួកោត់រដើ បានក្តឹមក្បខហេ
៥ ខម៉ាក្ត ក៏ក្តូវឈ្ប់រដ្ឋយសា រទើសមនសស ប៉ាខនតពួកោត់ក្តូវខតបនតដំរណើ

រហើយពួកោត់រដើ ឈ្ប់ រដើ ឈ្ប់)។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥ ដេ់១៦ (មានមនសសជារក្ច្ើនរធាដ
ើ ំរណើ ជាមួយោនកនុង
ទិសរៅខតមួយ រហើយពួករគមិនអាច្រដើ បានរេឿនរនាះរឡើយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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1436

វិមានឯកោជយ រៅដេ់សាពនមនីវងស

រដ្ឋយសា ខតមានមនសសកកកញរពក

1437

។ រៅកនុងរពេ

មានភាព វឹកវ និងកកកញននកា ជរមៃៀសរនះ មនសសជារក្ច្ើន ួមទាំងកូនរកមង្ង ក្តូវបានខបកពី
ក្កុមក្គួសា បស់ពួករគរៅត្តម្ៃូវ

1438

។ Denise AFFONÇO បានវរងាងបាត់បូន
អ នងៃក្បុស បស់

1436

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានច្មាៃយក្បខហេ៣គីឡូខម៉ាក្ត។

1437

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦, ៣៦។

1438

ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២១ (សាានភាពត្តមបរណា
ត យ្ៃូវជាតិគឺក្ច្បូកក្ច្បេ់

រដ្ឋយសា ខតមានមនសសកកកញ រហើយមានអនកខៃះរដើ កសមាជិកក្គួសា បស់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៧ ដេ់៦៨ (ពូមីង បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅតំបន់មួយរៅខកប ោត់ ប៉ាខនតពួក
ោត់វរងាងោន

រហើយក៏ខបកោន

ដូរច្នះពួកោត់មិនដឹងថ្នពួករគរៅទីណារនាះរទ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ គង់ ណា ិន ឯកសា E3/4773 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00496951 (កនុង
រពេជរមៃៀសខដេមានេកេណៈ វឹកវ

អនកខៃះវរងាងបាត់កូន

អនកខៃះខបកពីឪពកមាតយ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ យ ឯកសា E3/4838 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526054
(រកម ងៗយំ រដ្ឋយសា ខតវរងាង កមាតយមិនរឃើញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា
E3/5505 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (រៅជិតច្ំកា មន មានប៉ាសតិ៍
ក្តួតពិនិតយមួយខដេរៅទីរនាះក្គួសា ក្តូវខបកោន រដ្ឋយសា ខតប សៗក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរោងច្ក្កខកវ រហើយនា ីៗ
ក្តូវបនតដំរណើ រៅមខ)។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក Henri LOCARD៖ រៅតំបន់បូ ៌ ឯកសា E3/3209 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00822974 (វងស សភាព បានខបកពីក្គួសា បស់ោត់ខដេមានោន៤នាក់
រៅរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា E3/5143 ច្ះនងៃទី
១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204123 (ក្បជាជនខដេោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញយំរសាក
រដ្ឋយសា ខតខបកពីឪពកមាតយ និងកូន បស់ខួ ៃន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា
E3/1747 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206387 (រដ្ឋយសា ខតមានមនសសរក្ច្ើន
មាតយ បស់ោត់បានខបកពីោត់ និងក្កុមក្គួសា បងក្សី បស់ោត់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

នង សា ៉ាន ឯកសា E3/4653 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484386 (រឃើញរកម ង
តូច្ៗកំពងខតយំ រដ្ឋយសា ខតវរងាងមាតយឪពក)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង សខន

ឯកសា E3/4681 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (បានវរងាងបាត់កូន
ទីបួន បស់ពួកោត់ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅកនុងហាូងមនសស)។ ទំ ង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម ញាណ
ិន ឯកសា E3/4832 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00584420 (បនាទប់ពខី ខម
ក្កហម ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ និងមាតយ បស់ោត់បានខបកពីឪពក និងបងក្សី បស់ោត់)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00526041 (អនកខៃះវរងាងបាត់កូន អនកខៃះបាត់ឪពកមាតយ និងបងបអូន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ោត់ខដេបានជិះកង់ត្តមពីរក្កាយឡាន បស់ក្កុមក្គួសា រហើយោត់ខេងបានជួបបអូននងៃរនាះ ជា

1439

រ ៀង ហូត

484>

។

ក្បជាជនកនុងទីក្កុងបានោករច្ញត្តមក្គប់មរធាបាយខដេខៃួនមាន

រដ្ឋយភាគរក្ច្ើនរធាើ

1440

ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង ប៉ាខនតមានអនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមកង់

ត្តម រទះ ញ ឬ

ក្បជាជនខដេរធាើដំរណើ ត្តម ងយនតក្តូវអស់រក្បង

ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហម ឹបអូសយក

ឬ

ត្តម ងយនត

។

1439

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៧៨-៧៩។

1440

ភាគរក្ច្ើនពួករគរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង: ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៩០ (មិនមាន

មរធាបាយរធាដ
ើ ំរណើ ។ ក្គួសា បស់ោត់ក្តូវរដើ ហូត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័
៣០-៣២ (រ ៀបោប់អព
ំ ម
ី នសសរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង), ៤៨ (ក្គួសា បស់ោត់បរណតើ ម៉ាូតូ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩
ខខមកោ ឆ្នំ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ៣៥-៣៦ (ពួកោត់រដើ រដ្ឋយដ្ឋក់អីវា៉ាន់រៅរេើ រទះ ញ និងរេើកង់)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ១៨ (រឃើញមនសសរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរច្ញពី
ទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៦៣-៦៤ (ភាគរក្ច្ើនរដើ )។ ក៏មាន
រក្បើក្បាស់កង់ រទះ ញ និង ងយនត្ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦១
(ក្បជាជន ញឡានអស់សាង
ំ ខដេមាន្ទក
ុ សមាភ ៈ បស់ខួ ៃន រហើយក្តូវេី និងទូេទំនិញរ្សងៗ្ង)។

ក្បតិោ ឹក

នងៃទី២៥ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៤៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO),
ទំព័ ៥៤,ទំព័ ៥៦ ដេ់៥៧ (ត្តម ងយនត រដ្ឋយរងមើ រជើង និងកង់ អនកឈ្ឺរៅរេើខសនង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣(Alan ROCKOFF), ទំព័
៤៨-៤៩, ៦៣-៦៤, ៧៩-៨០ (អនកជំងឺមានក់ក្តូវបាន ញរៅរេើខក្គរពទយ, មិនមានកង់រក្ច្ើនរទ, អនកខៃះ ួមទាំងបគគេិក
កាកបាទក្កហមក្តូវ ញឡាន បស់ខួ ៃន រដ្ឋយមិនរបើករនាះរទ រក្ ះពួកខខម ក្កហមនឹងោោំងមិនឲ្យរបើកឡាន ខតរបើ ញ
ឡានគឺមិនមានបញ្ញារទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩ (ោត់សរងកតរឃើញជនសី វិេ
បានោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយអនកខៃះយួ អីវា៉ាន់ ឬ ញ រទះ អនកខៃះរទៀត ញឡានខដេអស់សាង
ំ )។

ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ោន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤-៥ (ោករច្ញរៅរដ្ឋយជិះឡាន២រក្គឿង ខតរៅដេ់
កខនៃងមួយក្តូវ ញឡានទាំង២រក្គឿងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥
(អនកខៃះរបើកោនយនតយឺតៗ អនកខៃះជិះម៉ាូតូ រហើយអនកខៃះបរណតើ ម៉ាូត)ូ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣
(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៧-១៨, ៧២-៧៣ (ោត់ក្ពមទាំងសមាជិកក្គួសា ោត់ក្បខហេ ៣០ នាក់ បានរធាើដំរណើ ត្តម
ងយនត៣រក្គឿង ម៉ាូតូ២រក្គឿង និងកង់១រក្គឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១
(រដ្ឋយជិះម៉ាូតូ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥ (ឡាន បស់ពួកោត់អស់សាង
ំ ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវ ញឡាន), ១៩ (អនកដនទរទៀតជិះកង់
ជិះសីកូ ៃ ឬ រដើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ( ស់ សយ) ទំព័ ៧៤ (អនកខដេជិះឡាន រហើយអស់
រក្បងក្តូវខត ញឡាន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ងយនតរៅរពេរធាើដំរណើ រទើបខតបានបនតិច្

1441

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ជំ សខ្ បានរ ៀបោប់ពី

កា ខដេោត់ និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង បនាទប់ពីអងគកា បាន
ដកឡានហសុីបខដេពួកោត់កំពងខតរក្បើក្បាស់ រដ្ឋយអះអាងថ្ន ឡានរនាះជា បស់ពួកច្ក្កពតតិ និង

1442

ជា បស់ជ័យភណឌស្ង្វគម

។

១០.២.៩ រោេរៅខដេក្តូវរៅ

485>

រៅរពេជរមៃៀសរនាះ ក្បជាជនជារក្ច្ើនមិនបានដឹងថ្នខៃួនក្តូវរៅទីណារនាះរទ រក្ៅខតពី

ដឹងថ្នក្តូវោករច្ញពីទីក្កុង
1441

1443

។ ក្បជាជនខៃះក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើត បស់ខួ ន
ៃ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣

(Alan ROCKOFF), ទំព័ ៤៨ ដេ់៤៩, ៦៣ ដេ់៦៤ (រៅខប៉ាកខ្ងរជើងទីក្កុងភនំរពញ រទាះជាោ៉ាងណា ក៏អនកនឹង
បាត់បង់ោនយនត និងក្ទពយសមបតតិទាង
ំ អស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៩ (អស់
រក្បង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ោន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤-៥ (ពួករគដកហូតយកឡាន២រក្គឿង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ១២, ១៩-២០ (ឡាន Volkswagen បស់ោត់ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមដកហូតយក)។
1442
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២។
1443
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០, ៣១ (ពិបាករដ្ឋយសា ខតោមនទិសរៅច្ាស់
លាស់ខដេក្តូវរៅ ពួករគក្ោន់ខតក្បកាសឲ្យរយើងោករច្ញពីទីក្កុង)។ ទំព័ ៨១ ដេ់៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ
តលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២១ ដេ់ ២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣១ ដេ់
៣២ (ោត់មិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណា), ទំព័ ៣២ ដេ់៣៣ (រៅនងៃបនាទប់ ពួកោត់ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យរៅទិសខ្ងរកើត)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៤ (កងទ័ពឈ្ ជាជួ ត្តម្ៃូវ រហើយក្ោន់ខតច្ងអេ
ុ ឲ្យ
ក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៧៩-៨០, ទំព័
៨៥ (ោត់មិនដឹងថ្នពួករគរៅទីណារទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៣១-៣២
(ពួកខខម ក្កហមមិនបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវរធាើអាីរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney
SCHANBERG), ទំព័ ៦-៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1,
ទំព័ ១២០ ERN (ភាសាខខម ) 00963958, សរងកតរឃើញថ្នក្បជាជនក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យតក្មង់រៅទីជនបទ រហើយរគ
ក្បាប់ថ្នពួកោត់នឹងទទួេបានកា ខណនាំបខនាមរពេខដេរច្ញដេ់រក្ៅក្កុង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា E3/4980 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (ពួកោត់
រធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយោមនរោេរៅច្ាស់លាស់ រហើយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណា)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា E3/5004 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00557722

(ពួកោត់ទទួេបញ្ញជឲ្យរដើ បនតរទៀត

ប៉ាខនតពួកោត់មិនដឹងថ្នរតើក្តូវបនតរឆ្ពះរៅទីណារទៀតរនាះរទ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឃិន សខ ឯកសា E3/5556 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ឬ រៅទីជនបទ

1444

។ ក៏ប៉ាខនត នី កន ខដេជាបងបអូនក្បុស បស់ សន រសន និងជាសមាជិកនន

គណៈកមាមធិកា រោសនាកា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបញ្ញជក់ថ្ន

ោត់ក្តូវបានរគខណនាំ

ឲ្យក្បាប់ក្បជាជនផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅត្តមកា រក្ជើសរ ីស បស់ពួករគ រដ្ឋយោមនន ណាមានក់ក្តូវបាន

1445

បងេំឲ្យរៅទីកខនៃងខដេខៃួនមិនធាៃប់រៅរនាះរឡើយ

។ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ

២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (ខខម ក្កហមមិនបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវរៅទីណារទ គឺក្ោន់ខតថ្ន
ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមួយ យៈ)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសីអនក
ជំនាញ David CHANDLER), ទំព័ ៨៩ (ក្បជាជនក្តូវបានបរណតញរច្ញ រដ្ឋយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទីណារនាះរទ)។
1444
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២(គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៩-៨០ (ពួកោត់ក្តូវបានរសនើឲ្យរៅរៅទីជនបទ),៨៦
(មាតយ បស់ោត់ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត), ទំព័

៨៩ ដេ់៩០ (មានកា ក្បកាសថ្នពួកោត់គួ ខត

ក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើតខៃួន វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៨ ដេ់៥៩
(កងទ័ពបានក្បាប់យឹម សវណណ និងក្គួសា បស់ោត់ ឲ្យក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត ក្តឹមខត៣នងៃប៉ារណា
ណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៦១ ដេ់៦២ (ពួករគក្ោន់ខតច្ង់ឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុង
រហើយក្តឡប់រៅភូមិករំ ណើត វិញ), ទំព័ ៨៦ ដេ់៨៧ (ពិតជាមិនយេ់ពសា
ី ា នកា ណ៍៖ “ខាំុកម
៏ ិនយេ់ខដ រក្ ះពួក
ោត់ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យ ក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត វិញបរណា
ត ះអាសនន ឬក៏ោ៉ាងរម៉ាច្?”)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១៣(រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧ ដេ់៩ (ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមបង្វគប់ឲ្យរៅកាេងនេ់ និងច្ា អំរៅ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២ដេ់៣៣ (រៅវតតអងគកួ តច្ អងគកា បានក្បាប់រយើងថ្ន រយើងមិន
បាច្់បនតដំរណើ រៅណារទៀតរទ គឺក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើតរយើងរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ
ក្សី្េ) ទំព័ ១៨ (រពេរៅហួសសទឹងមានជ័យោប់គីឡូខម៉ាក្ត ោត់បានឮត្តម យៈរមក្កូថ្ន ក្បជាជនអាច្រៅក្សុក
កំរណើត បស់ខួ ៃនបាន ក្បសិនរបើច្ង់រៅ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា E3/5231 ច្ះនងៃ
ទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ខខម ក្កហមក្បាប់ក្បជាជនឲ្យោករច្ញពីទីក្កុង
ភនំរពញ រហើយក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើតខៃួន វិញ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា

E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117 (រៅទីក្កុងភនំរពញ ពួករគ
ក្បកាសថ្ន

ក្គប់ោនក្តូវខតក្តឡប់រៅត្តមក្សុកកំរណើតរ ៀងៗខៃួន)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី រសង ច្ន ឯកសា E3/5562 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284
(រទាះបីថ្នរពេដំបូង ពួករគមិនបានក្បាប់ថ្នឲ្យរៅទីណា ប៉ាខនតរៅរពេខដេោត់មកដេ់ក្ោំងទរនៃខ្ងរកើត ពួករគ
ក្បកាសថ្នក្បជាជនក្តូវរៅភូមក
ិ ំរណើត បស់ខួ ៃន) សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590

កាេប ិរច្ិទ

រ្សងៗោន ទំព័ ២១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00836295 (អនរសនីយក្៍ តី ណប ងេ បញ្ញជក់ថ្ន រៅរពេជរមៃៀស ពួករគ
ជិះឡាន ក្បកាសក្បាប់ថ្ន ទាំងអស់ោនក្តូវខតក្តឡប់រៅភូមិកំរណើត បស់ខួ ៃន រេើកខេងខតអនករកើតរៅទីក្កុងភនំរពញ
ខដេក្តូវរៅរក្កាមបញ្ញជ បស់អងគកា )។
1445
បាត់ដប
ំ ង៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៦៤ ដេ់៦៥ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២០-២១ (កងទ័ពមានក់បានក្បាប់ោត់ថ្ន ោត់ក្តូវរដើ រៅរទៀត
ដូរច្នះោត់ក៏ បនតដំរណើ សំរៅរៅ កទិសភូមក
ិ ំរណើត បស់ោត់ រៅកនុងរខតតនក្ពខវង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

414

01006722
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បានរៅត្តំងទីេំរៅរៅត្តមតំបន់ជនបទកនុងភូមិភាគរ្សងៗ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅក្គប់
ទីកខនៃងកនុងក្បរទស ដូច្ជា រខតតបាត់ដំបង កំពង់ោម កំពង់ឆ្នំង កំពង់សឺព កំពង់ធំ កំពត កណា
ត េ
នក្ពខវង រ ធិ៍សាត់ សាាយរ ៀង និងរខតតត្តខកវ

1446

1446

។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឈ្ឿន ខសម ឯកសា E3/5286 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00316510 (រឃើញក្បជាជនមកពីទីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅភនំក្សុក រខតត បាត់ដំបង)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្យ ហយ ឯកសា E3/5283 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣
ERN(ភាសាខខម ) 00295942(រឃើញក្គួសា ក្បជាជនងមីោប់ យក្គួសា មកពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន
ជន ងរក្ោះ រហៀក ណារ ៉ាន ឯកសា E3/5376 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00477266 (អស់ យៈរពេ បី បួន ខខ រទើបពួករយើងបានរធាដ
ើ ំរណើ ដេ់បាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី ត្តន់ ហច្ ឯកសា E3/5270 នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00279129 (មានបី
បួនក្គួសា មកពីទីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅកនុង្ទះ បស់ោត់)។ កំពង់ោម៖ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ហក រហឿន ឯកសា E3/5256 នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243079 (អនកក្តូវបាន
ជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ មកដេ់ភូមិ បស់ោត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ត្តយ គីមហួន ឯកសា
E3/5257 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00243101 (អនកក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទី
ក្កុងភនំរពញមកដេ់រខតតកំពង់ោម)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យឹម គីមសាន ឯកសា E3/5528 ច្ះនងៃ
ទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ 2 ERN (ភាសាខខម ) 00418590 (សាច្់ញាតិ បស់ោត់ខដេក្តូវបានជរមៃៀស បានមក
ដេ់ភូមិ បស់ោត់កនុងរខតតកំពង់ោម) កំពង់ឆ្នំង៖

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា

E3/4824 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ពួកោត់រដើ អស់ យៈរពេ២ខខ រទើបមកដេ់
ភូមិងេ
ន ់ ក្សុកប ិបូ ណ៍ រខតតកំពង់ឆ្នំង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ រេឿ ឯកសា E3/5233 ច្ះ
នងៃទី២៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00269049 (រឃើញអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ
មក ស់រៅត្តមភូមរិ ្សងៗោន រៅក្កាំងលាា រខតតកំពង់ឆ្នំង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឌក ្ូ ឯកសា
E3/4633 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00407742 (អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជា
រក្ច្ើនមកពីទីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅខតបងខពស់ រខតតកំពង់ឆ្នំង រក្កាយនងៃ១៧ ខខ រមសា)។ កំពង់ស៖ឺព ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤៧-៤៩ (រៅភូមិងេ
ន ់ដ្ឋច្់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី សត ខសម ឯកសា E3/4654 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00390313
(ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានខខម ក្កហមបងេំឲ្យរៅអនករេឿង ោត់ និងភ ិោ បស់ោត់ ស់រៅអស់ យៈ
រពេមួយខខ រៅត្តមភូមិនានា កនុងឃំក្កាំងអំពិេ រខតតកំពង់សឺ)ព ។ កំពង់ធ៖ំ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ឱ ហូ ឯកសា E3/5255ច្ះនងៃទី១៨ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00239906 (ជារមភូមិ នក្ពក្សខង៉ា
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានឲ្យអនកភូមិជួយអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេរគសាគេ់ថ្នជា “ពួក ១៧
រមសា” ឬ “ពួកងមី”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ ជី ឯកសា E3/5265 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00271396 (រឃើញក្បជាជន ១៧ រមសា មកពីទីក្កុងភនំរពញ មក ស់រៅកនុងភូមិ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ជ័យមងគេ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អត រសង ឯកសា E3/5267 ច្ះនងៃទី១៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00271403 (ក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ ោត់រៅ ស់រៅភូមិកងរៅ)។ កំពត៖
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រខៀវ ន ឯកសា E3/4750 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៣ ERN (ភាសាខខម ) 00484823 (រធាើដំរណើ រៅឃំ កនុងរខតតកំពត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523
(ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រហើយរធាើដំរណើ ដេ់រកៀនសាាយ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

អក

ភន

ឯកសា E3/5499 នងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00368658 (ក្បជាជន ១៧ រមសា
មក ស់រៅកនុងឃំ រត្តនតោង ក្សុកអងគជ័យ)។ កណា
ត េ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង)
ទំព័ ២០-២១ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់បានមកដេ់រឈ្ើរមម កនុងរខតតកណា
ត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៦ (រធាដ
ើ ំរណើ រៅភូមិពកឬសសី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម
សំរអឿន) ទំព័ ៩-១១, ១៤-១៥, ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័
ទំព័ ៧៩-៨១ (មកដេ់ទូក វិេរក្កាយមួយនងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័
៣៣-៣៤ (ក្គួសា បស់ោត់រៅក្សុករកៀនសាាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ទំព័
៥៩ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់រៅរកាះឧកញា៉ាតី ក្សុកខាច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨២, ទំព័ ៩២-៩៤ (រដើ ហូតដេ់ពួកោត់មកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ ប៉ាូ ឌីណា
គឺភូមរិ កាះដ្ឋច្់ ក្សុកមខកំពូេ រខតតកណា
ត េ)។ នក្ពខវង៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី
ទំព័

២៧-២៩, ទំព័

៣០-៣២ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់បានរៅឃំខក្ពករៅន ក្សុកខក្ពករៅន រខតតនក្ពខវង)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នូ ហន់) ទំព័ ២០-២១ (រៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់ោត់ រៅនក្ពខវង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ (ខអម រអឿន) ទំព័ ៦២-៦៣ (កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណីរនះ
បានរឃើញអនកក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនមកពីទីក្កុងភនំរពញ មកដេ់តប
ំ ន់២០ (នក្ពខវង) ជាកខនៃងខដេោត់ ស់រៅ)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រមា៉ាង រ ៉ាត ឯកសា E3/5592 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00422464 (ក្បជាជនជារក្ច្ើនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ បានមកដេ់ភូមិ
បស់ោត់ គឺភូមិឡឹក ក្សុកក្ពះរសតច្ រខតតនក្ពខវង)។ រ ធិ៍សាត់៖

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

ឌក ទី ឯកសា E3/4751 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00484851 (ោករច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញរៅឃំមួយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234
ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00273426 (ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ បានោករច្ញ
ពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយមកដេ់ឃំនក្ពរៅ ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ហង សាវា៉ា ត ឯកសា E3/5591 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )00418447
(ក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតរ ធិ៍សាត់)។ សាាយរ ៀង៖ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(សូ សទាធ វី) ទំព័ ៨-៩, ទំព័ ២០ (រធាើដំរណើ រៅវតតច្ំបា៉ា ក្សុកគគី មនរពេបនត ដំរណើ រៅមខ)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00398494 (បនាទប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានក្តឡប់មកក្សុកកំរណើត បស់ោត់ រៅភូមិត្តណ ឃំ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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១០.២.១០ បនាទប់ពី យៈរពេ៣នងៃ

486>

1447

បនាទប់ពី យៈរពេ៣នងៃដំបូងបានកនៃង្តរៅ

ោមនកា ក្បកាសឲ្យក្តឡប់មកទីក្កុង

1448

ភនំរពញ វិញរនាះរទ ្ទយ
ុ រៅ វិញអនកខដេក្តូវជរមៃៀស ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យបនតសានក់រៅតរៅរទៀត

។

សាាយរតឿ ក្សុកកំពង់រោទិ៍ រខតតសាាយរ ៀង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សាម៉ាន ឯកសា E3/5260
ច្ះនងៃទី១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00250705 (សរងកតរឃើញថ្ន ក្បជាជនមកពីសាាយរ ៀង និង
ភនំរពញ បានមកដេ់ភូមិ បស់ោត់ រហើយ្ទះធំៗ ក្តូវខតទទួេយកក្បជាជន១៧រមសា ឲ្យសានក់រៅជាមួយពួករគ)។
ត្តខកវ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤០-៤១ (បានមកដេ់ក្សុកបាទី ឃំក្ត ង
ំ សាប
រខតតត្តខកវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៩ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់បានមក
ដេ់រ ធិ៍បាន ភូមិរេខ៥ ជាកខនៃងខដេពួកោត់ក្តូវសានក់រៅ ហូតដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ២៨ (សាច្់ញាតិ បស់ោត់រៅទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិកំរណើត
បស់ពួករគរៅក្សុកក្ត្តំកក់ រខតតត្តខកវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា E3/5391 ច្ះនងៃ
ទី១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័

៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479075 (រៅរខតតត្តខកវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ ន

ជន ងរក្ោះ ភួង ្លាៃ ឯកសា E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484908
(រដើ ហូតដេ់ពួកោត់រៅដេ់កខនៃងមួយខដេមិនធាៃប់សាគេ់ រៅជាប់ក្ពំខដនរវៀតណាមខ្ងតបូង គឺ ក្ពះបាទជាន់ជំ
ក្សុកគី ីវងស រខតតត្តខកវ)។
1447
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៥។
1448
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៥-៨៧ (៣នងៃរក្កាយ មាតយ បស់ោត់បានសួ កងទ័ព
មានក់ រហើយរគក្បាប់ោត់ឲ្យបនតដំរណើ រៅភូមក
ិ ំរណើត បស់ោត់), ទំព័

៨៩-៩០ (៣នងៃរក្កាយមក មិនមានកា

ក្បកាសឲ្យក្បជាជនក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ វិញរនាះរទ មានខតកា ក្បកាសឲ្យក្បជាជន ក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើតរ ៀងៗ
ខៃួនប៉ារណា
ណ ះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣៥-៣៦, ទំព័ ៦៧, ទំព័ ៨១-៨២ (បនាទប់
ពី៣នងៃដំបូងបានកនៃង្តរៅ រៅរពេមានកា សាកសួ កមាមភិបាេខខម ក្កហមមានក់បានក្បាប់ជីដូនជីត្ត បស់ ជំ សខ្
ថ្នពួកោត់ក្តូវខតោករច្ញ ៧ នងៃ ពីរក្ ះអងគកា មិនទាន់របាសសមាអតទីក្កុង ួច្ោេ់រៅរឡើយ រហើយពួកោត់ក្តូវ
បានបញ្ញជឲ្យក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើត បស់ពួកោត់

គឺមិនខមនក្តឡប់រៅទីក្កុងរនាះរទ។

បនាទប់ពី យៈរពេ៧នងៃ

កនៃងរៅ ជីដូនជីត្ត បស់ ជំ សខ្ បានសួ មតងរទៀត ប៉ាខនតពួកោត់មិនក្តូវបានឲ្យក្តឡប់មកទីក្កុង វិញរនាះរទ ពួកោត់
ក្តូវបានអនញ្ញាតិឲ្យរៅភូមក
ិ ំរណើត បស់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៨
(រៅជិតសទឹងមានជ័យ មនដេ់ច្ំកា ដូង ោត់បានឮរគក្បកាសថ្ន ក្បជាជនអាច្ផ្ទៃស់ទីរៅក្សុកកំរណើត បស់ខួ ៃន ប៉ាខនត
មិនអនញ្ញាតិឲ្យក្តឡប់រក្កាយរនាះរទ)។សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន)
ទំព័ ១៤-១៥ (បនាទប់ពី យៈរពេ៣នងៃ ពួករយើងមិនខដេទទួេបានព័ត៌មានអាីពកា
ី ក្តឡប់រៅ វិញរនាះរឡើយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសច្ង់ក្តឡប់មកភនំរពញ វិញក្តូវបានគក្មាម រហើយក្បាប់ឲ្យបនតដំរណើ រៅ
មខ

1449

។ អនកខដេ ឹងទទឹងពាោមក្តឡប់មកភនំរពញ វិញក្តូវបានបាញ់សមាៃប់រោេ

487>

។

រហតដូរច្នះ រទើបអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបនតរធាើដំរណើ រៅមខកនុង យៈរពេជារក្ច្ើននងៃនិង

1451

រក្ច្ើនសបាតហ៍
1449

1450

។ េកេខណឌជារក្ច្ើនរៅរពេរធាើដំរណើ មានភាពេំបាករវទនា រហើយភាគរក្ច្ើន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)ទំព័ ១៧-១៨ (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម ោត់មនសស៣

នាក់ខដេរដើ ក្តឡប់រក្កាយរៅភនំរពញកនុងរពេជរមៃៀស រហើយក្បាប់ពួករគថ្ន ក្បសិនរបើរដើ រច្ញពីខខស គំនូស ពួករគ
នឹងក្តូវសមាៃប់)។
1450
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៧-៧៨ (ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន សាកសពខដេពួក
ោត់រឃើញរៅត្តម្ៃូវ ក្តូវបានបាញ់ រក្ ះអនកទាំងរនាះច្ង់ក្តឡប់រក្កាយ វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័

២៣-២៤ (ទាហាននិោយថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបនតដំរណើ រៅមខ

រហើយក្បសិនរបើពួករគក្តឡប់រក្កាយ ពួករគនឹងក្តូវសមាៃប់។ ោត់ឮសូ សនូ កាំរភៃើង)។
1451
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៧៩-៨១ (មកដេ់រកាះទឹក វិេ៣នងៃរក្កាយ
មក)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ១២-១៣, ទំព័ ១៥-១៦ (បនាទប់ពប
ី នី ងៃ មម
សំរអឿន និងក្គួសា បស់ោត់ បានមកដេ់ឃំ សំរោង ខដេមានច្មាៃយក្បខហេ ៤០ គីឡូខម៉ាក្តពីភំរន ពញ រហើយពួក
ោត់សានក់រៅទីរនាះក្បខហេ ២ យប់ មនរពេរគបញ្ញជឲ្យរៅខក្ពកគយខដេមានច្មាៃយក្បខហេ ១០ រៅ ២០
គីឡូខម៉ាក្ត ពីសំរោង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៧៤-៧៥ (អនកខដេក្តូវបាន
ជរមៃៀសច្ំណាយរពេោប់នងៃទក្មាំ រៅដេ់ទីរៅ បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី)
ទំព័ ៤០-៤១ (រធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើរជើងអស់ដប់នងៃ រទើបរៅដេ់ក្សុកបាទី ឃំក្ត ង
ំ សាប រខតតត្តខកវ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦០-៦១ (បនតដំរណើ ជាមួយក្គួសា បស់ោត់ត្តម្ៃូវជាតិរេខ៣
អស់ ៥ រៅ ៦ នងៃ រទើបរៅដេ់សឹង
ទ កំពង់ទួេ), ទំព័

៦៩ (ពួកោត់ច្ំណាយរពេមួយខខរទើបរៅដេ់រ ធិ៍បាន

ភូមិរេខ៥ ខដេរៅទីរនាះពួកោត់សានក់រៅ ហូតដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣
(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ២០-២១ (ដប់នងៃ, ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់បានមកដេ់រឈ្ើរមម រៅនងៃទី ២៧ ខខ រមសា)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣១-៣៣, ៣៤-៣៥ (ពួកោត់បនតដំរណើ រៅទិសខ្ងតបូង
រហើយមកដេ់កាេងនេ់ រៅនងៃបនាទប់ រហើយពួកោត់ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យរធាើដំរណើ រៅខ្ងរកើត វិញ), ទំព័ ៤៧-៤៩
(ក្តូវច្ំណាយរពេក្បខហេ ១១ នងៃ ១១ យប់ រទើបរៅដេ់ភូមិងេ
ន ់ដ្ឋច្់ខដេរពេរវលារនះ ួមបញ្ចូ េទាំងរពេខដេ
ពួកោត់ក្តូវឈ្ប់រៅត្តមកខនៃងរ្សងៗរក្ច្ើនរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័
២៧-២៩, ទំព័ ៣០-៣២ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវរដើ ១៥ នងៃ រទើបរៅដេ់រោេរៅ បស់ពួកោត់ គឺឃំ
ខក្ពករៅន ក្សុកខក្ពករៅន រខតតនក្ពខវង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៦ (កា រធាើ
ដំរណើ រៅភូមិពកឬសសី ក្តូវច្ំណាយរពេ ១៥ នងៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័
៨-៩, ២០ (រធាើដំរណើ ហូតមកដេ់វតតច្ំបា៉ា កនុងក្សុកគគី រៅនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយោត់សានក់រៅទី
រនះ ២ សបាតហ៍ មនរពេបនតរៅមខរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២០-២១
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1452

មានកា ខាះទាំងឧបក ណ៍សាមញ្ាបំ្តសក្មាប់ដ្ឋស
ំ ្
ៃ ង
អាហា

និងទឹកតិច្តួច្ ឬ ក៏ោមនរសាះ

1453

។ មនសសជារក្ច្ើន មានរសបៀង

។ មនសសជារក្ច្ើនក្តូវបងេំឲ្យរដ្ឋះដូ ក្ទពយសមបតតិ

1454

បស់ខួ ន
ៃ ួមទាំង សរមៃៀកបំ ក់ ឬ ក៏ក្តូវសអា
ំ ហា រគ

រដើ ក កេជាតិ បខនៃ និងោប់សតាេអិត

ំ ត្តម្ៃូវរដើមបី ស់
រធាើជាអាហា រហើយក្តូវ្ឹកទឹកមិនសាអតរៅកនុងក្សះ ឬ ក្ត ង

1455

។

(ច្ំណាយរពេក្បខហេមួយខខ រទើបរៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់ោត់រៅកនុងរខតតនក្ពខវង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣៨-៣៩, ៨៥-៨៦ (រធាដ
ើ ំរណើ ក្បខហេមួយខខ រទើបរៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់
ឪពកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧ (កា រធាើដំរណើ បស់ពួកោត់ច្ំណាយ
រពេអស់ក្បខហេមួយខខ)។
1452
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី , ទំព័ ៨៧-៩០ ក្បតិោ ឹក (រៅត្តម្ៃូវ រៅខប៉ាកខ្ងរកើតនន
ទរនៃ សាានភាពមានកា េំបាកខ្ៃង
ំ ។ ក្កុមក្គួសា បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខាះខ្តសពាក្គប់ ត្តំងពីអាហា និង
សូមបីខតោនឆ្នំង

រហើយពួកោត់ ស់មួយនងៃ

សក្មាប់មួយនងៃ

រដ្ឋយសងឃឹមថ្នសាានភាពនឹងមិនបនតយូ រឡើយ)។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័ ៨២-៨៣ (ពួកោត់មិនមានមាូបអាហា ឬ សូមបីខត
សាៃបក្

ឬ ោន ឆ្នំង រៅត្តម្ៃូវ រហើយកា ស់រៅ គឺរវទនាណាស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២

(មម សំរអឿន), ទំព័ ៩-១០ (ោត់និងក្គួសា បស់ោត់ រដ្ឋះដូ ទំនិញជាមួយឆ្នំងដ្ឋំបាយ)។
1453
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៣៦-៣៧, ៣៨-៣៩ (កនុងខខខដេពួកោត់រធាដ
ើ ំរណើ
រនាះ ពួកោត់ក្តូវសាះខសាង កទឹកសាអតរដើមបី្ឹក និងដ្ឋំបាយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី)
ទំព័ ៨២-៨៣ (បអូនៗ បស់ោត់យំ រដ្ឋយសា ខតពួករគោៃន រហើយមាតយ បស់ោត់អងា ពួករគឲ្យអត់ក្ទាំ ហូតដេ់
រពេរៅដេ់ភូមិកំរណើត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័ ១៩-២០ (រពេខដេអាហា ខដេ
ពួកោត់បានយកត្តមសក្មាប់ យៈរពេ៣នងៃជិតអស់រនាះ ពួកោត់ដ្ឋខំ តបប រដើមបីសនសំអងក ទកខៃះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី
៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ), ទំព័ ៥-៨ (រៅកនុងសហក ណ៍ទីមួយខដេោត់បានរៅដេ់ មិនមានកា
រ ៀបច្ំក្តឹមក្តូវសក្មាប់ឲ្យក្បជាជនមានអាហា ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ

គឺក្គួសា ទាំងអស់ក្តូវខសាង កអាហា សក្មាប់

្គត់្ង
គ ់ក្គួសា បស់ខួ ៃនរដ្ឋយខៃួនឯង)។ នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន), ទំព័ ១១, ១៣-១៤ (ក្តឹមនងៃ
១៩ ខខ រមសា ក្គួសា បស់ោត់មិនមានមាូបអាហា ផ្ទទេ់ខួ ៃនសក្មាប់ប ិរភាគរទ។ រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ពួកោត់
ទទួេបានអាហា ពីមាចស់្ះទ រៅមូេដ្ឋានរនាះ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (យឹម សវណណ ),ទំព័ ៦១-៦២
(ោមនេយ ោមនអាហា ោមនទឹករៅត្តម្ៃូវរទ)។
1454
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី , ទំព័ ៨០-៨១ (បានសំរ តពីក្បជាជនមូេដ្ឋាន រដ្ឋយ
រដ្ឋះដូ ជាមួយ បស់ ប ខៃះខដេោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្), ទំព័ ៣៥-៣៦ (ក្តូវ
រដ្ឋះដូ មាស និងរក្គឿងអេង្វក ជាមួយអាហា និងវតាម
ុ ួយច្ំនួនខដេោំបាច្់រដើមបី ស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី), ទំព័ ៤៥-៤៦ (កនុងអំឡុងពី បីខខដំបូង ពួកោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ បស់ ប ជាមួយអាហា រដើមបី ស់)។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ( ស់ សយ), ទំព័ ៧៣-៧៤ (ក្បជាជនក្តូវឈ្ប់កណា
ត េ្ៃូវ រដើមបីរដ្ឋះដូ
សរមៃៀកបំ ក់ជាមួយអាហា ខៃះៗ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ក្តូវបានបងេំឲ្យសង់ជក្មកសានក់រៅជាបរណា
ត ះអាសននរៅត្តម្ៃូវ។

ពួករគសានក់រៅកខនៃងរ្សងៗោនរៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ

រៅកនុង្ា ខដេោមនមនសស

រៅត្តម

1456

រកាៃងទាា វតត រៅ្ទះខដេរគរបាះបង់រោេ ឬ រពេខៃះសានក់រៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ

។ បនាទប់ពី

១៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836250 (ប៉ាក សា ិត បញ្ញជក់ថ្ន ពួកោត់អាច្រៅ ស់បាន រដ្ឋយកា រដ្ឋះដូ សមាភ ៈ បស់
ខៃួនជាមួយអងក

កនុង យៈរពេ ៦ ខខរក្កាយ) ។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ឹម គង់

ឯកសា E3/4917 ច្ះោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00544534 (ពួកោត់រដ្ឋះដូ សរមៃៀកបំ ក់ ឬ
សមាភ ៈខដេខៃួនមាន ជាមួយអងក រដើមបីបនតជី វិតកនុងរពេរធាើដំរណើ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865603 (រៅរពេ
ខដេពួកោត់អស់អាហា

ពួកោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ សរមៃៀកបំ ក់ជាមួយអងក

ឬក៏សំអងក ពីអនកភូមខិ ដេខៃួន្ៃងកាត់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី២៦ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤
ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (រដ្ឋយសា ខតមិនមានអាទ
ី ទួេទានរៅត្តម្ៃូវ ពួកោត់ក្តូវសំអាហា រគទទួេទាន)។
1455
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៣៦-៣៧ (ក្បសិនរបើពួកោត់ កទឹកទទួេទាន ឬ
សក្មាប់ដ្ឋបា
ំ យមិនបាន ពួកោត់ក្តូវខតខសាង កក្ត ំង ឬបឹងរៅខកប រដើមបីអាច្យកទឹកមករក្បើក្បាស់)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មម សំរអឿន),ទំព័ ១១ ( មៃឹកពីកា ខដេោត់ និងក្គួសា បស់ោត់រដើ របះបខនៃនក្ព
យកមករធាើជាមាូប)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា), ទំព័ ៥៦ (ោត់រក្សកទឹកោ៉ាងខ្ៃង
ំ រៅ
នងៃទីពី បនាទប់ពជ
ី រមៃៀស ដូរច្នះោត់្ឹកទឹកកនុងក្ត ង
ំ របើរទាះបីជាទឹករនាះធំកៃិនអាក្កក់ រហើយរមើេរៅមិនសាអតក៏
រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ), ទំព័ ៦៨-៦៩ (មានទឹកតិច្តួច្ ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវ
បងេំ្ឹកទឹកក្ត ង
ំ )។ េិខិត បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា អតីត
ឧតតមរសនីយន៍ នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00499664 (រដើមបី ស់ ក្បជាជនក្តូវទទួេទានសមៃ្សំពី កេជាតិ ធាងរដើមរច្កកាត់ជាដំៗ និង ឫស)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា E3/5427 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម )
00483321 (មាតយពួកោត់ក្តូវរដើ កបខនៃ និងសៃឹករឈ្ើរដើមបីសៃ ហូប រក្ ះពួកោត់អស់អងក )។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ណាវី ឯកសា E3/4921 ច្ះនងៃទី២៣ ខខមិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00586773 (ឪពកមាតយរលាកក្សីក្តូវច្ិញ្ចឹមក្គួសា ោ៉ាងេំបាកជាមួយឫស កេជាតិ សតាេអិត ឬ កា ប បាញ់)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រសង ច្ន ឯកសា

E3/5562 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ តលា ឆ្នំ

២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284 (រពេរក្សកទឹករយើងក្តូវទទួេទានទឹកត្តមក្ត ង
ំ ខដេមិនសាអត)។
1456
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៣៦-៣៧, ៨១-៨៣ (ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវ ឬ
រៅរខ្ៃងទាា វតត ឬរពេខៃះរៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ។ មិនមានអនកណាក្បាប់ឲ្យច្ាស់លាស់ថ្នក្តូវក្បមូេ្តំ ុ និងសក្មាករៅ
ទីណារឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី), ទំព័ ៨-៩ (ត្តម្ៃូវរធាើដំរណើ ពួកោត់ឈ្ប់
សក្មាករៅកនុង្ទះ បស់ក្គួសា ច្ិនខដេោមនមនសស ស់រៅ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)
ទំព័

១៧-១៨ (ោត់ក្តូវសក្មាក់យប់ដំបូងរៅរេើច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រៅសទឹងមានជ័យ រហើយអនកខៃះសក្មាករៅរេើខក្គកនុង

តូប្ា ឯអនកខៃះរទៀតសក្មាករៅរេើងេ
ន ់ខតមតង រដ្ឋយសា ខតមិនមានច្ោច្ ណ៍), ទំព័ ២០ (ពួកោត់យប់ក្តង់ណា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

420

01006728
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី
រក្តើយសាៃ

រប

សផ្ទនី

និងកូនៗ បស់ោត់ក្តូវបានបរណតញឲ្យរៅរៅជាយភូមិ

1457

ួច្មក ពួកោត់បានសង់ជក្មកមួយរធាើពីសក
ឹៃ រត្តនត និងខមករឈ្ើ

។ រដើមបណតឹង

ដាបបរវណី ទឹង សខ្ បានរ ៀបោប់ថ្ន មានក្ពឹកមួយរនាះ ោត់ដឹងថ្ន ពួកោត់បានទទួេទាន
ដំរណករៅខកប សាកសពមនសសមានក់ ដូរច្នះ ពួកោត់ក្តូវខតរ ីរៅកខនៃងរ្សងរទៀត រដើមបីសានក់រៅ
សក្មាប់យប់បនាទប់

1458

។

សក្មាករៅក្តង់រនាះ រដ្ឋយរក្បើសឹក
ៃ រឈ្ើក្កាេ រហើយសក្មាករេើរនាះខតមតង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័ ៨១-៨២ (ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវ រហើយបនតដំរណើ រៅមខរដ្ឋយមិនដឹងថ្នក្តូវរៅទី
ណារនាះរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន), ទំព័ ៩-១១ (បាន មៃឹកពីកា ខដេោត់
និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវសក្មាករៅរេើកក្មាេឥដាកនុងវតតមួយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី)
ទំព័

៨២-៨៣ (រៅរពេយប់ រដ្ឋយគិតថ្នពួកោត់អាច្រដើ ្ៃូវកាត់បាន ពួកោត់សក្មាកផ្ទទេ់ដី រៅកណា
ត េនក្ព

មូសរោមខ្ំ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00375523 (ពួកោត់សក្មាករៅកនុង្ទះខដេោមនមនសស ឬរពេខៃះរៅ
រក្កាមរដើមរឈ្ើ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ

មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865603 (ពួកោត់សក្មាករៅរេើដី)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ខកវ យ ឯកសា E3/4838 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម )00526054 (កខនៃង
ណាក៏ពួកោត់សក្មាកបាន រពេខៃះរៅរក្កាមរដើមរឈ្ើ រហើយរពេខៃះខដេមានរភៃៀងោត់ឱបកូនៗ ទទឹករជាករៅ
រដ្ឋយទឹករភៃៀង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រសង ច្ន ឯកសា E3/5562 ច្ះនងៃទី ១៦
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390284 (ពួកោត់សក្មាករេើកក្មាេរៅត្តម្ៃូវ រដ្ឋយោមនមង
រហើយក្តូវមូសខ្ំោេ់យប់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នង សា ៉ាន ឯកសា E3/4653 ច្ះនងៃទី

២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484386 (សក្មាករៅត្តមវាេខក្ស និងកនុងវតត។ ោស់ៗខៃះ
ខដេមិនអាច្រដើ បានក្តូវសក្មាករៅត្តម្ៃូវ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង មួង សខន

ឯកសា E3/4681 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (ពួកោត់ក្តូវរដើ
ក្បខហេមួយខខ សក្មាករៅត្តមវាេ រៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ភួង ្លាៃ ឯកសា
E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00484908 (ពួកោត់ដ្ឋស
ំ ៃ និងសក្មាករៅ
ត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រដ្ឋយោមនរោេរៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យួង ឯកសា E3/5427 ច្ះនងៃទី
១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483321 (ឪពកោត់បានសង់រោងមួយរដ្ឋយយកកក់មកក្បក់
រធាជា
ើ ដំបូេ)។
1457
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី), ទំព័ ៩-១១។
1458
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្), ទំព័ ៣៤។ សូមរមើេ្ងខដ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន
ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រលាក សខ្ ជាអនកក្តូវបាន
សមាភសន៍ បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់រដើ បានក្តឹម ២ រៅ ៣ គីឡូខម៉ាក្តប៉ារណា
ណ ះកនុងមួយនងៃ រហើយសក្មាករៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006729
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១០.២.១១ អំរពើហង
ឹ ាខដេបានទទួេ ង

489>

កា រធាើដំរណើ បស់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀស

ភាគរក្ច្ើនបានជួបក្បទះកា ភ័យខ្ៃច្ និង

កា គក្មាមកំខហង ឬ ក៏រហតកា ណ៍អំរពើហិងារ្សងៗពីសំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហម។ ភ័សត្ត
តុ ង
មួយច្ំនួនបង្វាញថ្ន
មួយ

1459

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសខៃះក្តូវបានភជង់ការំ ភៃើងឲ្យរដើ រៅមខកនុងច្មាៃយ

1460

រហើយអនកខៃះរទៀតក្តូវបានពួកខខម ក្កហមវាយរធាើបាប

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី សូ

សទាធ វី បាន្តេ់សកេីកមមពីកា ំរលាភ្ៃូវរភទរេើមិតភ
ត ័កិត បស់ោត់មានក់

490>

1461

។

មានក្ពឹតិកា
ត ណ៍ជារក្ច្ើនរទៀតខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ និងសមាៃប់ជនសី វេ
ិ កនុង

អំឡុងរពេជរមៃៀស ខដេជន ងរក្ោះទាំងរនាះ ួមមានទាំងត្តោភាពយនតេបីៗ មនសសជារក្ច្ើននាក់
ខដេរបើកប ោនយនត និងសូមបីខតមនសសខដេរខាយកមាៃំងខ្ៃង
ំ មិនអាច្បនតដំរណើ រៅមខបានក៏

រៅរេើសាកសពខដេរគរទើបខតកប់រហើយងមីៗ

រហើយមានមតងរនាះរពេខដេោត់កំពងខតងូតទឹកទរនៃ

មានមនសស

ខក្សក រហើយ ត់រច្ញពីទឹក រដ្ឋយសា ខតមានសាកសពមួយអខណតតកនុងទឹកទរនៃ ខតោត់មិនខាេ់ពសា
ី កសពអខណតត
ទឹករនះរទ រហើយោត់បនតមជទឹករទៀត)។
1459
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី , ទំព័ ២៧-២៨ (ោត់ និងឪពកមាតយ បស់ោត់ ក្ពមទាំង
បងបអូន៤នាក់រទៀត

ក្តូវបានភជង់ការំ ភៃើងបងេំឲ្យរធាើដំរណើ ពីត្តមបរណា
ត យ្ៃូវមនីវងស

រហើយ្ៃងរៅ្ៃូវជាតិរេខ១)។

ហូតមកដេ់សាពនកាេងនេ់

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា E3/4980 ោមនច្ះ

កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (ពួកោត់រធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយមានពួកកងទ័ពខខម
ក្កហមត្តមពីរក្កាយ រហើយពួករនាះជាញឹកញាប់មានកា បាញ់ការំ ភៃើងរដើមបីគក្មាម និងបងេំពួកោត់ឲ្យបនតដំរណើ )។
1460
ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២(យឹម សវណណ ), ទំព័ ៥៧-៥៨ (រៅខ្ងមខវតតក្ពះពទធ ោត់រឃើញកងទ័ព
ខខម ក្កហម វាយមនសសនឹងកាំរភៃើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី , ទំព័ ៧៧-៧៩ (បានរឃើញ
កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ វាយប សមានក់រដ្ឋយកាំរភៃើងច្ំកណា
ត េខនង រដ្ឋយប សរនាះបានេតជងគង់អងា សំក្តឡប់រៅ
កកូន បស់ោត់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា

E3/4839 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (បាន មៃឹកពីកា ខដេកងទ័ពខខម ក្កហមរកម ងៗបីបួននាក់ ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ
កាំរភៃើងអាកា៤៧ និង រប៤០ ច្ំនួន២រដើម បានខក្សកដ្ឋក់ោត់ឲ្យោត់រៅ មនរពេខដេពួករគទាត់ោត់ និងវាយោត់
នឹងសាាយកាំរភៃើង ហូតដេ់ោត់សនៃប់។ ោត់ដឹងខៃួន វិញរៅនងៃបនាទប់ រហើយក៏បនតរដើ រៅរទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00557817 (អនកណាខដេក្បខកកមិនក្ពមោករច្ញ ក្តូវរគវាយនឹងកាំរភៃើង)
1461
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី), ទំព័ ៨-១០ (ោត់បានជួបមិតមា
ត ន ក់រៅវតតនិរោធ ខដេ
ក្បឡាក់រជាគរៅរដ្ឋយ្ម រហើយមិតមា
ត ន ក់រនះបានក្បាប់ោត់ថ្ន ខៃួនក្តូវបានរគ ំរលាភ រហើយវាយរធាើបាប រដ្ឋយរគ
សកខ្ៃក្ោប់ច្ូេរៅកនុង នធគូទ) ។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា)
ទំព័ ៤៥-៤៦ (មិនខដេឮពីកា បំ

បំ ន្ៃូវរភទរេើ្សតីកនុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ)។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006730
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្តូវបានបាញ់សមាៃប់្ងខដ

1462

។ រ្ង រអងេី បាន មៃឹកថ្ន ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម

មានក់ោប់ខហកទា កមានក់ខដេកំពងយំ
1462

រហើយវា រេើសាកសពមាតយរៅរេើសាពនមនីវងស

1463

។

ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ), ទំព័ ៦០-៦១, ៦២-៦៣ (រឃើញកងទ័ព

ខខម ក្កហមបាញ់អនករបើកប ឡានមានក់សាៃប់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស), ទំព័
៤-៥ (បានឮសនូ កាំរភៃើង រហើយរឃើញប សមានក់ក្តូវបានសមាៃប់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(យស ្េ), ទំព័ ៤៦-៤៧ (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់អនករបើកឡាន GMC មានក់រៅវតតច្ិនដំខដក រដ្ឋយប ស
មានក់រនាះអងគយ
ុ រៅរៅអីអនករបើកប )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន), ទំព័ ១២-១៣
(បានរឃើញរគបាញ់មនសសរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៧៥-៧៦
(កងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ជនសី វិេ រៅរពេខដេជនសី វិេទាំងរនាះពាោមច្ូេរៅកនុងោៃង
ំ យកអងក ។ មានអនក
សាៃប់ និងអនក បួសោ៉ាងរក្ច្ើន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជ
ី ន ងរក្ោះ មាស សាោ៉ា ន់, ឯកសា E3/3966, នងៃទី ១៧
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨, ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00362176 (រឃើញមនសសជារក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃប់រដ្ឋយមិនដឹង
មូេរហតរៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន ជន ងរក្ោះ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00541003 (រៅមនទី រពទយក្ពះអងគឌង
ួ ខដេឪពក បស់ោត់ជារវជជបណឌិត ពួក
កងទ័ពខខម ក្កហមផ្ទតច្់ទរោរស ៉ាូមពីអនក បួស

រហើយបានសមាៃប់អនកជំងឺមួយច្ំនួនរៅរេើខក្គរពទយោ៉ាងសាហាវ

រោ រៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ គង់ ណា ិន ឯកសា E3/4773 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00496951 (រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់មនសស ៦ នាក់ ប៉ាខនតមិនដឹងថ្នរដ្ឋយសា រហតអាី
រនាះរទ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ សាកសី នង ប៉ាណា
ណ , ឯកសា E3/5131, នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧,
ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00165226 (រៅខ្ងរក្ៅវតត ពួករគបាញ់សមាៃប់មនសស)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពី
ជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម, ឯកសា E3/5407 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480203
(កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញខខម ក្កហមបងេំ បាញ់សមាៃប់ រហើយកាប់សមាៃប់ត្តមច្ិត)ត ។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន
ឯកសា

E3/4590 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00836101 (កនុងរពេមួយខដេមិនោំពី

កាេប ិរច្ិទ បគគេិកក្កុមហនជាតិ អាហ ័ណ នីហ ័ណ (សូណិច្សីម)បញ្ញជក់ថ្ន ខខម ក្កហមបានកាត់កាេរលាក
គង់ សាវួន ខដេជាត្តោភាពយនតេបី រហើយទកសាកសពោត់រៅរេើងេ
ន ់។ ោមនន ណាហានយកសាកសពោត់រច្ញ
រទរក្ ះខ្ៃច្កា សងសឹក) ទំព័ ១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836256 (រៅនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រលាក
រពក្ជ េឹមកង បានបញ្ញជក់ថ្ន អនកជំងឺធន
ៃ ធ
់ ៃ រៅកនុងមនទី រពទយ ក្តូវបានរគសមាៃប់រៅកនុងមនទី រពទយ ច្ំខណកជនពិកា
ក្តូវបានរគដឹកត្តមឡានធំៗ

យករៅរោេ

រហើយកប់រៅត្តម រៅ
ត ទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ ឯកសា E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00484907 (ពួកខខម ក្កហមខដេោមសាពនកាេងនេ់រៅខ្នកខ្ងេិច្ បានហាមក្បជាជនមិនឲ្យ្ៃងសាពន រហើយពួក
វាបាញ់សមាៃប់អនកណាខដេហានខហេ្ៃងទរនៃ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

បា៉ា េ់

តនៈ

ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (អនកខៃះក្តូវពួកវាក្ោន ឬ ោប់ទាញ
ទមាៃក់មកដីឲ្យសាៃប់ោ៉ាងអារណាច្អាធមម។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី រ ៀម ឯកសា

E3/4980 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00554819 (កនុងរពេរធាើដំរណើ ពីភូមិករំ ណើតរៅជាយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

423

01006731
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី យឹម សវណណ បាន មៃឹកថ្ន ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់ទមៃះុ ទាា

1464

ខដេជាប់រសា រហើយបនាទប់មកបានបាញ់រៅរេើមនសសខដេរច្ញពីកនុង្ទះរៅមតំ្
ុ ា អូ ឫសសី
ជន ងរក្ោះមានក់រទៀត

បានរ ៀបោប់ពីកា ខដេោត់កំពងខត ញ រទះដឹកបតីោត់

។

ខដេជាអតីត

ក្កុងភនំរពញ រៅគី ី មយកនុងរខតតកំពង់សឺព បានរឃើញមនសសជារក្ច្ើនក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់។ អនកខដេ
មិនអាច្រដើ រៅមខរទៀតបាន ក្តូវបានបាញ់សមាៃប់មង
ត មួយៗរៅត្តម្ៃូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង
សខម ឯកសា E3/5402 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480111 (រឃើញមនសស
មានក់ក្តូវបានពួកកងឈ្ៃ បបាញ់សមាៃប់ រដ្ឋយសា ខតបានរបះខ្ៃសាាយហូប។ ពួកខខម ក្កហមសមាៃប់ក្បជាជនរដ្ឋយ
មិនរ ីសមខ រដ្ឋយោមនរហត្េ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកវ ខ្ម ឯកសា E3/5407 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480203 (កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញខខម ក្កហមបងេំ បាញ់
សមាៃប់ រហើយកាប់សមាៃប់ត្តមច្ិត)ត ។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ជូ គឹមឡន ឯកសា E3/5469 ច្ះនងៃទី
២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00506462 (កនុងរពេជរមៃៀស ោត់រឃើញកងទ័ពខខម ក្កហម
បាញ់សមាៃប់

ឬ

របើកឡានបកសមាៃប់អនកក្តូវបានជរមៃៀស

រដ្ឋយមិនដឹងពីមូេរហត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ រហន ី សន ឯកសា E3/5457 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម )
00824581 (បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់អនករបើកកាណូ តដឹកក្កុមក្គួសា បស់ សន រហន ី ្ៃងកាត់
ទរនៃ រៅច្ំរ ះមខរលាក សន រហន ី និងក្គួសា បស់ោត់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម

ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (អនកខៃះខដេមិនរធាើ
ត្តមបញ្ញជ បស់ពួកវា រដ្ឋយរធាដ
ើ ំរណើ ត្តម្ៃូវរ្សងក្តូវបានបាញ់សមាៃប់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00323529
(កងទ័ពខខម ក្កហមខដេក្បដ្ឋប់រដ្ឋយកាំរភៃើងអាកា៤៧ មិនមានកា សាទក់រសទើ កនុងកា សមាៃប់ជនណាខដេមិនរដើ ត្តម
្ៃូវខដេបានកំណត់ ឬ រដើ រច្ញពី្ូវៃ រនាះរទ។ ោត់បានរឃើញកា សមាៃប់ខបបរនះ)។ សូមរមើេ្ងខដ នងៃទី ០៧ ខខ
មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG),ទំព័ ៣-៤ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពក្ី បរទសកមពជា
ុ
ឆ្នំ១៩៧៥, E236/1/4/3.1, ទំព័ ១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00963959, បានកត់សមាគេ់ថ្ន ជនប រទសខដេច្ូេរៅ
កនុងសាានទូតរៅនងៃរក្កាយៗមក

បានោយកា ណ៍ពកា
ី សមាៃប់

ប៉ាខនតពួកោត់ទាង
ំ រនាះមិនខមនជាសាកសីខដេរឃើញ

ផ្ទទេ់ខភនករនាះរឡើយ)។ េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា អតីត
ឧតតមរសនីយន៍ នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00499663 (រលាកឧតតមរសនីយបា
៍ នោយកា ណ៍ថ្ន រៅត្តម្ៃូវរពេជរមៃៀសរច្ញ ជនណាខដេមិនច្ង់ ឬ មិនអាច្
ជរមៃៀសបាន ក៏ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមសមាៃប់រោេ្ងខដ )។
1463
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី), ទំព័ ៦៨-៦៩, ៧៣។
1464
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ), ទំព័ ៥៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទាហាន េន់ នេ់ ខដេកំពងឈ្ឺមិនអាច្រដើ ួច្ រដ្ឋយរៅរពេរនាះកងទ័ពខខម ក្កហមបានទាញ
រទះពីោត់ ួច្វាយបតី បស់ោត់ និងអា កបតី បស់ោត់រៅច្ំរ ះមខោត់

1465

។

១០.២.១២ េកេខណឌរ្សងៗខដេបានទទួេ ង

491>

រេើសពីរនះរៅរទៀត រក្ៅពីភាពមិនក្បាកដក្បជាអំពីរជាគវាសនា និងអនាគត បស់ពួក

ោត់ ក្ពមទាំងអំរពើហិងា និងកា ភ័យខ្ៃច្ខដេបានទទួេ ងកនុងរពេជរមៃៀសរនាះ

1466

អនកខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ ក៏បានជួបក្បទះនូវេកេខណឌដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ បស់
ពួករគ ដូច្ជា សាិតរៅរក្កាមករ ត នងៃខ្ៃង
ំ ខាះរសបៀងអាហា ទឹកសាអត ថ្ននំរពទយ ឬ ជក្មកសានក់រៅ
ជារដើម

1465

1467

1468

។ រដ្ឋយក្តូវបានបរណតញរច្ញរៅកនុង ដូវរៅត

រហើយក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ អស់

ទំ ង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម សូ សា ី ឯកសា E3/4951 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN

(ភាសាខខម ) 00587131។
1466
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៥, ៤៨៩-៤៩០។
1467
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន), ទំព័ ៥៥-៥៧ (បានឮពីអនកមូេដ្ឋាន និងពីកងទ័ពថ្ន
អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវទទួេ ងកា េំបាកោ៉ាងរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា
ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្),ទំព័ ៨៥-៨៧ (ពួកោត់មិនមានកខនៃងសានក់រៅសម មយ និងច្ំណីអាហា រទ ពួកោត់ក្តូវ កដំង ម
រដើមបីរធាើជាច្្ង្វកន រហើយក្តូវ កទឹករដើមបីដ្ឋស
ំ ។
ៃ រដ្ឋយសា ខតវាជា ដូវក្បាំង មានកា េំបាកកនុងកា កកាតមត្តមបឹង
ឬក្ត ង
ំ ។ បអូន បស់ោត់រហើមរជើង រហើយរដ្ឋយសា ខតោមនថ្ននំរពទយ និងោមនក្គូរពទយ ពួកោត់ក្តូវរដើ ក កេជាតិជា
ឱសងរដើមបីពាបាេបអូនក្សី)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់), ទំព័ ៦-៧ (អាកាសធាតរៅត
ខ្ៃង
ំ រដ្ឋយសា ខតច្ំ ក់កណា
ត េ ដូវក្បាំង រហើយរដ្ឋយសា ខតក្បជាជនមិនបានយកក្ទពយសមបតតិរក្ច្ើនត្តមខៃួន រទើប
អនកខៃះង្វករៅរក្បើរដើមរច្ករធាជា
ើ ខសបករជើង។ មានសតា យក្គប់កខនៃង រហើយរដ្ឋយោមនបងគន់ ក្បជាជនក្តូវខតច្ូេ
រៅកនុងនក្ពរដើមបីបរនាទ បង់។ កា ក្បឈ្មធំគឺកងាះអាហា
រៅ កអាហា

និងកា ពាបាេខបបរវជជសា្សត។ ពួកោត់មិនដឹងថ្នក្តូវ

និងថ្ននំរពទយរៅឯណារនាះរទ។ អងក មានតនមៃខពស់ ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី យឹម សវណណ ឯកសា E3/5787 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម )
00373423 (កនុងរពេរធាើដំរណើ ពួកោត់មិនបានទទួេអាីទាង
ំ អស់។ ោមនអាហា ោមនទឹក ោមនថ្ននំរពទយ)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រ្ង រអងេី ឯកសា E3/5736 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00918045 (សីតណាភាពដេ់រៅ ៤០ ដឺរក្ករស រៅកនុងមៃប់ ខខរមសា ជាខខខដេរៅតបំ្តកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ
ពួករយើងរដើ រដ្ឋយោមនរោេរៅ រដ្ឋយោមនទឹក រដ្ឋយោមនអាហា ឬ ជក្មក រហើយ ្ៃូវងនេ់ក្គប់
ដណតប់រដ្ឋយហាូងមនសសរមមងងឹត។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា E3/5406 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480181 (រៅរពេយប់ពួកោត់សក្មាកកណា
ត េវាេ រហើយមាន
ហាូងមូសោ៉ាងរក្ច្ើន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត ៉ាូសាាន ឯកសា E3/5076 ច្ះនងៃ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ ឬ ក៏អាច្រក្ច្ើនសបាតហ៍្ងរនាះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស និងជាពិរសស
កមា តូច្ៗ

ក្តូវបានទទួេ ងកា អស់កមាៃំងោ៉ាងខ្ៃង
ំ

និងសឹងខតមិនអាច្រដើ រៅមខ ួច្

1469

។

ទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00641840 (រៅត្តម្ៃូវ ពួកោត់រដើ ំេងសាកសព។ អាកាស
ធាតរៅតខ្ៃង
ំ រហើយជា ដូវក្បាំង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា E3/4734 ច្ះ

នងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (ពួកោត់ក្តូវជួបកា េំបាករវទនាោ៉ាងខ្ៃង
ំ
កនុងរពេរធាដ
ើ ំរណើ

រដ្ឋយសា ខតកូនៗពួកោត់រៅតូច្ៗ

រហើយពួកោត់ក្តូវរដើ រជើងទរទ

មិនមានមរធាបាយរធាើ

ដំរណើ រហើយរដើ រក្កាមកំរៅនងៃដ៏រៅត និងមិនមានទឹក្ឹកក្គប់ក្ោន់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ បា៉ា ក់ សន
ឯកសា E3/5432 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483658 (ឪពកោត់ក្តូវ
ក្បឈ្មកា េំបាកោ៉ាងរក្ច្ើនបនាទប់ពោ
ី ករច្ញពីភរំ ន ពញ រដ្ឋយសា ខតមិនមានអាប
ី ិរភាគ កា រធាើដំរណើ រៅខវងឆ្ៃយ
រហើយមាតយ បស់ោត់មានជំងឺោំន )៉ា ។
1468
អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន ដូវរៅតមានសីតណាភាពជាមធយម ៣៥ អងារស ប៉ាខនតជាញឹកញាប់អាច្រឡើងដេ់ ឬ
ក៏អាច្ហួស ៤០ អងារស។
1469
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ), ទំព័ ៦៤ (ជាកមា រៅរពេរនាះ ពួករគក្តូវរធាើដំរណើ
រដ្ឋយរងមើរជើងរពញមួយនងៃ រហើយអស់កមាៃំងោ៉ាងខ្ៃង
ំ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី , ទំព័
៨៧-៩០ (ជាកមារៅរពេរនាះ ក្គួសា បស់ោត់រធាដ
ើ ំរណើ អស់ យៈរពេ៣ រៅ៤នងៃ

រហើយអស់កមាៃំងទន់រជើង

សឹងខតរដើ រៅមខមិន ួច្។ រៅរពេខដេពួកោត់រដើ រៅមខខេង ួច្ ក៏សក្មាករៅកខនៃងរនាះ ១ ឬ ២ នងៃរដើមបីយក
កមាៃំងមននឹងបនតដំរណើ រទៀត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី), ទំព័ ៣៥-៣៦ (អាច្
រឃើញថ្នក្បជាជនមានកា េំបាកោ៉ាងរក្ច្ើន កនុងរពេជរមៃៀស ទាំងរកម ង ទាំងោស់ក្តូវតសូរដើ រៅមខ រទាះជាអស់
កមាៃំង និងោមនអាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា), ទំព័ ៥៥ (ជនពិកា ខៃះ ក្ពមទាំង
មនសសោស់ និងយវជន ពួកោត់រហវហត់ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ឯរកម ងៗខក្សកយំរដ្ឋយសា ឈ្ឺរជើង)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO), ទំព័ ៧៨-៨០ (ោស់ៗជារក្ច្ើនក្តូវតសូរដើ រៅ រហើយក្បជាជនទទួេ ងកា
េំបាកេំបិនកនុងកា ផ្ទៃស់ទី)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាាយ រណត ឯកសា E3/4722 ច្ះ

នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421213 (កា រធាដ
ើ ំរណើ មានកា េំបាកោ៉ាងខ្ៃង
ំ រដ្ឋយ
សា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូនកាេពី ២ សបាតហ៍មន។ ោត់ក្តូវរដើ ោប់ យគីឡូខម៉ាក្តរដ្ឋយោមនទឹក និងអាហា
រក្កាមកំរៅនងៃខខរៅត។
រក្ច្ើន)។
ទំព័

កូនតូច្ៗ បស់ោត់យំញឹកញាប់រដ្ឋយសា ខតពួករគោៃន

និងអស់កមាៃំងរដ្ឋយសា កា រដើ

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ប៉ាក សាឯម ឯកសា E3/4724 ច្ះនងៃទី០៨ ខខធនូ ឆ្នំ ២០០៨

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00421489 (ោត់ទទួេ ងកា េំបាកោ៉ាងខ្ៃង
ំ រដ្ឋយសា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូន

រហើយកូនដនទរទៀត បស់ោត់ករ៏ ៅតូច្ៗ។ កាន់ខតេំបាករនាះគឺោមនទឹកក្គប់ក្ោន់ ោមនអាហា និងទីជក្មកសម មយ។
ជាញឹកញាប់ ឮសូ សរមៃងកូនតូច្ៗ បស់ោត់ និងអនកដនទខក្សកយំខ្ៃង
ំ ៗរដ្ឋយសា ខតពួករគរហវហត់ និងោៃនរក្ ះ
ពួករគរដើ រក្កាមកំរៅនងៃរៅតខហង។ រៅរពេខដេោត់ទន់រជើង រដើ រៅមខខេង ួច្ បតី បស់ោត់នច្នរធាើ រទះអូសោត់
ោ៉ាងេំបាក។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

426

01006734
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សូ សទាធ វី បានរ ៀបោប់ពីកា ខដេពួកោត់ក្តូវរដើ ទាំងនងៃទាង
ំ យប់ រហើយក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យ
ឈ្ប់ខតរៅរពេខដេរៅដេ់រោេរៅខតប៉ារណា
ណ ះ ។ ពួកោត់ក្តូវរដើ អស់ យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ

1470

រដ្ឋយអត់អាហា រហើយមិនមានរពេសក្មាកក្គប់ក្ោន់រឡើយ
រហើមនដរជើង

1471

។ ជាេទធ្េ មនសសជារក្ច្ើន

។ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនបានធាៃក់ខួ ន
ៃ រខាយ ឬ មានជំងឺ រដ្ឋយសា

1472

ខតេកេខណឌទាំងរនះ រហើយមានអនកខៃះបានសាៃប់បាត់បង់ជី វិត្ង

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

យស ្េ បាន មៃឹកពីកា ច្ះរខាយសខភាព បស់ោត់ រដ្ឋយោត់បានច្ះសគម ក្ពមទាំងមានជំងឺ
ក្គុនរៅតរៅកនុងរពេោត់រធាើដំរណើ រៅក្សុកផ្ទអវ។ រដ្ឋយសា ខតោមនថ្ននំសងកូវក្តឹមក្តូវ ោត់បានរបះ

1473

សៃឹករឈ្ើេាីងៗត្តម្ៃូវយកមកបកដ្ឋំទឹក្ឹករធាើជាថ្ននំ

។ រដ្ឋយោត់រទើបខតសក្មាេកូនមន

រពេជរមៃៀសខតបនតិច្ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ក៏ជួបក្បទះកា េំបាក រដ្ឋយកូនក្សីរៅ

1470

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី), ទំព័ ១២-១៣។

1471

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៣២-៣៤, ៨៦-៨៧ (បអូនក្សី បស់ោត់រដើ ខេង ួច្

រដ្ឋយសា ខតរហើមរជើង។ មាតយ បស់ោត់ក្តូវរដ្ឋះដូ រក្គឿងអេង្វក
បានជិះ រទះ រដ្ឋយមិនោំបាច្់រដើ )។

ក្ពមទាំងសរមៃៀកបំ ក់ រដើមបីឲ្យបអូនក្សីោត់

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា E3/5004 ច្ះ

នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557722 (បនាទប់ពរី ធាដ
ើ ំរណើ អស់៥ នងៃ អនកខៃះរហើម
រជើង មិនអាច្រដើ រៅមខ ួច្)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សូ រសឿន ឯកសា E3/5294 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00348828 (ជាក្បធានភូមិខខម ក្កហម ោត់បានសរងកតរឃើញថ្ន អនក
ខដេមកដេ់សទធខតរហើមរជើង រដ្ឋយសា ខតពួករគមិនធាៃប់រដើ ឆ្ៃយខបបរនះ)។
1472
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា), ទំព័ ៨១-៨២ (ពួកោត់រដើ ហូតដេ់ដួេសនៃប់ ោត់
និងបតី បស់ោត់សនៃបទា
់ ង
ំ ២ នាក់ រដ្ឋយសា ខតពួកោត់ទន់រខាយកមាៃំង ពួកោត់ក្តូវរគវាយដំ រហើយកា ស់រៅមាន
កា េំបាករវទនា)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសង សីវត្តា), ទំព័ ៧៣-៧៤ (រពេខៃះ ោត់អស់
កមាៃំង និងរក្សកទឹកខ្ៃង
ំ រពេរៅរក្កាមកំរៅនងៃដ៏រៅត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ),
ទំព័

៦៣-៦៤ (បានរឃើញមនសសជារក្ច្ើនខដេមានជំងឺ ទាំងរកម ងទាំងោស់ មនរពេោត់មកដេ់ខក្ពកកាតម)។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី), ទំព័ ៨-១០ (ជារពេរវលារៅតបំ្តក្បោំឆ្នំ រហើយក្តូវ
ច្ំណាយរពេោប់នងៃរដើមបីោករច្ញពីភំរន ពញ។

ោត់

និងកូន បស់ោត់ក្តូវក្ជករក្កាមរដើមសាាយរៅរពេយប់មួយ

ខដេមានរភៃៀងធាៃក់ ខដេរក្កាយមក ពួកោត់កក្៏ គុនផ្ទតសាយ)។ េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតាុ៖ សកេីកមម បស់
ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា អតីត ឧតតមរសនីយន៍ នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664. សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី១០ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៧-៤៤៩៨ ( ក់ព័នអ
ធ នកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតសាានភាពរនាះ)។
1473
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ), ទំព័ ៦០-៦១, ៦៤-៦៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

427

01006735
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បស់ោត់មានបញ្ញារ ះរវៀន

1474

ក្គុនរៅត

492>

និងោគ ូសខ្ៃង
ំ

រហើយសមាជិកក្គួសា ោត់ទាង
ំ អស់មានជំងឺ

។

្សតីមានន្ទរ ះក្តូវសក្មាេកូនរៅត្តម្ៃូវ

រឡើយ រហើយ្សតម
ី ួយច្ំនួនបាន េូតកូន

1475

រដ្ឋយោមនទទួេបានជំនួយខ្នករវជជសា្សត

។ រទាះបីជារៅរក្កាមកាេៈរទសៈខបបណាក៏រដ្ឋយ

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានបងេំឲ្យបនតដំរណើ រៅមខ របើរទាះបីជាក្តូវរបាះបង់រោេសមាជិក
ក្គួសា ោស់ជោ ឬ រខាយកំលាង
ំ រៅត្តម្ៃូវក៏រដ្ឋយ

1474

1476

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី , ទំព័ ៨០-៨១ (កូនក្សី បស់ោត់មានបញ្ញារ ះរវៀន

ខដេមិនអាច្ កាអាហា

រហើយពួកោត់មិនមានឱសងរដើមបីពាបាេកូនរឡើយ), ទំព័

៧៩-៨០ (ពួកោត់ឈ្ប់

សក្មាក យៈរពេ ២ សបាតហ៍រៅវតត រដ្ឋយសា ខតោត់រទើបខតសក្មាេកូន រហើយមិនក្សួេខៃួន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី
២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី), ទំព័ ៩-១១ (កូនក្សី បស់ោត់ោគ ូសធៃន់ធៃ រហើយសមាជិកក្គួសា ោត់
រកើតក្គុនរៅតទាំងអស់ោន)។
1475
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី , ទំព័ ៨, ៣២-៣៣ (បានរឃើញមាតយខក្សកយំរៅរពេ
សក្មាេកូន)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស), ទំព័ ៥ (រឃើញ្សតីសក្មាេកូនរៅ
ត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន), ទំព័ ៧-៨, ទំព័ ២១-២២ (បានរឃើញផ្ទទេ់
្សតីខដេ េូតកូនរដ្ឋយសា ខតបញ្ញាននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ)។, ទំព័ ៤៨ (្សតីមួយ ូបរទៀត េូតកូន រដ្ឋយសា រដើ
ជាន់អាីមួយរហើយ អិេដួេ។ោមនន ណាមកជួយោត់រទពីរក្ ះោមនន ណាហានឈ្ប់ ឬ តវា៉ា រឡើយ)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានអំពជ
ី ន ងរក្ោះ កាន់ សនឌោ៉ា ឯកសា E3/4671 នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00211394 (ជា្សតីមានន្ទរ ះរៅរពេជរមៃៀសរនាះ ោត់ក្តូវសក្មាេកូន បានកូនក្បុសមួយរដ្ឋយោមនកា ខងទាំខ្នក
រវជជសា្សត ឬ ច្ំណីអាហា អាីរនាះរទ កនុង យៈរពេ៣នងៃ រៅកនុងភូមស
ិ ិតបូ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00557817 (្សតីមានន្ទរ ះខៃះក្តូវសក្មាេកូនត្តម្ៃូវ រហើយបនាទប់មកពួកខខម ក្កហមបងេំឲ្យពួកោត់បនតដំរណើ រៅ
មខរទៀត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង សខម ឯកសា E3/5402 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480112 (បានរឃើញ្សតីមានន្ទរ ះជារក្ច្ើន បានសក្មាេកូនរដ្ឋយោមនជំនួយខ្នក
រវជជសា្សត)។
1476
ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣(នូ ហន់),ទំព័ ៦-៧ (ពួកោត់ក្តូវបានអងគកា បងេំឲ្យបនតដំរណើ រៅមខ
រហើយអនកខៃះក្តូវរបាះបង់សមាជិកក្គួសា ខដេមានជំងឺរោេ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស
សាោ៉ា ន់)

ទំព័

៨១ (មានក្គួសា មួយបានរបាះបង់មនសសោស់មានក់ខដេរគទករៅរេើខក្គត្តមបរណា
ត យ្ៃូវ)

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០ (បាន មៃឹកពីកា រមើេរឃើញអនកជំងឺខដេរដើ ដួេ
រហើយរងើបអងគយ
ុ រៅរេើច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ រហើយោមនអនកណាអាច្ជួយអនកណាបានរឡើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ងួន ទីន ឯកសា E3/5004 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

428

01006736
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បានរ ៀបោប់ពីកា ខដេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម
ដំរណើ រៅមខ

ខតងខត ញក្ោនអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសឲ្យរធាើ

រហើយមិនអនញ្ញាតឲ្យរៅោំសមាជិកក្គួសា ោស់ជោខដេមិនអាច្រដើ បានរនាះ

រឡើយ រក្ ះថ្នវាអាច្បងកឲ្យសទះច្ោច្ ណ៍

1477

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រសង សីវត្តា បានរឃើញ

ប សច្ំណាស់មានក់រដកសឹងខតមិនករក្មើករៅរេើងេ
ន ់ រហើយមានក្សរមាច្វា រេើខួ ន
ៃ ោត់ និងច្ូេ
ខភនក បស់ោត់រទៀត្ង រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ូបរនះបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន មនសសោស់ ជាពិរសស

1478

ជាអនកខដេក្តូវរគរបាះបង់រោេរៅត្តម្ៃូវ

។

00557722 (ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនរដើ ឲ្យរេឿន ក្បជាជនមិនអាច្ឈ្ប់ ង់ោំសមាជិកក្គួសា ោស់ជោ
និងមានជំងឺខដេរដើ មិន ួច្រនាះរឡើយ

រគបញ្ញជឲ្យរបាះបង់រោេសមាជិកក្គួសា ខដេោស់ជោ)។

រសច្កតីពណ៌នា

បស់អនកក្សី មម សំរអឿន (ឧបសមព័នធ ៤) ឯកសា E3/3963 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00198399 (កូនក្សីច្បង បស់ោត់ខយេ់គ

ពួកោត់កស
៏ ំកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានរឃើញរហតកា ណ៍រនះ រដើមបី

សក្មាកមួយខភៃត ោំនាងធូ ក្សាេសិន។ ក្បខហេជាកនៃះរមា៉ាងរក្កាយ រៅរពេខដេកូនក្សីដឹងខៃួន វិញ កងទ័ពខខម
ក្កហមរ្សងរទៀតបានរធាើសញ្ញាឲ្យពួកោត់បនតដំរណើ រៅរទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នជ

យឺន ឯកសា E3/4824 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើ
ដំរណើ រៅមខ រហើយមិនអនញ្ញាតឲ្យសក្មាករទ រទាះបីជាអាកាសធាតរៅតខ្ៃង
ំ ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ណាវី ឯកសា E3/4921 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00586773 (រធាើដំរណើ ោ៉ាងខវងឆ្ៃយត្តម្ៃូវជាតិ ្ៃូវដី និងកនុងនក្ព រដ្ឋយមិនអាច្ឈ្ប់សក្មាកបាន
រឡើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត ៉ាូសាាន ឯកសា E3/5076 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00641840 (ពួក ខខម ក្កហម ញក្ោនពួកោត់ឲ្យរដើ ោ៉ាងរេឿន រហើយរដើ
ដេ់យប់រក្ជ្)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា E3/5406 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480181 (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំ ហូតឲ្យបនតដំរណើ រៅមខ)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានអំពជ
ី ន ងរក្ោះ រអៀម រទៀង ឯកសា E3/5482 នងៃទី ០៣ ខខកមភៈ ឆ្នំ ២០១០, ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម )
00512863 (បានរឃើញោស់ជោ និងអនកជំងឺ ក្តូវបានរគរបាះបង់រោេរៅត្តម្ៃូវ ោប់ពរី ពទយរលាកសងឃ រៅដេ់
រ ធិ៍ច្ិនតង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557817 (ពួកខខម ក្កហមបងេំ្សតីមានន្ទរ ះខដេរទើបសក្មាេកូន ួច្ត្តម
្ៃូវឲ្យបនតដំរណើ រៅមខ)។
1477
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័ ១៥-១៧, ២០-២១។
1478
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសង សីវត្តា), ទំព័ ៨៣-៨៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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493>

សូមបីខតអនកមានេយក៏មិនអាច្ោយេយរនាះរដើមបីទិញមាប
ូ អាហា ឬថ្ននំរពទយបានរឡើយ

រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន េយខេងមានក្បរោជន៍រទៀតរហើយ រក្កាមកា
ដឹកនាំងីរម នះ

1479

។

១០.២.១៣ ជំនយ
ួ ខដេក្តូវបាន្តេ់

494>

សាកសី រខៀវ រៅ ខដេជាក្ពះសងឃ បាន្តេ់ភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញអំពីកា រក្តៀមរ ៀបច្ំ

ខ្នកសខមាេភាពកនុងកក្មិតមួយ

សក្មាប់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តម្ៃូវ

រៅកាន់តំបន់

ា ំរណើ និងរ ៀបច្ំកខនៃងសានក់រៅឲ្យអនក
ជនបទ ។ រខៀវ រៅ បានរឃើញកមាមភិបាេខខម ក្កហមរធើដ
ខដេក្តូវបានជរមៃៀស
1479

1480

។ សាកសីជារក្ច្ើនរ្សងរទៀតក៏បាន្តេ់ភ័សត្ត
តុ ងអំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍ននកា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី), ទំព័ ៨១-៨៣ (ច្ង់ទិញមាូបអាហា ប៉ាខនតក្តូវបានរគក្បាប់

ថ្ន េយខេងក្តូវបានរគទទួេយករទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី), ទំព័
៧៤

(រៅរពេោត់ោករច្ញពីទីក្កុង

ោត់បានឮពីក្បជាជនថ្ន

ពួកោត់ឈ្ប់រក្បើក្កដ្ឋសក្បាក់រទៀតរហើយ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី , ទំព័ ២២(េយ បស់ពួកោត់ខេងក្តូវបានរគរក្បើរទៀត
រហើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៣៦-៣៨ (២ ឬ ៣ នងៃរក្កាយកា េកេយ
ទីក្កុងភនំរពញ ោត់បា នឮរសច្កីតក្បកាសថ្ន េយខេងក្តូ វ បានរគច្ោច្ រទៀតរហើ យ )។ ក្បតិ ោ ឹ កនងៃទី ៣០ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ។
( ៉ាោម តន), ទំព័ ៥៥-៥៧ (បានរឃើញក្គួសា មួយខដេក្តូវបានរគជរមៃៀស បានសាពយកាបូបដ្ឋក់េយច្ំនួនពី និង
បានក្បាប់ពួកោត់កំឲ្យខាេ់នឹងេយ រក្ ះរៅភូមិភាគ ំរដ្ឋះ េយខេងក្តូវបានរគោយរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា), ទំព័ ៥៥ (បានឮ កយច្ោមោមថ្ន េយក្តូវបានរគេបរោេ។ ោត់
ពាោម កាេយោត់ ប៉ាខនតវាខប ជាោមនក្បរោជន៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង), ទំព័
២១-២២ (ដំបូង ក្បជាជនអាច្រដ្ឋះដូ ទំនិញជាមួយនឹងេយខដេពួកោត់មាន ប៉ាខនតឆ្ៃយពីភំរន ពញបនតិច្ េយរ ៀេ
ខេងក្តូវបានោយរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នូ ហន់), ទំព័ ៧ (ពួកោត់មិនដឹងរៅ
ទីណារដើមបី កបានមាូបអាហា ឬ ថ្ននំរពទយ រហើយេយខដេោត់មាន រគខេងោយរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ), ទំព័ ២១-២៣ (ក្បខហេមួយគីឡូខម៉ាក្តពីកខនៃងក្តួតពិនិតយ ហួសច្ំកា ដូង ក្គួសា
បស់ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន េយខេងក្តូវបានោយរទៀតរហើយ រហើយទាហានបានយកេយពីោត់រៅដតរោេ។
រៅរពេរនាះ ក្គួសា ោត់គិតថ្ន ពួកោត់នឹងសាៃប់ រដ្ឋយសា ខតពួកោត់ពឹងខ្អកខតរេើេយទាំងរនាះ រហើយពួកោត់
ខេងមាន វិធីណាមួយរដើមបីទិញមាូបអាហា ឬ បស់ ប រ្សងៗរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៧-៥៨ (េយោយរពញ្ៃូវ)។ សូមរមើេ្ងខដ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសីព
ត ី

ក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១៧៣-១៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00964011។
1480

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ), ទំព័ ៨៨-៩០ (ក្ពះសងឃមួយអងគ បានរេើករឡើងថ្ន

រទាះបីជាោត់មិនបានពិនិតយរមើេក្គប់កខនៃង និងមិនអាច្និោយជាទូរៅអំពីកា រ ៀបច្ំោត់ខច្ងរេើក្បជាជន ក៏ោត់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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្តេ់ជំនួយ ជាពិរសសកា ដឹកជញ្ជូ ន

1481

រទាះបីជាក្ពឹតកា
ិត ណ៍ទាង
ំ រនះហាក់ដូច្ជាមិនរកើតមានជា

រទៀងទាត់ក។
ីត ជាកា ពិត អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយ ូបបានទទួេសាគេ់ថ្ន ក្កុមក្គួសា ខដេ
គិតថ្នមានកា រ ៀបច្ំ ួច្ជារក្សច្ រដ្ឋយសា ខតោត់បានរឃើញកមាមភិបាេខខម ក្កហមបានរធើដ
ា ំរណើ និងរ ៀបច្ំកខនៃង
សានក់សក្មាប់អនកជរមៃៀស)។ សូមរមើេ្ងខដ
ស

បន ឯកសា

េិខិត បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី

អតីត ឧតតមរសនីយ៍ននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664-00499665 (សំរៅរៅរេើ “ច្ំណច្ ួម” ខដេអនកជរមៃៀសបានទទួេអងក មតង
ឬពី ដងកនុង ១ សបាតហ៍ រទាះបីជារយើងមិនច្ាស់ថ្នរតើ ោត់និោយសំរៅរេើតំបន់ណាមួយកនុងក្បរទសកមពជា
ុ កីត)។
1481
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៨១-៨២ (អតីតទាហាន េន់ នេ់ បានរេើករឡើង
ថ្ន រទាះបីជាកា ជរមៃៀសរធើរា ឡើងភាគរក្ច្ើនរដ្ឋយធនធានផ្ទទេ់ បស់ខួ ៃនកីត រៅឃំបារបាង ពួកោត់ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ ន
រៅក្សុកសំរោងរដ្ឋយឡានមួយខដេកងទ័ពខខម ក្កហមោប់បាន។

ពួកោត់ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមឡានកនុងរពេរនាះ

ខតប៉ារណា
ណ ះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00198942 (ពួកកមាមភិបាេខខម ក្កហម និងក្បជាជនមូេដ្ឋានខៃះរៅខកប សាពន
កំពង់សាមច្់ អាណិត ូបោត់ និងបានឲ្យអងក ខៃះមកោត់។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ មា៉ាត់ សា ឯកសា
E3/5326 នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00451835-00451836 (ក្តូវបានជរមៃៀស
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញត្តមឡានខដេរបើករដ្ឋយពួកកងទ័ពខខម ក្កហម)។

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ

រហង

ខង៉ាត ឯកសា E3/5364 នងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00476648 (ោត់ក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញ រហើយោត់បានសំជិះឡានកងទ័ពខខម ក្កហម រទាះបីជារក្កាយរពេមកដេ់ខបកោន ខខម ក្កហមបញ្ញជ
ឲ្យពួកោត់ច្ះរដើ ទាំងអស់ោន)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៤២
ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រដ្ឋយមិនដឹងកាេប ិរច្ិទ រលាក S ួមជាមួយនឹងខខម ទាំងអស់ខដេក្តូវបានបរណតញ
រច្ញពីសាានទូត្ងរនះ ក្តូវបានរគ នាំរៅសាតត Lambert។ ជនទាំងឡាយណាខដេរៅសាតតរពញមួយយប់ បានសំ
មាូបអាហា ពីពក
ួ ខខម ក្កហម ខដេបានសមាៃប់ក្ជូកឲ្យពួកោត់។ រៅរពេរលាក S បដិរសធមិនោករច្ញរដ្ឋយ
រងមើ រជើងរទ និងសំជិះឡាន ពួកខខម ក្កហមក៏ឲ្យោត់ជិះឡាន), ទំព័

១៧៨-១៧៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836255-

00836256 (កាេពីនងៃទី០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមកង បានរេើករឡើងថ្ន ពួកោត់បានរក្បើក្បាស់ក្គប់
ទក្មង់ននកា ដឹកជញ្ជូ នទាំងអស់ ទាំង្ៃូវរោកនិង្ៃូវទឹក រដើមបីធានាថ្ន ក្បជាជនបានោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញឲ្យបាន
ឆ្ប់ ហ័សត្តមខតអាច្រធើបា
ា ន)។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុង
ភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00658220 (បាន
ោយកា ណ៍ថ្ន អនកជរមៃៀសបានរេើករឡើងថ្ន រពេខៃះ មាន បបអាហា ប៉ាខនតរៅកខនៃងខៃះ ខខម ក្កហមមិនក្តឹមខតមិន
ឲ្យអាហា រទ ខងមទាំងដកយកសរមៃៀកបំ ក់រៅសេ់ពីអនករធើដ
ា ំរណើ រទៀត្ង), ៣ ERN (ភាសាខខម ) 0065822100658222 (បានោយកា ណ៍ថ្ន បនាទប់ពីរកើតមានជំងឺអាសននរោគ ខខម កមមយ
ុ នីសបា
ត នោក់វាក់សាង
ំ ពី ក្បរភទឲ្យអនក
រធើដ
ា ំរណើ ៖ មួយក្បរភទបានពី វិទាសាានបា៉ា សទ័ សក្មាប់ជំងឺអាសននរោគ និងមួយក្បរភទរទៀតគឺ “ថ្ននំ BGI” ជាថ្ននំ
ពាបាេជំងឺក្គប់ក្បរភទខដេរក្បើក្បាស់សក្មាប់អនកជំងឺ

ឬ

អនក ង បួសក្គប់ោន

ប៉ាខនតថ្ននំរនះមិនមានក្បសិទធភាព

សក្មាប់ពាបាេជំងឺអាសននរោគរនាះរទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មានឋានៈខពស់ទទួេបានសិទធិពិរសសរេើសរគ រដ្ឋយពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសខដ
ខខម ក្កហម្តេ់មប
ូ ា អាហា
សាកេ វិទាេ័យភូមិនភ
ទ ំរន ពញ
រ ធិ៍សាត់

495>

និងទឹក

ខតក្តូវបានពួក

កនុងអំឡុងរពេោត់សានក់រៅ យៈរពេមួយសបាតហ៍រៅ

និងរក្កាយមក

រៅរពេពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានរៅ

1482

។

្ទយ
ុ រៅ វិញ

សាកសី

និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើនបានរ ៀបោប់ថ្ន

រៅត្តម្ៃូវ

កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មប
ូ ា អាហា ទឹក ថ្ននំរពទយ ឬ កា ដឹកជញ្ជូ នឲ្យពួកោត់រនាះរទ សូមបីខត
កា ជួយដេ់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសខដេមានសខភាពទន់រខាយ ោស់ជោ ឬ អនកខដេ ង បួសក៏
ោមនខដ

1483

។ រោងត្តមសាកសី ៉ាោម តន ខដេបានោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរៅខខ រមសា ឆ្នំ

ខខម ក្កហមក៏បានឲ្យជំនួយតិច្តួច្មួយច្ំនួនដេ់អនកទាំងឡាយណាខដេរៅសាានទូតបាោំ ង្ងខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័ ៤៨-៤៩ (ខខម ក្កហមអនញ្ញាតឲ្យសាានទូតបាោំងទទួេបាន
ក្ជូកមួយកាេកនុងមួយនងៃ និងបខនៃមួយច្ំនួន្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD), ទំព័ ៥១ (រៅសាានទូតបាោំង ខខម ក្កហមបាន្តេ់អងក និងទឹកក្គប់ក្ោន់)។ ទូ រេខក្កសួងកា
ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានភាពរៅភនំរពញនានងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរវលារមា៉ាង ១៥
រមា៉ាងរៅក្សុកខខម ឯកសា E3/2690 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (ភាសាខខម ) 00491975-00491976 (បាន
ោយកា ណ៍ថ្ន រមដឹកនាំខខម ក្កហមបានធានា្តេ់សវតាិភាព និងឧបតាមច្
ភ ំណីអាហា រៅត្តមខដេរគអាច្រធើរា ៅបាន
ដេ់សាានទូត)។
1482
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ហង សាវា៉ា ត ឯកសា E3/5591 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00418447-00418448 (ពួកខខម ក្កហមបានោប់ខួ ៃនោត់ និងក្គួសា ោត់ និង
បានយកពួកោត់រៅសាកេ វិទាេ័យភូមិនភ
ទ ំរន ពញខដេរៅត្តមបរណា
ត យមហា វិងីសហព័នធ សសី ខដេោត់បានសានក់
រៅកខនៃងរនាះ យៈរពេមួយសបាតហ៍ជាមួយក្គួសា មួយ យៈរ្សងរទៀត ខដេជាក្គួសា អនកមាន ឬអនកមានឋានៈខពស់
ឬ ក្គួសា ខដេមានរ្
ម ះរៅកនុងសងគម។ ក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យអងគយ
ុ រៅកនុងកាប៊ីនឡាន រហើយោត់
បានទទួេសាគេ់ថ្ន កា អងគយ
ុ កនុងកាប៊ីនរនះ គឺជាសិទធិពិរសស)។
1483
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន), ទំព័ ៣៦ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូ នណាមួយសក្មាប់អនក
ជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី , ទំព័ ៧៦-៧៧ (មិនបានរឃើញកងទ័ពយក
ច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ច្ំរ ះអនក ង បួសរនាះរទ។ ពួកកងទ័ពមិនយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ច្ំរ ះអនកឈ្ឺរទ) ទំព័ ៨៥-៨៦ (កងទ័ពខខម
ក្កហមរៅត្តម្ៃូវ មិនបានឲ្យអីារសាះដេ់ពួកោត់រនាះរទ) ទំព័ ៩០ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូ ន មិនមានជំនួយណាមួយ
ខដេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម ឬក្បជាជនមូេដ្ឋាន ្តេ់ឲ្យរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា
ី) ទំព័ ៨២។ នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ១៣។ នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise
AFFONÇO), ទំព័ ៥៨, ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់), ទំព័ ៨១-៨២។
នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់), ទំព័ ៣៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩៧៥ ខដេរៅរពេរនាះ មានកា ពិភាកាអំពខី ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីភំរន ពញ រៅកនុង

ក្សី្េ), ទំព័ ១៩-២០ (ពួកោត់មិនក្តូវបានរគ្តេ់មូប
ា អាហា ទឹក ទីជក្មក និងថ្ននំរពទយរនាះរទ)។ នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្), ទំព័ ៣៤, ៤៨-៤៩ (ពួកខខម ក្កហមមិនបានឲ្យអីាទាេ់ខតរសាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ), ទំព័ ៦១-៦៣, ៦៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ),
ទំព័ ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (អូន ្េៃី), ទំព័ ៣០-៣១ (ោមនន ណាមានក់ឲ្យអីារនាះរទ)។
នងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង), ទំព័ ១៨-១៩ (អងគកា មិនបានយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ដេ់សខមាភាព និង
សខភាព បស់រយើង ឬ ជួយរយើង ឬ្តេ់ឲ្យរយើងនូវថ្ននំរពទយណាមួយរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សទាធ វី), ទំព័ ១២-១៣ (ពួកោត់មិនមានថ្ននំរពទយ រៅរពេពួកោត់ឈ្ឺរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់), ទំព័ ៦ (អនកទាំងឡាយណាខដេឈ្ឺ មិនអាច្ កអនកណាជួយបានរទ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្), ទំព័ ៨១-៨៣ (កា ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រធើរា ឡើងត្តមេទធ ភាពរ ៀងៗ
ខៃួន។ ោមនន ណាមានក់យកច្ិតទ
ត ករេើអនកជំងឺរនាះរទ។ អនកជំងឺនឹងសាិតរៅមួយកខនៃង រហើយសាៃប់ ឬហូ ្ម ហូត
ដេ់សាៃប់។ ពួកោត់សក្មាករៅត្តម្ៃូវរដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយសា ខតោមនន ណាខណនាំោត់ជាក់លាក់ថ្នរតើោត់ក្តូវជួប
ជំោន និងសក្មាករៅកខនៃងណារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី , ទំព័ ៨០ (មិន
បានរឃើញពួកកងទ័ពខខម ក្កហមណាមួយ យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ច្ំរ ះក្បជាជនរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ១១ (មិនមានខច្កមាូបអាហា រនាះរទ), ទំព័ ៣៧ (មិនមានកា ដឹកជញ្ជូ ន និងមិនមាន
ខច្កទឹក មាូបអាហា ឬថ្ននំរពទយរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF), ទំព័
៤៨-៤៩

(ោត់មិនបានរឃើញពួកខខម ក្កហម្តេ់ជំនួយអីារនាះរទ

រេើកខេងខត្តេ់មូប
ា អាហា រៅសាានទូតបាោំង

ប៉ារណា
ណ ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៨ (ពួកខខម ក្កហមមិនបាន
ក្បាប់ក្បជាជនថ្ន

ពួកោត់អាច្នឹងទទួេបានជំនួយណាមួយកនុងអំឡុងរពេននកា រធើដ
ា ំរណើ បស់ោត់រនាះរទ)

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ១៥-១៦។ នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៩-១០ (ោត់បានរឃើញថ្ន ខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មរធាបាយរធើដ
ា ំរណើ
មាូបអាហា ឬ ទឹក ឬជំ នួ យ រ្សងៗរទៀតដេ់ អន កជរមៃៀសរនាះរទ)។ សូ ម រមើ េ្ងខដ

កំ ណ ត់រហត ននកា សាត ប់

ច្រមៃើយ រដើម បណតឹង ដាបបរវណី សូ សទាធ វី ឯកសា E3/4608 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00418469-00418470 (ពួក ោត់មិ ន បានទទួ េ អីាទាំងអស់ ពីខខម ក្កហម)។ កំណ ត់រហត ននកា សាត ប់
ច្រមៃើយរដើម បណតឹង ដាបបរវណី ឃិន សខ ឯកសា E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00373187 (ពួកោត់មិនបានទទួេជំនួយអីារនាះរទ)។

កយសត្ត
ំ ង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា

ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00865602-00865602 (ខខម
ក្កហមមិនបាន្តេ់មូប
ា អាហា ដេ់ពួកោត់រទ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗ
ោន ទំព័ ៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00836109 (រលាក R ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភសន៍ បាននិោយថ្ន ពួកោត់
ក្ពួយបា មភអំពកា
ី ខសាង កមាូបអាហា រដ្ឋយសា ខតខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មូប
ា អាហា អីារនាះរទ ។ មានឡានដឹកថ្ននំ
រពទយច្ំនួន ៣ ឡាន ប៉ាខនតពួកខខម ក្កហមមិនបានខច្កថ្ននំរនាះរទ។ មានរគនិោយថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានយកថ្ននំទាង
ំ រនះ
រៅរវៀតណាម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006741
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កិច្ចក្បជំរនាះ មិនមានកា ពិភាកាេមអិតអំពី របៀប្តេ់មប
ូ ា អាហា ដេ់ក្បជាជន ឬ កា យកច្ិតត
ទកដ្ឋក់ដេ់មនសសោស់ជោ កូនរកមង ឬ អនកជំងឺ រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ

496>

1484

។

អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសបានបញ្ញជក់ថ្ន កង បស់ពួក

ោត់នីមួយៗ មិនបានជួយ ឬ ្តេ់ជំនួយណាមួយដេ់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាំងឡាយខដេ

1485

ោករច្ញពីទីក្កុង ឬ ក៏បានទទួេកា ខណនាំឲ្យជួយដេ់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ

។ ស៊ុំ ជា

បានបញ្ញជក់ថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវខងទាំខួ ន
ៃ ឯង រដ្ឋយសា ខតមិនមានរោេនរោបាយ
កនុងកា ជួយពួកោត់រនាះរទ ។ ជាកា ពិត កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់មិនបាន្តេ់មប
ូ ា អាហា ឬ
ទឹកដេ់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ
សក្មាប់ហូបខៃួនឯង្ង

1486

រដ្ឋយសា ខតកងទ័ពមិនមានរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់

។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ជា ួម

កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបាន្តេ់មប
ូ ា អាហា ទឹក កា ពាបាេជំងឺ ឬ កខនៃងសានក់រៅក្គប់ក្ោន់ដេ់
អនកខដេក្តូវបានបងេំឲ្យោករច្ញពីភំរន ពញរនាះរទ។

1484

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន), ទំព័ ៦៧-៦៨ (កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំ ព័ត៌មានេមអិតតិច្

តួច្ប៉ារណា
ណ ះ ក្តូវបានរគបកក្សាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន), ទំព័ ១២-១៣ (ោត់
អាច្ច្ូេ ួមសាតប់កិច្ចក្បជំ រដ្ឋយសា ខតោត់គឺជាអនកោមកាមកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំរនះ)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៣,
ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៧។
1485
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី), ទំព័ ៤៣-៤៤ (កង បស់ោត់មិនបានទទួេកា ខណនាំ
ណាមួយពីរមបញ្ញជកា កងវ រសនាតូច្ បស់ោត់ឲ្យជួយក្បជាជនខដេកំពងោករច្ញពីទីក្កុងរនាះរទ), ទំព័ ៦៣-៦៤
(ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន អាជាាធ មូេដ្ឋានគឺជាអនកទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ទទួេក្បជាជនទាំងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (នី កន), ទំព័ ៦៤-៦៦, ៦៧-៦៨ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូបខដេ ក់ព័នរធ ៅ
កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនបានសរងកតរឃើញថ្ន មនសសោស់ជោ អនកជំងឺ និងអនកមានន្ទរ ះ ក្តូវ “រៅត្តមេទធ ភាព”
ខៃួនឯង និងរដើ រងមើ រជើង។ អតីតកងទ័ព ូបរនះក៏បានរេើករឡើងរទៀតថ្ន មានកា ខណនាំ រហើយក្បជាជនរៅមូេដ្ឋាន
ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យទទួេក្បជាជនទាំងអស់ រហើយក្តូវ្តេ់ និងខច្កអាហា ឲ្យក្បជាជនងមី។ បញ្ញាេមអិត ដូច្ជា
អាហា

ទឹក

និងកខនៃងសានក់រៅមិនមានរៅកនុងគរក្មាងរនាះរទ។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00384417 (កងទ័ព
ខខម ក្កហមមួយ ូបបាននិោយថ្ន ពួកោត់មិនបាន្តេ់ជំនួយអីទា
ា េ់ខតរសាះដេ់ជនសី វិេ)។
1486
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២៣, ៣៨-៣៩, ៤៤ (ក្បជាជនមិនក្តូវបានរគជួយ
រនាះរទ។ មិនមានកា ខណនាំឲ្យជួយក្បជាជនរនាះរទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

១០.២.១៤ កា សាៃប់

497>

រៅរពេជួបក្បទះនឹងេកេខណឌេំបាកខ្ៃង
ំ
និងឥតឈ្ប់ឈ្

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា

ជរមៃៀសក្បជាជន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយច្ំនួនបានរធាើអតតោត ឬ បានសាៃប់ភាៃមៗរដ្ឋយ

1487

សា ខតកា អស់កមាៃំងខ្ៃង
ំ កា ហូបមិនក្គប់ក្ោន់ ឬ មានជំងឺ
1487

។ សាកសីជារក្ច្ើនបានរ ៀបោប់

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង), ទំព័ ២១-២២ (បានរឃើញក្សី ត ២ ូបច្ងកខៃួនឯងរៅ

កខនៃង ២ រ្សងោន និងបានរឃើញក្បជាជនរនឿយហត់ោ៉ាងខ្ៃង
ំ កនុងកា រធើដ
ា ំរណើ ដូច្រនះបានសក្មាករៅត្តមសងខ្ង
្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG), ទំព័ ៣ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖

កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E236/1/4/3.1 ទំព័

១២២-១២៣ ERN (ភាសាខខម )

00963960-00963961 បានកត់សមាគេ់ថ្ន ជនប រទសខដេហូ ច្ូេសាានទូតជារ ៀងោេ់នងៃ បានរេើករឡើងអំពី
រ ឿងោ៉ា វសាកសពរៅត្តម្ៃូវ និងមនសសខដេសាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬ ហត់រនឿយរពេរដើ ត្តម្ៃូវ)។ ទូ រេខសាានទូត
សហ ដាអារម ិក កមមវតាុ៖ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 (បានោយកា ណ៍ថ្ន អនកជរមៃៀសបាននិោយអំពទ
ី ឹកមិនក្គប់
ក្ោន់ ឬ ទឹកកខាក់ និងកំរៅនងៃខ្ៃង
ំ ខដេបានសមាៃប់មនសសោស់ និងពួករកម ងៗ រហើយជំងឺអាសននរោគបានរកើតមាន
រឡើង។ រៅរពេខដេពួកោត់បានមកដេ់រខតតកំពង់ោម មនសសពី៤ រៅ៥ នាក់ បានសាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺអាសននរោគ
ជារ ៀងោេ់នងៃ)។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កមពជា
ុ ងមី ឯកសា E3/3006 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00702181 (ជនជាតិឥណា
ឌ និងជនជាតិហីេ
ា ីពីនក្តូវបានរគក្ច្ឡំបងេំឲ្យ
រច្ញពីភំរន ពញ បាននិោយថ្ន មនសសោស់ៗ កូនរកម ងតូច្ៗ អនកជំងឺជារក្ច្ើន បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេពួកោត់បានរដើ
រឆ្ពះរៅខ្ងរជើងបានបនតិច្ រដ្ឋយសា ខតមានជំងឺអាសននរោគ ខាះខ្តមាូបអាហា

និងមិនមានទឹកសាអត)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ផ្ទត់ ហន ឯកសា E3/4756 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤
ERN (ភាសាខខម ) 00484884 (ោស់ជោមួយច្ំនួន ខដេខេងអាច្រដើ ួច្ បានសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ)។ ទំ ង់ខបបបទសំ
ព័ត៌មានបខនាម បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឈ្ឹម មន ឯកសា E3/4910 ច្ះនងៃទី២៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័
៣ ERN (ភាសាខខម ) 00578147 (រៅត្តម្ៃូវបានរឃើញថ្ន មនសសោស់ជោ និងកូនរកម ងមួយច្ំនួនបានសាៃប់)។
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន នងៃទី ១៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៥៩១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836236-00836237 (នី បនេី បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេពួករគបានបងេំឲ្យក្បជាជនរធើា
ដំរណើ ទាំងនងៃទាង
ំ យប់ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃប់កនុងរពេរធើដ
ា ំរណើ ។ អនកជំងឺខដេក្តូវបានដឹកមកពីមនទី រពទយ បាន
សាៃប់រដ្ឋយសា ពួកោត់មិនអាច្រដើ បាន។ ្សតីខដេរទើបខតសក្មាេកូនរហើយ បានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតខាះថ្ននំរពទយ។
អនកក្តូវ បួសរដ្ឋយស្ង្វគម ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី

រ ៀម ឯកសា E3/4980 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00554820 (បានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជន
ក្បខហេ២០០ ប៉ារណា
ណ ះ បានមកដេ់ភូមិ ពីរក្ ះខតក្បជាជនមួយច្ំនួនសាៃប់រដ្ឋយសា ខតអត់ោៃន និងជំងឺ)។

កយ

សំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤
ERN (ភាសាខខម ) 00557816-00557817 (្សតីមានន្ទរ ះមួយច្ំនួនខដេបានសក្មាេកូនរៅត្តម្ៃូវ និងក្តូវបាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ថ្ន បានរឃើញក្បជាជនសាៃប់រៅរេើ្ូវៃ និងត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ

1488

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ពិន

ោ៉ានង បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់រធើដ
ា ំរណើ កាន់ខតឆ្ៃយពីទីក្កុង អនកជំងឺ អនក បួស
អនកពិកា និងមនសសោស់ កាន់ខតតអូញខតអ អំពីកា អស់កមាៃំងខ្ៃង
ំ រហើយពួកោត់ោប់រ្តើមរឃើញ
សាកសពកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើងៗទករោេរៅត្តមដង្ៃូវ

បងេំឲ្យបនតកា រធើដ
ា ំរណើ

ហូតដេ់ោត់ខេងខ្ៃច្រៅរពេរឃើញ

មិនអាច្ក្ទាំនឹងកា េំបាកបានរនាះរទ។ ្សតីមួយច្ំនួនបានទកទា ក បស់ពួកោត់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ណាវី ឯកសា E3/4921 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (រៅត្តម្ៃូវ ោត់បានរឃើញកា រធើាអតតោត អនករ្សងរទៀតសាៃប់រដ្ឋយសា
អត់អាហា ។ បអូនក្បុសមានក់ និងបអូនក្សី បស់ោត់ខដេរៅរៅរដ្ឋះ សាៃប់រដ្ឋយសា អត់អាហា )។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ លាស់ វណា
ណ ន ឯកសា E3/5327 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00451929 (អនកជរមៃៀសបានសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ រហើយសាកសព បស់ពួកោត់សយ
អុ េួយ ខណៈរពេខដេអនកជរមៃៀស
មួយច្ំនួនធាៃក់ខួ ៃនឈ្ឺរដ្ឋយសា មាូបអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ រហើយកា រធើដ
ា ំរណើ ខវងឆ្ៃយ និងរនឿយហត់ខ្ៃង
ំ )។ ទក្មង់
ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ក្ ប រខន ឯកសា E3/5406 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00480181 (បានរឃើញមនសសជារក្ច្ើនសាៃប់រៅត្តម្ៃូវរដ្ឋយសា ខតអត់ោៃន និងអាយរក្ច្ើន)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកម កួន ឯកសា E3/5418 នងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00480987 (ឪពក បស់ោត់បានសាៃប់បនាទប់ពីោត់បានមកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ោត់កនុង យៈរពេ ២ រៅ ៣ នងៃ
រដ្ឋយសា ខតរដើ ឆ្ៃយ និងមិនមានអាហា ប ិរភាគ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ តូច្ មនិនទ

ឯកសា E3/4668 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00211324-00211325 (មនសស
ោស់ជោមិនអាច្រធើដ
ា ំរណើ រៅមខបាន និងបានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេរធើដ
ា ំរណើ រនាះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី អឹម សនទី ឯកសា E3/5555 នងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម )
00363532-00363533 (មាតយរកម ក បស់ោត់បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយសា ខតអាយោស់)។
1488
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦០-៦២ (ក្បជាជនសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ។ ក្បជាជន
ក៏បានសាៃប់រដ្ឋយសា ត់ជាន់ោនរពេោករច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា), ទំព័
១២-១៣ (បានរឃើញក្បជាជនសាៃប់រៅត្តមដង្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ)
ទំព័ ៣២-៣៣ (ក្បជាជនមួយច្ំនួនសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី)
ទំព័

៦៨-៦៩ (បានរឃើញក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃប់រៅត្តម្ៃូវកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ៦ (ក្បជាជនមួយច្ំនួនបានសាៃប់ និងក្តូវបានទករោេរៅត្តម្ៃូវ)។
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836105
(រលាក

M

ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភសន៍

ោយកា ណ៍ថ្នបានរឃើញសាកសពសអយ
ុ េួយមិនទាន់កប់ោប់ ន់

សាកសពរៅត្តម្ៃូវ។ កា សាៃប់រដ្ឋយសា ខតខាះមាូបអាហា

ជំងឺ និងថ្ននំរពទយមិនក្គប់ក្ោន់)។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសតណាត្ត ៉ាូសាាន ឯកសា E3/5076 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN
ី ំខកប សាកសពមាតយ បស់ខួ ៃនរៅត្តម្ៃូវ)។
(ភាសាខខម ) 00641840 (ោត់បានរឃើញទា ករដករេើដយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាកសពទាំងរនាះ

1489

។ រពជ ក្សី្េ បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់បានរៅដេ់

សទឹងមានជ័យ ពួកោត់បានរឃើញសាកសពរៅរេើខក្គរពទយខដេក្តូវបានទករោេរៅរេើច្ិរញ្ច ើម
្ៃូវរៅជាយទីក្កុងភនំរពញ

498>

1490

។

រកមងៗ ជាពិរសស បានសាៃប់រដ្ឋយសា អត់ោៃន និងជំងឺរ្សងៗ ខដេរកមងៗទាំងរនាះ

បានឈ្ឺរៅរពេរធាើដំរណើ ត្តម្ៃូវ

1491

។ រវជជបណឌិតកមពជា
ុ មួយ ូបរ្
ម ះ នហ បានរេើករឡើងថ្ន

រៅរពេរធាើដំរណើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ពួកោត់ពិតជាបានរឃើញសាកសពរកមងមានក់រៅត្តម្ៃូវ

រ ៀងោេ់ច្មាៃយ្ៃូវក្បខហេ២០០ ខម៉ាក្ត។ រកមងភាគរក្ច្ើនសាៃប់រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺក្កពះ រ ះរវៀន
ខដេបណា
ត េមកពីកា រខាះជាតិទឹកកនុងខៃួនទាំងក្សុង។ រកមងៗក្តូវកា សក្មាក និងថ្ននំរពទយ ប៉ាខនត
រកមងៗទាំងរនាះមិនបានទទួេកា សក្មាក
1489

និងថ្ននំរពទយខដេក្តូវកា រទ

1492

។

រដ្ឋយមិនមាន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៤៤ (ដកក្សង់ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ ពិន ោ៉ានង៖

ជី វិតកូននងៃ កូនក្តូវខត ស់ ឯកសា E3/3988 ERN (ភាសាខខម ) 00588145-00588146)។
1490

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥-១៧ (ោត់រជឿជាក់ថ្ន ក្បជាជនអាច្ធាៃក់ខួ ៃន

ឈ្ឺធន
ៃ ់ និងរដ្ឋយសា ខតសាានភាពខបបរនះ ក្បជាជនមិនអាច្ ស់ោនបានរទ ដូច្រនះសាកសពពួករគក្តូវបានទករោេ
ោមនអនកណារមើេរនាះរទ)។
1491
ឧទាហ ណ៍ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៤៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00836120 (រលាក S បានរ ៀបោប់ថ្ន រៅបនាទយ កូនរកម ងអាយ ៧ ឆ្នំ ខដេបានរដើ ជាមួយឪពកមាតយកនុង
អំឡុងរពេរមា៉ាងរៅតបំ្តរៅរពេនងៃបានសាៃប់ប៉ានាមនរមា៉ាងរក្កាយមកបនាទប់ព្
ី ឹកទឹកត្តមបឹង)។ ទំព័

១៧២-១៧៤

ERN (ភាសាខខម ) 00836249-00836251 (កាេពីនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាក សា ិត បានរ ៀបោប់អំពី
កា សាៃប់ បស់ទា កអាយមួយខខ ខដេបានឈ្ឺ រហើយសេ់ខតខសបក និង្អឹងប៉ារណា
ណ ះ។ រៅខក្ពករ ធិ៍ កនុងក្សុក
ក្សីសនធ រខតតកំពង់ោម ខខម ក្កហមបានខ្ករ្ ពួកោត់ និងបានយកថ្ននំរពទយខដេោត់ទកឲ្យកូនខដេកំពងខតឈ្ឺ។
២ នងៃរក្កាយមក កូន បស់ពួកោត់បានសាៃប់រដ្ឋយសា មិនមានថ្ននំរពទយ។ ... ១៥ នងៃរក្កាយមក កូនទីបួន បស់ពួក
ោត់អាយ ៤ ឆ្នំ បានធាៃក់ខួ ៃនឈ្ឺ និងសាៃប់រដ្ឋយសា ខតមិនមានថ្ននំរពទយ), ទំព័ ២១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836296
(កាេពីនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ អនរសនីយ៍ក្តី ណប ងេ បានរេើករឡើងថ្ន កនុងច្ំរណាមកូនទាំងអស់ច្ំនួន
៧ នាក់ខដេោករច្ញពីភំរន ពញជាមួយោត់ កូនបីនាក់បានសាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងភាពអត់ោៃនកនុង យៈរពេ៣ខខ)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សត ណាវី ឯកសា E3/4921 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00586773 (បអូនក្បុស និងបអូនក្សី បស់ោត់ខដេរៅរៅរដ្ឋះ បានសាៃប់រដ្ឋយសា អត់
អាហា )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខកម កួន ឯកសា E3/5418 នងៃទី២១ ខខតលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧
ERN (ភាសាខខម ) 00480987 (កូនក្បុសទីបី បស់ោត់ សាៃប់រដ្ឋយសា ភាពអត់ោៃនរៅត្តម្ៃូវ)។
1492
បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋាភិបាេច្ក្កភពអង់រគៃ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា

E3/3319 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ កថ្នខណឌ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00699212-00699213។ កា រធាើ វិភាគ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទឹករដ្ឋះ ទឹករដ្ឋះរោ ឬ ថ្ននំរពទយសក្មាប់ទា ក បស់ោត់ រពជ ក្សី្េ អាច្ក្តឹមខត្តេ់ទឹកដេ់
ទា ក បស់ោត់ប៉ារណា
ណ ះ។ មិនយូ ប៉ានាមន កូន បស់ោត់បានសាៃប់ រហើយោត់ក្តូវបានខណនាំឲ្យកប់
សពកូន បស់ោត់រៅកនុងនក្ព

1493

។ អនករ្សងរទៀត ដូច្ជា កូនក្សីរៅ បស់ រប សផ្ទនី ខដេមាន

ជំងឺោគមួេ និងកអួត បានសាៃប់រដ្ឋយសា ខាះកា ខងទាំខ្នករវជជសា្សត។ រប សផ្ទនី បានរ ៀបោប់
អំពី របៀបខដេកូនក្សី បស់ោត់បាន្ៃងរោគភាៃមៗ និងបានសាៃប់ បនាទប់ពីរពទយកងទ័ពខដេោត់
យកកូនរៅឲ្យពិនិតយរនាះ បានោក់បញ្ចូ េអីម
ា ួយរៅកនុងកាេកូនក្សី បស់ោត់។ រប សផ្ទនី ក៏
បានកប់សពកូន បស់ោត់រៅកនុងនក្ពខកប រនាះ

1494

។

១០.២.១៥ សាកសព

499>
រដ្ឋយ

រទាះបីជាក្បជាជនមួយច្ំនួនបានអះអាងថ្ន ពួកោត់មិនបានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវក៏

1495

ក៏មានភ័សត្ត
តុ ងជារក្ច្ើនបង្វាញអំពីអក
ន ង បួស ឬ សាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តមដង្ៃូវ

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

1496

។ រោងត្តមសាកសី គង់ គីម ខដេជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

មួយត្តងនាមឲ្យគណៈកមមកា រដ្ឋយក្បធាន បស់អនគណៈកមមកា រនះ សតីពីឯកសា នានាខដេបានដ្ឋក់ជូនអនគណៈ
កមមកា រនះ និងគណៈកមមកា សិទធិមនសសត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩

បស់គណៈកមមកា សិទធិមនសស (XXXIV)

(ECOSOC) ឯកសា E3/2060 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១៧-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 0029495200294954។
1493
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២០-២១។
1494
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ១០-១១។
1495
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ១២-១៣ (ោត់មិនបានរឃើញក្បជាជនណាមួយសាៃប់
កនុងអំឡុងននកា ជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័
២៣-២៦ (មិនបានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវរៅខក្ពករៅនរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ៥ ឬ ៦ នងៃរនាះរទ), ទំព័
៣១-៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ជួន ធី) ទំព័ ៧៤-៧៥ (កងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូបបាន
រេើករឡើងថ្ន ោត់មិនខដេរឃើញសាកសព ឬ ក្បជាជនក្តូវ បួសរនាះរទ)។
1496
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៤-៥, ទំព័ ២៩-៣០ (បានរឃើញសាកសពរៅ
រេើសាពនមនីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៧៥-៧៧ (បានរឃើញក្បជាជនក្តូវ
បួស), ទំព័ ៨៩-៩០ (បានរឃើញសាកសពទាហានេន់ នេ់ ៣នាក់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៥ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៩-១០ (បានរឃើញសាកសពកនុងអំឡុងរពេខដេកំពងក្បយទធោនខ្ៃង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០ (សរងកតរឃើញថ្ន ក្បជាជនឈ្ឺ និងសាៃប់រៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវរេើ្ូវៃ
ជាតិរេខ២)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៥-១៧ (ក្តឹមយប់នងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ១៩៧៥ ពួកោត់បានរឃើញក្បជាជនសាៃប់រៅត្តម្ៃូវរៅសទឹងមានជ័យ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(ជំ សខ្) ទំព័ ៣០-៣១, ទំព័ ៣២-៣៤, ទំព័ ៧៤-៧៦ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តមច្រញ្ច ើម្ៃូវ រៅរពេោត់ និង
ក្គួសា ោត់បានោករច្ញពីទីក្កុងត្តម្ៃូវជាតិរេខ៤ រៅក្បខហេរមា៉ាង ៦៖៣០ ឬ ៧ នាលាៃច្នងៃទី១៧ ខខ រមសា
រហើយោត់ក៏បានរឃើញខ្សង

និងសាកសពខដេរគដតរៅខកប ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង

និងខ្នកដឹកជញ្ជូ ន

(បនាទយក្តង់ស័ព )។ ោត់ក៏បានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៣ ខកប កំពង់ទួេ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័ ៤០-៤១ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៦៨-៦៩, ទំព័ ៧៩-៨០ (រៅរពេោត់រដើ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ១ និងត្តមទរនៃ
ោត់បានរឃើញសាកសពអខណតត

រទាះបីជាោត់មិនបានដឹងថ្នរតើសាកសពទាំងរនាះ

គឺជាសាកសពជនសី វិេ

ឬ

ទាហានរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨៣ (បានរឃើញសាកសពរៅត្តម
្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៥-២៦ (បានរឃើញសាកសពជន សី វិេ និងកូនរកម ងរៅឃំ

ខក្ពកក្បា។ បានរឃើញ

សាកសព ១ ឬ ២ រៅត្តម្ៃូវរច្ញពីភំរន ពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័
២០-២១ (បានរឃើញសាកសពក្បខហេ ២០ សាកសព រៅត្តម្ៃូវរៅកាន់ខក្ពកសំរោង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤១ (រៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ២ រច្ញពីភំរន ពញ បានសរងកតរឃើញក្បជាជនសាៃប់
រៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣២-៣៣ (បានរឃើញសាកសពរៅ
ខ្ងរកើតសាពនមនីវងសត្តមបរណា
ត យមាត់ទរនៃរៅនងៃទីពី រក្កាយពីកា ជរមៃៀស) ទំព័ ៣៤-៣៥ (បានរឃើញសាកសព
ទាហានដ្ឋច្់កាេរៅត្តម្ៃូវ)។ េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស

បន

ឯកសា អតីត ឧតតមរសនីយ៍ននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00499663-00499664។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទី
ក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 កថ្នខណឌ ៣។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC)
ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២១-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00228737-00228738
(គងស សរក្មច្ បានរឃើញសាកសពសអយ
ុ េួយរៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ និងរៅត្តមមាត់ទរនៃរមគងគ និងសាកសពច្ំនួន ៤
រៅវតតវាេសបូវ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសន ស្ន ឯកសា

E3/4821 ោមនច្ះកាេ

ូ ត្តមសងខ្ង្ៃូវនានា ជាពិរសស
ប ិរច្ិទ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523262-00523263(សាកសពរដកសនតក
រៅតំបន់មនទី រពទយ សសុី)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00398496 (រឃើញសាកសព ួញសាិតរឡើងរមមជារក្ច្ើនរៅត្តមរក្តើយខ្ងរកើត
អនករេឿង និងសាកសពោប់ យសាិតរៅត្តម្ៃូវរៅកំពង់សឹង)ា ។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសង

សខម ឯកសា E3/4702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368960-00368961
(មានសាកសពមនសសជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវ
ទាហានរនាះរទ)។

ប៉ាខនតោត់មិនបានក្បាប់បានថ្នរតើសាកសពទាំងរនាះគឺជាជនសី វិេ

ឬ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ

តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00152235-00152236 (រៅត្តម្ៃូវមនីវងសរច្ញពីភំរន ពញ បាន
រឃើញសាកសពទាហានជារក្ច្ើនក្តូវបានរគសមាៃប់រៅកនុងស្ង្វគម

និងជនសី វិេជារក្ច្ើនក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃប់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

439

01006747
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

អះអាងថ្ន មានសាកសពជារក្ច្ើនខដេពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យយករច្ញពី្ូវៃ រហើយពួកោត់ក្តូវ

1497

រក្បើក្បាស់ក្ត្តក់ទ័ រដើមបី ញសាកសពទាំងរនាះច្ូេរៅកនុងទរនៃ

500>

។

ជន ងរក្ោះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាទាហានសាធា ណ ដាខខម

មានទាំងរកមង ទាំងោស់

1498

ឬ ជាជនសី វេ
ិ

1499

។ កាេៈរទសៈពិតក្បាកដននកា សាៃប់ បស់សាកសពខដេមានរៅ

រដ្ឋយសា ក្បខកកមិនក្ពមោករច្ញពី្ះទ ពួកោត់ត្តមបញ្ញជ បស់ពួកខខម ក្កហម),

ទំព័

៤

ERN

(ភាសាខខម )

00152236 (ខណៈរពេខដេរៅវតតច្មា បានរឃើញសាកសព ក្បុសៗខដេក្តូវបានរគច្ងមខ អខណតតរៅកនុងទឹក)
។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ជយ ប៉ាក ឯកសា E3/5167 ោមន ច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00196060-00196061 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវនានា ជា
ពិរសសមនសសោស់ជោ និងកូនរកមង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ ម៉ាន ឯកសា E3/5278 នងៃទី០៤
ខខមីនា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00287524-00287525 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញ
សាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវ ជាពិរសសរៅ ងាង់មូេរោមរៅខកប រ ធិ៍ច្ិនតង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី អត រសង ឯកសា E3/5267 នងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00271405 (រៅត្តម
្ៃូវ ោត់បានរឃើញខតរខ្មច្មនសសខដេបានសាៃប់ ខដេមានេកេណៈរក្កៀមអស់រៅរហើយ រហើយរគបានរដើ ជាន់ពីរេើ
រឡើងរសពៀត។ សាកសពខៃះក្តូវបានខ្កខហកសីរទៀត្ង។
1497
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨៦-៨៧។
1498
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៤៨-៥១ (រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា បានរធើដ
ា ំរណើ
ច្ូេទីក្កុងភនំរពញជាមួយ សន រសន និងបានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៤ និងត្តមក្ពលាន
យនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង។ សាកសពទាំងរនាះ ក្បខហេជាពួកទាហាន របើខ្អកត្តមមួកខដេបាន ក់ រដ្ឋយ ួមទាំង
សាកសពខៃះខដេបានសអយ
ុ េួយរៅរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៩-៦១
(បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ត្តម្ៃូវរៅរ ធិ៍ច្ិនតង រៅរពេខដេោត់បានោករច្ញពី្ា រដប៉ា)ូ ។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧០-៧១, ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៤-៣៥ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ខដេដ្ឋច្់កាេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៩-៩០ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ៣នាក់រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៧-៥៨, ទំព័ ៧៩-៨០ (បានរឃើញសាកសពទាហាន
េន់ នេ់ សអយ
ុ េួយរៅច្ំកា មន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥ (សាកសព
ទាហាន េន់ នេ់ រដកជាជួ រៅត្តម្ៃូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ២០-២១
(សាកសពត្តម្ៃូវរៅខក្ពកសំរោងខដេ ួមមានទាហាន េន់ នេ់ ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦៣-៦៤ (បានរឃើញសាកសពទាហានគ រេើោនខកប ្ា ខក្ពករៅន)។ សា ណា បស់

ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805
ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២០-២១ ERN (ភាសាខខម ) 00228736-00228737 (គងស សរក្មច្ បាន
រឃើញសាកសពច្ំនួន ៥ រដ្ឋយសា ក្តូវក្ោប់រផ្ទៃង រហើយសាកសពទាំងរនាះ ក់អាវក្កាស់ និងសាៃកសមាគេ់) ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00228748-00228749 (រៅរេើដីក្គបដណតប់រដ្ឋយសាកសពទាហានជារក្ច្ើននាក់)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខច្ម ខសម ឯកសា E3/5191 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00198941-00198942 (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ កនុងឯកសណា
ា ន បា៉ា ោ៉ា រៅត្តម
្ៃូវជាតិរេខ ៣)។
1499
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៧៨-៨០ (បាន ករឃើញសាកសពងមីៗរៅសហគមន៍
ោមរៅខក្ពកក្បា ខដេកនុងរនាះមាន្សតី និងកូនរកម ង្ងខដ ។ អនករ្សងរទៀតបានក្បាប់ោត់ថ្ន ពួករគក៏បានរឃើញ
សាកសព្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧០-៧១, ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ២៨-៣០ (រឃើញសាកសពក្បុសច្ំនួន២ នាក់កនុងសរមៃៀកបំ ក់
សី វិេខកប សាពនមនីវងស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៩-៨០ (បាន
រឃើញមនសសរ្សងរទៀត

ដូច្ជាជនសី វិេខដេក្តូវបានរគបំបាត់រោេ

រហើយសាកសព បា៉ា ត់ បា៉ា យរៅត្តម្ៃូវ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦៣-៦៤ (រឃើញសាកសពជនសី វិេខកប ខខសេួស
រៅត្តម្ៃូវបនាទប់ពីោត់ោករច្ញពីនក្ពរៅន។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ២០-២១
(សាកសពត្តម្ៃូវរៅខក្ពកសំរោង ួមទាំង ជនសី វិេ្ងខដ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង

មួង សខន ឯកសា E3/4681 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323606 (មាន
សាកសពជារក្ច្ើន ត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ ជាពិរសសកូនរកម ងតូច្ៗ និងមនសសោស់។ សាកសពទាំងរនាះសអយ
ុ េួយ និងមាន
កៃ ិនសអយ
ុ ខ្ៃង
ំ )។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ច្ន ឯកសា E3/5562 នងៃទី ១៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00390283 (រៅសាពនមនីវងស ហូតដេ់ក្ោំងទរនៃខ្ងេិច្ ោត់បានរឃើញសាកសពជា
រក្ច្ើនរៅរោងកនច្្នាទ ខដេសទធខតជាជនសី វិេទាំងអស់)។
រ ៀបោប់ទាង
ំ ទាហាន និងជនសី វិេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ៩-១០, ទំព័
១១-១២ (បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើន រៅរពេោត់មកដេ់ខក្ពកហូ ខដេកនុងរនាះ ួមមានសាកសពទាហាន េន់ នេ់
ក្ពះសងឃ និងជនសី វិេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦០-៦១ (កនុងអំឡុងរពេ
រធើដ
ា ំរណើ ោត់បានរឃើញសាកសពនគ បាេ រោធា និងជនសី វិេខដេកនុងរនាះមានខៃះរកម ង និងោស់)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨-៩ (បានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ មនសសោស់ កូន
រកម ង ្សតីមានន្ទរ ះ រដកសណូ ត កត្តម្ៃូវ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន
ទំព័ ១៩៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836275 (រសង យទាធ ិទធិ បានកត់សមាគេ់ថ្ន កាេពីនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ោត់បានរឃើញសាកសពក្បខហេ ២០០ បា៉ា ត់ បា៉ា យត្តម្ៃូវរៅរោងច្ក្ក PEPSI Cola ខដេភាគរក្ច្ើនជាកមា ខៃះ
សាៃប់រដ្ឋយក្តូវរគបាញ់ ខៃះរទៀតក្តូវបានរគោប់ច្ង និងនវ៉ា ហូតដេ់សាៃប់។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រពេ
រដើ ត្តម្ៃូវ ពួកោត់បានរឃើញអនកសាៃប់ជារក្ច្ើននាក់ កនុងរនាះមានជនសី វិេ និងទាហាន និងមានបនសេ់ទកក្ោប់
ំរសវជារក្ច្ើន្ងខដ )។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ត្តម្ៃូវមិនមានភាពច្ាស់លាស់រនាះរទ

1500

។ សាកសពមួយច្ំនួន ជាពិរសស ទាហាន ទំនងជាក្តូវ

បានសមាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេវាយក្បយទធ មនរពេកាន់កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី
រដ្ឋយពិោ ណារេើភ័សត្ត
តុ ងខដេក្តូវបានរេើកមកពិភាកា រៅកនុងខ្នក ១០.២.១៤ (“កា សាៃប់”)
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

សាកសពខដេក្តូវបានរឃើញរៅរពេជរមៃៀសរនាះ

ួមមាន ទាំងសាកសពទាហានខដេបានសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេក្បយទធោន និងសាកសពអនកខដេ
ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ ។
១០.២.១៦ កា ក្បក្ពឹតម
ិត ករេើអក
ន ដាកា និងទាហានសាធា ណ ដាខខម

501>

រក្កាយពីខខម ក្កហមច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ ឧតតមរសនីយ៍ មី សីច្ន បានរធើកា
ា

ក្បកាសត្តម វិទយុមួយ រដ្ឋយអំ វនាវឲ្យទាហានសាធា ណ ដាខខម ទមាៃក់អាវធច្ះ

1500

1501

។ ខខម ក្កហម

ឧទាហ ណ៍ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៩-៩០ (រៅត្តម្ៃូវ បាន

រឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ ៣នាក់ ខដេអាច្សាៃប់រពេក្បយទធោន រដ្ឋយសា ខតសាកសពរឡើងរហើម និងមាន
យរោមរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័ ៤០-៤១ (បានគិតថ្ន សាកសពខដេ
រឃើញត្តម្ៃូវ អាច្ជាសាកសពអនកខដេមិនក្ពមសាតប់ត្តមបញ្ញជខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ២១ (គិតថ្ន សាកសពមួយច្ំនួនអាច្នឹងសាៃប់រដ្ឋយសា អស់កមាៃំង។ ត្តម្ៃូវរច្ញពី
ភនំរពញត្តម្ៃូវជាតិរេខ២ បានសរងកតរឃើញមនសសឈ្ឺដួេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័

៩-១០ (២សបាតហ៍រក្កាយមក រៅរពេពួករយើងក្តូវបានរគយករច្ញពីភំរន ពញ

រយើងរឃើញមានសាកសពត្តម្ៃូវខដេក្តូវបានរគបងេំឲ្យោករច្ញ។ ោត់បានសនមតថ្ន សាកសពមួយច្ំនួនបានសាៃប់
រៅត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៥២-៥៣
(រៅរពេដំបូង ពួកោត់បានរឃើញសាកសពទាហាន និងជនសី វិេកមពជា
ុ រៅត្តមច្ិរញ្ច ើម្ៃូវ ខដេបានរកើតមានរឡើង
រៅរពេជរមៃៀសច្ងរក្កាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៩-៨០ (សាកសព
ោយបា៉ា យរៅត្តម្ៃូវ។ ោត់មិនបានក្តឡប់រៅវិញរដើមបី កអំពម
ី ូេរហតននកា សាៃប់ បស់អនកទាំងរនាះរទ)។

កយសំ

ត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ សារវឿន ឯកសា E3/5338 ខកវ សារវឿន ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00454027-00454028 (រ ៀបោប់ថ្នោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ សាៃប់
២ នាក់រៅរពេវាយក្បហា រៅភនំរពញ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា

E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00368783-00368784 (ត្តម្ៃូវរៅរខតត
កំពង់ោម

ោត់បានរឃើញសាកសពទាហានខដេសាៃប់រដ្ឋយសា ស្ង្វគម)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ អយ រសឿង ឯកសា E3/5375 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0047720600377207 (បានរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនរៅត្តម្ៃូវរៅត្តខកវ ប៉ាខនតមិនដឹងថ្នរហតអីាពួកោត់សាៃប់)។
1501
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦១ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានជូនដំណឹងដេ់ក្បជាជនកនុងទីក្កុងភនំរពញត្តម យៈរមក្កូថ្ន
បស់ពួកោត់បានធមមត្ត រហើយមានខតជនកបត់ជាតិ ៧
សិ ិមតៈ និង រច្ង រហង នឹងក្តូវសមាៃប់រោេ

ពួកោត់អាច្រៅបំរពញកា ង្វ

ូបប៉ារណា
ណ ះ ខដេ ួមទាំង េន់ នេ់

1502

។ រៅរពេរនាះ អនក ដាកា ជាន់ខពស់មួយច្ំនួន

ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណពីមន ួច្រហើយត្តម យៈវិទយុ ួមទាំង េន់ នេ់ ្ងរនាះ បាន ត់

1503

រគច្ខៃួនរច្ញពីក្បរទស

។ ឡុង បូរ ត សិ ិមតៈ និងអនក ដាកា ជាន់ខពស់រ្សងមួយច្ំនួនរទៀត

1504

កំពងសាិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅរឡើយ

502>

។

រក្កាយពីកា ក្បកាសត្តម វិទយុ ួច្មក ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បានទមាៃក់អាវធច្ះ

ក្គវីទង់ជ័យស

សំច្ះោញ់

និងបានរដ្ឋះឯកសណា
ា ន បស់ខួ ន
ៃ រច្ញ

ក្កហមក្តូវបានខណនាំមិនឲ្យបាញ់អក
ន ខដេក្គវីទង់ជ័យសរនាះរទ

1502

1506

1505

។

អងគភាពកងទ័ពខខម

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ២៨-២៩, ទំព័ ៧៦-៧៨ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF)
ទំព័ ១១-១២ (បានឮអំពីកា ោយកា ណ៍ត្តមវិទយុ រៅខខ កមភៈ មីនា និងរដើមខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ខដេសំរៅរៅរេើ
ពួកកបត់ជាតិខដេបាន្តួេ ំេំសីហន និងបានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានឮថ្ន ពួកកបត់ េន់ នេ់ ក្តូវសមាៃប់រោេ)។
1503
សូមរមើេ ខ្នកទី៣,ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៦៤ ។
1504
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កា សំសិទធិក្ជករកាននរោបាយ ឯកសា E3/2694
ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (កងសេសាានទូតបាោំងរ្
ម ះ Dyrac បានោយរ្
ម ះបគគេទាំងឡាយខដេមាន
វតតមានរៅសាានទូត គឺក្ពះអងគមាចស់សិ ិមតៈ ម្នតីោត់ ២ នាក់ ក្ពះនាង មំ មា៉ានីវងស (ក្ពះោជាទីបី បស់សរមតច្
សីហន) និងកូនក្សី កូនក្បសា ក្បុស និងរៅក្បុសក្សី បស់ោត់ អង បនហ (ក្បធាន ដាសភាជាតិ) និងរេឿង ណាេ់
( ដាម្នតីក្កសួងសខ្ភិបាេ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញននជនរភៀស
ខៃួន ឯកសា E3/2700 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00504002 (Dyrac បានកត់សមាគេ់
ថ្ន សមាជិកក្កុម ណសិ ស ួប ួមរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិសាសន៍ច្ំនួន ១៥៥ នាក់ និងរលាក អី ខបនសួក អតីតរៅហាាយ
រខតត តនគី ី ក៏មានវតតមានរៅសាានទូត្ងខដ )។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ទំព័
៥៥-៥៧ (ក្កុមហាូេ ៉ាូ (FULRO) គឺជាសហព័នរធ ដើមបី ំរដ្ឋះជនជាតិភាគតិច្ខដេទទួេ ងនូវកា ោបសងកត់ ខដេជា
ក្កុមជនជាតិភាគតិច្ម៉ាងត្តញា៉ា (Montagnard) ខដេបានវាយក្បយទធរៅខ្ងអារម ិក កនុងអំឡុងស្ង្វគមរវៀតណាម
និងស្ង្វគមសី វិេកនុងក្បរទសកមពជា
ុ )។
1505
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៨-៩, ទំព័ ៣៨-៣៩, ទំព័ ៤៥-៤៦ (កងពេធំ បស់
ោត់ ក្តូវបានទទួេសាាគមន៍រៅទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយជនសី វិេ និងទាហាន េន់ នេ់ ខដេរេើកទង់ស និងសរងកត
រឃើញអាវធ បា៉ា ត់ បា៉ា យរៅត្តម្ៃូវ។ ទាហាន េន់ នេ់ មិនមានអាវធរទ រៅរពេច្ូេទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៧-៨ (អតីតរមបញ្ញជកា ខខម ក្កហមមួយ ូប បានរឃើញជនសី វិេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្គវីទង់សពី្ះទ ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៥-១៦, ទំព័
២២-២៤, ទំព័ ២៥-២៦, ទំព័ ៧៧, ទំព័ ៨០ (ច្ំណាយរពេមួយរមា៉ាងងត ូបកា ក្បមូេអាវធរក្ច្ើនរឡើងៗ និងកា
ទមាៃក់អាវធ បស់ទាហាន េន់ នេ់ រៅច្ំណច្ក្បសពា្ូវៃ មនីវងសនិង្ៃូវក្ពះសីហន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥ (ក្គួសា បស់ ហូ ច្នាា និងអនកជិតខ្ងមួយច្ំនួនរេើកទង់ជ័យស)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨១-៨២ (រឃើញក្បជាជនក្គវីទង់ស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ២៨ (ទាហាន េន់ នេ់ ខដេ ត់រគច្ខៃួន បានរដ្ឋះរច្ញឯកសណា
ា ន បស់ខួ ៃនមួយច្ំនួន។
ទាហានមួយច្ំនួន ខដេ ួមទាំង ូបោត់្ង បានកាន់ទង់ជ័យសត្តម្ៃូវ) ទំព័ ៧៣-៧៤ (កនុងនាមជាសមាជិកមានក់នន
កងទ័ពអាកាស បស់ េន់ នេ់ ោត់បានលាក់ឯកសណា
ា ន និងកាំរភៃើង បស់ោត់ និងបានរសៃៀក ក់សី វិេកនុងអំឡុង
រពេននកា ្
ៃ ន នទីក្កុងភនំរពញ

រដើមបីរជៀសវាងកា កំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាទាហាន

េន់

ខខម ក្កហមមានក់បានយកឯកសណា
ា នមួយកំរបៃពីោត់ ប៉ាខនតមិនបានរធើអ
ា ីាច្ំរ ះោត់រនាះរទ), ទំព័

នេ់។

កងទ័ព

៧៤-៧៥ (បាន

រឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនទមាៃក់អាវធច្ះ),ទំព័ ៧៩-៨១ (ទំនងជាមានទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនរសៃៀក ក់
ជាជនសី វិេកនុងច្ំរណាមអនកជរមៃៀសនានា

ប៉ាខនត

មិនមានអនកណាមានក់រសៃៀក ក់ឯកសណា
ា នរោធារនាះរទ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៣ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧១-៧២ (បី ត បស់ោត់ខដេជាទាហាន េន់ នេ់ បាន
រដ្ឋះឯកសណា
ា ន បស់ោត់រច្ញ មនរពេច្ូេឆ្នំខខម )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័
១៤-១៥, ទំព័ ៥៩ (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្ន ក្បសិនរបើពក
ួ ោត់មានឯកសណា
ា នទាហាន ឬ អាវធ ពួកោត់
ក្តូវខតក្បគេ់មកឲ្យពួកវា។ ោត់បានអាវធខដេក្តូវបានរគក្បគេ់ឲ្យ និងរបាះរោេត្តម្ៃូវ និងបានរឃើញរដ្ឋយ
ផ្ទទេ់ខភនក ខខម ក្កហមបានឲ្យក្បុសៗកនុងឯកសណា
ា នរោធា រដ្ឋះឯកសណា
ា ន បស់ខួ ៃនរច្ញ រហើយអនកទាំងរនាះបនត
ដំរណើ រដ្ឋយោមនសរមៃៀកបំ ក់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័
១៨ (រយើងបានរឃើញអនករ្សងរទៀតបានច្ះោញ់ និងក្តូវបានរគដកហូតអាវធ និងពួករកម ងបានខ្កអនករ្សងរទៀត ក
អាវធ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ េឹង េិញ ឯកសា E3/4956 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័
៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00552103-00552104 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូបរៅភនំរពញរៅរពេខដេ
ខខម ក្កហមជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង

បានរដ្ឋះសរមៃៀកបំ ក់ទាហានោត់រច្ញមក ក់សរមៃៀកបំ ក់កូនសិសស វិញ

រដ្ឋយខ្ៃច្រគបាញ់សមាៃប់ោត់ និងរក្កាយមកក្តូវបានជរមៃៀសជាមួយអនករ្សងរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅ

និពនធរដ្ឋយ R. Neveu៖ កា ខបកទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3208 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00432453, 00432469, 00432480-82, 00432484-85 ( ូបភាពបានបង្វាញអំពកា
ី ក្បមូេអាវធ)។
1506
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (មាស រវឿន) ទំព័ ៦៩-៧០ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី មាស រវឿន ឯកសា

E3/424 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័

២-៣ ERN (ភាសាខខម )

00418518-00418519)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ៤៥-៤៧ (រយើងបានោត់ទកអនក
ខដេក្គវីទង់ជ័យសថ្នជាអនកច្ះោញ់ និងទមាៃក់អាវធ ួច្រហើយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧០-៧១ (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន មានកា បាញ់ការំ ភៃើងក្គប់
កខនៃង ដូរច្នះពួកោត់មិនក្បាកដថ្នរតើពួករគរេើកទង់ជ័យសរដើមបីច្ះោញ់ និងច្ះច្ូេខណៈរពេខដេមានអនករ្សង
កនុងច្ំរណាមរនាះ្ងខដ ។ ពួកោត់ក្តូវខតបាញ់អនកទាំងឡាយខដេរៅទីរនាះ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

444

01006752
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

503>

រក្កាយពីបានក្តួតក្ត្តក្កសួងព័ត៌មាន ជនមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់បានក្បកាសកនុងនាម

ជាខខម ក្កហម រដ្ឋយទាមទា ឲ្យ “ ដាម្នតី និងឧតតមរសនីយ៍រ្សងៗទាំងអស់ខដេមិនទាន់បាន ត់
រច្ញរៅរឡើយ សូមច្ូេខៃួនភាៃមៗមកកាន់ក្កសួងព័ត៌មានរដើមបី កាសណា
ត ប់ធានប់”

1507

។ រ្ៃើយ

តបរៅនឹងកា ក្បកាសត្តម វិទយុរនះ ឧតតមរសនីយ៍ និងម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន បាន
មកោយកា ណ៍រៅក្កសួងព័ត៌មានខដេ ួមមានទាំងឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន់ ណន (បអូនក្បុស បស់
រសនាក្បមខ េន់ នេ់) ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ឈ្ឹម ឈ្ួន និងនាយក ដាម្នតី ឡុង បូរ ត និងក្បពនធ បស់
ោត់្ងខដ
1507

1508

។ កងទ័ពខខម ក្កហមក៏បានខសាង កោប់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ-

សូមរមើេ ខ្នកទី១០ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦២ តំណាងកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិ

ក្បជាជនកមពជា
ុ ក្បាប់ឲ្យកងទ័ព ដ្ឋាភិបាេច្ះោញ់ និងត្តមកា ោយកា ណ៍នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្នកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់

អាវធ បស់ ដ្ឋាភិបាេច្ះោញ់ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00905195-00905197។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ (François
PONCHAUD) ទំព័ ៣៥ (មិនមានកា ច្ ោរនាះរទ។ មី សីច្ន ច្ង់ឲ្យទាហានច្ះោញ់ ទាហានសាធា ណ ដាទមាៃក់
អាវធច្ះ និងមិនមានកា ច្ ោរនាះរទ។ សរមតច្ ហួត ត្តត (HUOT Tat) បានខណនាំឲ្យអនកក្គប់ោន ួមោនរធើកា
ា
ជាមួយោនរដើមបីកសាងក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័
៣៣-៣៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហតក្បោំនងៃ S. Schanberg៖

កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E236/1/4/3.1 ទំព័ ១១១-១១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963949-00963952 រសច្កីតក្បកាសបដិវតតន៍បានរេើករឡើងថ្ន៖
“រយើងបានយកឈ្ន ះរេើបនកបត់ េន់ នេ់។ រហតដូរច្នះ រយើងអំ វនាវឲ្យរមបញ្ញជកា ននកងកបត់ទាង
ំ អស់ដ្ឋក់អាវធ
ច្ះ រហើយច្ះោញ់។ ទាហានណាមួយខដេក្បខកក ក្តូវខតដ្ឋក់ទណឌកមមធន
ៃ ់ធៃ ”។ សា រ្សងរទៀត ខដេោក់្ាយ
រក្ច្ើនដង

បានអរញ្ជ ើញ ដាម្នតី

និងឧតតមរសនីយ៍ទាង
ំ អស់ឲ្យមកជួបោនភាៃមៗជាមួយរមដឹកនាំខខម ក្កហមរៅក្កសួង

ព័ត៌មានរដើមបីជួយោនបរងកើត វិធានកា កាសណា
ត ប់ធានប់)។
1508
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៣៣-៣៤ (ដកក្សង់ S.
Schanberg៖ កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1, ទំព័ ១១៧-១១៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00963955-00963956, បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន អនករទាសក្បខហេ ៥០ នាក់ ឈ្ រៅខ្ងមខអោ ក្កសួង
កនុងរនាះ មានឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន់ ណន បអូនក្បុស បស់រសនាក្បមខ េន់ នេ់ និងឧតតមរសនីយ៍ក្តី ឈ្ឹម ឈ្ួន),
ទំព័ ៣៤-៣៧ (ឡុង បូរ ត ក៏បានមកដេ់ត្តមរក្កាយ្ងខដ រៅកនុងនងៃរនាះ។ កងទ័ព ខខម ក្កហមក្បខហេ ១០ រៅ
១៥ នាក់ ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ សរពញបានរឡាមព័ទធពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan
ROCKOFF) ទំព័ ៣៥-៣៦, ទំព័ ៣៩ (បានរឃើញអនកមខអនកកា ក្បខហេ ២០ នាក់ មកពី បប េន់ នេ់ និងខខម
ក្កហមខៃះរៅក្កសួង) ទំព័ ៣៥-៣៦, ទំព័ ៤១-៤២ (នាយក ដាម្នតី ឡុង បូរ ត និងក្បពនធ បស់រលាក ខដេរៅ
រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ខខម ក្កហមក៏បានមកដេ់ រហើយក្តូវបានពួករគយករច្ញរៅក្បខហេ ២០ នាទីរក្កាយមក),
ទំព័ ៣៧-៣៨ (រក្ៅពី ឡុង បូរ ត ោត់មិនសាគេ់ម្នតីនន បប េន់ នេ់ រ្សងរទៀតរៅក្កសួងព័ត៌មានរនាះរឡើយ
រដ្ឋយសា ោត់មិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទទេ់ជាមួយពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដាខខម ខដេក្ជករកានរៅសាានទូតបាោំង។ Sydney SCHANBERG បានរ ៀបោប់ថ្ន ោត់បាន
រឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់ខភនករៅរពេខដេក្ពះអងគមាចស់ សិ ិមតៈ និង អង បនហ (ក្បធាន ដាសភាជាតិ)
ខដេអនកទាំងពី ូបបានក្ជករកានរៅកនុងសាានទូតបាោំង
ខខម ក្កហម

បានរច្ញពីសាានទូតជាមួយនឹងកងទ័ព

បនាទប់ពីពួកកងទ័ពទាំងរនាះបានច្ូេខ្ក កពួកោត់

1509

។

ម្នតីជាន់ខពស់ជារក្ច្ើន

ROCKOFF)ទំព័ ៣៦-៣៧ (រៅទីរនាះ មានរោធា និងជនសី វិេលាយឡំោន ប៉ាខនត រដ្ឋយសា ខតអនកមខអនកកា ជាង
២០ នាក់ សទធខតរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់សី វិេ រគពិបាកក្បាប់ថ្នរតើពួករគគឺមានឋានៈជារោធា ឬ ជាអនក ដាកា )។
អនសា ណៈរសតវិមានវា៉ា សីនរត្តន សតីពីកំណត់រហតននកិច្ចសនទនា ឯកសា E3/3467 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00635591 (បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ឡុង បូរ ត សិ ិមតៈ និង េន់ នេ់ ក្តូវ
បានោប់ខួ ៃន។ រទាះបីជានិោយសំរៅរេើរ្
ម ះ េន់ នេ់ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា
និោយរនះគឺច្ង់សំរៅរេើ េន់ ណន។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times)

ឯកសា

E3/51 ច្ះនងៃទី១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00644711-00644712 (រៅរមា៉ាង៤:០០
រសៀេ ពិពណ៌នាអនករទាស ៥០ នាក់ រៅមខក្កសួងព័ត៌មាន ួមទាំង េន់ ណន ឧតតមរសនីយ៍មួយច្ំនួន និងរលាក
ហូ ហងសសិន ក្បធានខទទ កាេ័យ បស់រលាក ឡុង បូរ ត រហើយរៅរមា៉ាង ៤:៥០ រសៀេ កា មកដេ់ បស់រលាក
ឡុង បូរ ត)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៩៨ ERN (ភាសាខខម )
00836275 (និសិសតច្ាប់មួយ ូបបានរេើករឡើងថ្ន កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរមា៉ាង ១០ ក្ពឹក ោត់
បានរឃើញខខម ក្កហមបាននាំខួ ៃនវ រសនីយ៍ឯក មា៉ាត់ សារហា៉ាន (MAT Safran) រៅក្កសួងព័ត៌មាន)។
1509
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៤០-៤១, ទំព័ ៤២-៤៣, ទំព័
៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E236/1/4/3.1, ទំព័

១៤៤-១៤៥ ERN (ភាសាខខម ) 00963982-00963983 បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា កងទ័ព
ខខម ក្កហមមួយកងបំ ក់រដ្ឋយអាវធ សរពញបានមក កម្នតីជាន់ខពស់ខដេបានលាក់ខួ ៃនរៅកនុងសាានទូត។ រៅរវលា
រមា៉ាង ២ រសៀេ រក្កាយរពេពិភាកាោនជាមួយ Dyrac រៅក្ច្កទាា មនសសក្បខហេជាង ១០ នាក់ខដេរគច្ង់បាន
បានរច្ញមករក្ៅ កនុងរនាះ ួមមាន ្សតី និងកមា សិ ិមតៈ និង អង បនហ ខដេជាក្បធាន ដាសភា)។ ទូ រេខ
ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ កា ោករច្ញននជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/2700 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491981 (Dyrac បានពិពណ៌នាអំពី វិធីខដេគណៈកមាមកា ក្កុងបានអនញ្ញាត
ឲ្យជនជាតិខខម ទាំងអស់ ខដេបាន ត់រភៀសខៃួនច្ូេកនុងសាានទូត រហើយពួករគបានោករច្ញរៅត្តមទិសខ្ងរជើងនន
ទីក្កុង

រេើកខេងខតឥសស ជននន បបោស់ខដេក្តូវសាិតរៅកនុងក្កុមមួយរទៀត។

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កា ោករច្ញ បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/2702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ERN (ភាសាខខម ) 00492870 (Dyrac ោយកា ណ៍ថ្ន ក្ទង់សិ ិមតៈ និងឥសស ជនទាំងឡាយខដេមានោយនាមរៅ
កនុងទូ រេខ បស់ោត់នារពេមន ក្តូវបានសមាជិកននគណៈកមាមធិកា អនាមិកមួយ រ េគឺ ក្កុម ណសិ សបក្ងួបបក្ងួម
ជាតិកមពជា
ុ
ឬ កងទ័ពជាតិ

ំរដ្ឋះយករច្ញពីសាានទូត)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៥២-៥៤, ទំព័ ៥៤-៥៧, ទំព័ ៧៤-៧៥ (ក្កុមទាហានហាេ
ុ ៉ាូ (FEULRO)
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រទាះបីជាមិនទាំងអស់កខីត ដេកនុងរនាះ បានបាត់ខួ ន
ៃ រហើយរក្កាយមក មានកា បញ្ជូ នព័ត៌មានត្តម
យៈកា ទូត និងក្បព័ន្
ធ សពា្ាយបានោយកា ណ៍ថ្ន ម្នតីជាន់ខពស់ទាង
ំ រនាះ ួមទាំងនាយក ដាម្នតី
ឡុង បូរ ត ឧតតមរសនីយ៍ក្តី េន់ ណន និងក្ពះអងគមាចស់ សិ ិមតៈ ក្តូវបានសមាៃប់

1510

។

ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ច្ំនួន ៣០០ នាក់ [សហព័នធ ំរដ្ឋះជនជាតិភាគតិច្ ខដេ ងកា ោបសងកត់ជនជាតិភាគតិច្
ម៉ាងត្តញា៉ាខដេវាយក្បយទធខ្ងអារម ិក រៅកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគមរវៀតណាម និងសង្វគមសី វិេរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ ] ក្តូវបានភជង់នឹងច្ងកាំរភៃើងបងេំឲ្យោករច្ញពីសាានទូតបាោំ ង។ រក្កាយរពេពួករគោករច្ញរៅ រហើយរក្កាយ
រពេអនកទាំងរនះរសទើ ទាំងអស់ោករច្ញ្តរៅ

ោត់បានឮសរមៃងបាញ់ការំ ភៃើងរៅប ិរវណទីលានកីឡាខ្ងរជើង

សាានទូត។ ប៉ានាមនឆ្នំរក្កាយមក រគបានក្បាប់ោត់ថ្ន មាន បាយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនទាំងរនះក្តូវបានរគបាញ់រោេ
រៅកនុងប ិរវណទីលានកីឡាអស់រហើយ)។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយនឹង សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590
កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00836119 (រលាក S ខដេជាអនកក្តូវបានរគសមាភសន៍ បាន
រេើករឡើងថ្ន ោត់ និងខខម ជារក្ច្ើននាក់ ខដេក្តូវបានបរណតញរច្ញពីសាានទូតបាោំងក្តូវបានយករៅសាតតឡំខប ។
រៅសាតតរនាះ ោត់បាននិោយថ្ន ពួករគបានបំខបករច្ញជាបីក្កុម៖ ម្នតីជាន់ខពស់ និងរោធា ( ួមមាន Dibellon,
Dibalene, Plek Phuon, Cadet, Paul Y Bun Suor និងសមាជិកក្បខហេ ១០០ នាក់ នន ណសិ ស ួប ួម ំរដ្ឋះ
ពូជសាសន៍ក្តូវរគជិះជាន់)

ក្តូវបានដឹកត្តមឡាន

ខណៈរពេអនករ្សងរទៀតបានរដកខកប ៗោនរៅរេើដីកនុងខទមរៅ

រពេយប់)។
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កា ទទួេសាគេ់ពីទំនាក់ទំនងនារពេក្បជាជនោករច្ញ និងកា ទទួេសាគេ់ថ្នមានកា ក្បហា ជី វិត (បណា
ត ញ

សា ព័ត៌មាន Relation) ឯកសា

E3/604 ច្ះនងៃទី០២ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00632772

(ោយកា ណ៍អំពកា
ី បញ្ញជក់ បស់ រអៀង សា ី ខដេរេើករឡើងថ្ន ឡុង បូរ ត និង េន់ ណន ក្តូវបានក្បហា ជី វិត)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខមិងនា ឆ្នំ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៣៦-៣៧ (រនះគឺជារេើកច្ងរក្កាយខដេ
ោត់បាននិោយជាមួយ ឡុង បូរ ត)។ រក្កាយមក ពួកវាបានក្បកាសថ្ន ពួកវាបានសមាៃប់ោត់រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១១ (បានឮពីម្នតីសាានទូតបាោំងថ្ន ឡុង បូរ ត
និងសិ ិមតៈក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG)
ទំព័ ៤-៥ (បានរឃើញរសច្កីតខងៃងកា ណ៍ បស់រមដឹកនាំខខម ក្កហមខដេទទួេសាគេ់ថ្ន ពួកវាបានសមាៃប់ ឡុង បូរ ត
សិ ិមតៈ និងអនករ្សងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ៤២-៤៤
(បានឮរក្កាយមកថ្ន អនក ដាកា បប េន់ នេ់ បានរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ទីលានរេងកីឡា (សាានទូតអារម ិកបច្ចប
ុ បនន)
ខដេរៅទីរនាះ អនក ដាកា បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរគវាយ ហូតដេ់សាៃប់។ ោត់មិនខដេរឃើញ ឡុង បូរ ត ឬ េន់
នេ់ មតងរទៀតរនាះរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ
២១-២៣, ទំព័

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័

២៧-២៨ (បានដឹងពីបងបអូនជីដូនមួយរ្
ម ះ យួន ថ្ន រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេមកដេ់ភំរន ពញ

ឧតតមរសនីយ៍ ថ្នច្់ ក្តូវបានរគរៅរៅក្កសួងព័ត៌មាន។ យួន បានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់នូវកា សមាៃប់ ឧតតមរសនីយ៍រនាះ)
។ ទូ រេខសាានទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសកិច្ច បស់ រអៀង សា ី មកកាន់ក្បរទសនង ឯកសា E3/3358 ច្ះនងៃទី ០៧
ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00602535 (កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ដាម្នតីក្កសួងយតតិធម៌កមពជា
ុ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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504>

ក្គប់ទីកខនៃងកនុងទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានពាោមខសាង កសមាជិកខដេរៅ

រសសសេ់នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានដួេ េំ និង “ជនសមគំនិត” ជាមួយសមាជិកទាំង
រនាះ

1511

។ ដូរច្នះ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានខសាង កទាហាន និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា-

មានឱកាសមតងរទៀតរដើមបីជក្មាបភាគីនងថ្ន ោត់បានឮថ្ន កនុងច្ំរណាមជនកបត់ ៧

ូប ខដេក្តូវក្បហា ជី វិតជន

ទាំងឡាយណាខដេរៅកនុងក្បរទស កនុងរនាះ ួមមាន ឡុង បូរ ត និងសិ ិមតៈ ក្តូវបានសមាៃប់រហើយ)។ ទក្មង់ខបប
បទព័ត៌មានអំពីជន ងរក្ោះ អង បូណាវា៉ា ន់ ឯកសា E3/4679 ERN (ភាសាខខម ) 00323576 (ជាកូនក្បុស បស់
រលាក អង បនហ ខដេរៅរពេរនាះជាក្បធាន ដាសភាជាតិនន បបសាធា ណ ដាខខម បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ពំទទួេ
បានដំណឹងអាីអំពីឪពក បស់ោត់រឡើយ ោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ជានងៃខដេម្នតីសាានទូតបាោំ ង
បានក្បគេ់ោត់រៅឲ្យពួកខខម ក្កហម)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន
ឯកសា E3/40001R (ឈ្តវីរដអូបខនាម ៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (One day at Po Chrey)) ក្តង់ច្ំណច្ 22.07 22.11 (នួន ជា បានអះអាងថ្ន “បទបញ្ញជនរោបាយ” បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខត
កមាចត់” រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអនវតត)។ សូមរមើេ្ងខដ សហឧក្កិដក
ា មម ួម, កថ្នខណឌ ៨២៤-៨២៦ និងរេខរោង
រជើងទំព័ ២៦០២។
1511
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ
សាកសី ឯកសា E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205057-00205058 រមបញ្ញជកា វ រសនាតូច្រ្
ម ះ ហាក់ បាន
ក្បាប់ោត់ថ្ន ពួករគក្តូវកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរដើមបីរបាសសមាអតទាហាន េន់ នេ់), ទំព័ ៣៧ (អតីត
ទាហានខខម ក្កហមមួយ ូប បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគោត់ទកទាហាន េន់ នេ់ និងពួកសមគំនិតថ្នជាសក្តូវ)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឃិន សខ ឯកសា E3/5556 នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373187 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្នក្តូវសំអាតទីក្កុង និងរបាសសំអាតទាហាន
េន់ នេ់)។ បទសមាភសន៍ បស់មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ជាមួយ ខ្ត់ រខ ឯកសា E3/5598 នងៃទី ១៥ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១៦-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00020697-00020699 (អតីតសមាជិកមួយ ូបននកងពិរសសកាំរភៃើងធំ
ននកងភូមិភាគឧតត បាននិោយថ្ន កងទ័ពក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសគឺរដើមបី “រដញខ្មង
ំ ឲ្យអស់” ខដេមានន័យ
ថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ កំពងលាក់ខួ ៃនរៅក្គប់ទីកខនៃង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា
E3/419 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407747 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប
បានខងៃងថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយ សំ ប៊ិត រៅរពេខដេ សំ ប៊ិត បានក្បាប់ឲ្យពួកោត់ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ
ពីទីក្កុងកនុងរោេបំណងរដើមបីពិនិតយរមើេអនកណាខៃះជាទាហាន េន់ នេ់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0017207900172080 (អតីតកងទ័ពខខម បានរ ៀបោប់ថ្ន មនរពេច្ូេភនំរពញ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យវាយក្បហា រេើពួក
ច្ក្កពតិអា
ត រម ិក និងពួកអាយ៉ាង េន់ នេ់)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម
សវណណ ) ទំព័ ៦៧-៦៨ (រដើមបណតឹង ដាបបរវណីមួយ ូប ខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសរច្ញ បាននិោយថ្ន ពួកវារោទ
ក្បកាន់ោត់ថ្នជាសក្តូវ ឬទាហាន េន់ នេ់ និងបានក្បាប់ឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។ ទក្មង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខខម រៅត្តមកខនៃងរ្សងៗ

ួមទាំងរៅមនទី រពទយ សណា
ា ោ ឡឺភំ ន (Le Phnom) និងរៅសាានទូត

បាោំងរៅរពេរក្កាយៗមករទៀត

1512

។ ស៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប បាន្តេ់សកេីកមម

បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4840 នងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00581468 (ោត់ក្តូវបាន
ពួកទាហានខខម ក្កហម ញ្ង វាយ្ង រដ្ឋយសា ខតរោទោត់ថ្នជាទាហាន)។

ក់ព័នន
ធ ឹងអនកសមគំនិត សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័
២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៣៥-៣៦, ទំព័ ៧១-៧៣ (បាន
ោយកា ណ៍ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមខដេោត់បានដឹកជំ វិញភនំរពញកាេពីនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មិនខ្ៃច្
ទាហាន េន់ នេ់ រនាះរទ ប៉ាខនតខប ជាសួ កកខនៃងទាហានអារម ិករៅវិញ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ រ ៉ា គីមសូហីា ឯកសា E3/5077 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម )
00641221-00641222 (ពួកវាបាននិ ោ យថ្ន ពួ កវានឹ ងសមាអតខ្ម ង
ំ ច្ូ េនដអារម ិ កាំងខដេកំព ងលាក់ ខួ ៃ ន ឲ្យអស់
ពីទីក្កុ ង)។ អតាបទ បស់ Jon SWAIN (សា ព័ត៌មាន London Times) ឯកសា E3/51 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១១-១៦ ERN (ភាសាខខម ) S 00644706-00644711 (Swain ោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បាប់
ឌិត ក្បាន ថ្ន ពួកវាត្តមោប់ខតអនកមាន និងអនកមានជីវភាពមធយមប៉ារណា
ណ ះ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម )
00323529-00323530 (រៅភូមិមួយខដេក្គួសា ោត់ឈ្ប់សក្មាកកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស ខខម ក្កហមជារ ឿយៗបាន
ក្បកាសត្តមរមក្កូថ្ន (ោ៉ាងរហាច្ណាស់ពី រេើកកនុងមួយនងៃ) អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមិនអាច្ក្តឡប់រៅភនំរពញ
វិញរទ រដ្ឋយសា ខតរៅមានពួកកបត់ និងពួកអារម ិកកាំងលាក់ខួ ៃនរៅទីរនាះ)។
1512
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៣ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00541002-00541003 (ជាមួយនឹងឪពកោត់ ខដេជាក្គូរពទយរៅមនទី រពទយ
ក្ពះអងគដួង នារពេរនាះ កងកមាៃំងខខម ក្កហមបានទមាៃយបងអួច្ននបនទប់ជាប់រសា រដើមបីខសាង កទាហាន េន់ នេ់។
ឪពក បស់ោត់របើករសា បនទបរ់ ដើមបីបង្វាញថ្នមិនមានទាហាន េន់ នេ់ រនាះរទ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសនន
សាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ១៤ ឯកសា E3/2693 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00490999 (ខខម ក្កហមក៏បានរសើបសួ ថ្នរតើកងទ័ពខខម ក្កហម
សាិតរៅកនុងច្ំរណាមអនកក្តូវ បួសរៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាតខដ ឬោ៉ាងណា)។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ

ត្តម

គណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00228748-00228749 (ផ្ទម រមឿន បាននិោយថ្ន រៅ
មតំសា
ុ ា នីយ វិទយុសឹង
ទ មានជ័យ ខខម ក្កហមបានរធើកា
ា ខ្ករ្ កឧតតមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង និងពេ
ទាហាន ក្ពមទាំងនិរោជិកក្សីក្បុស្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៦ ខខមិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG)
ទំព័ ១១-១២ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសីព
ត ីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័
១១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00963951 រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ៣ រសៀេ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ខណៈរពេោត់
ក្តូវបានោប់ខួ ៃន កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានបាញ់ ះក្ោប់ ៉ាកខកត និងអាវធរ្សងរទៀតរដើមបី ពាោមច្ូេកនុង “តំបន់
អពាក្កឹតយ” គឺ សណា
ា ោ រេើភំ។
ន របសកកមមច្ំបង បស់ពួករគ គឺរដើមបីខ្ករ្ កម្នតីរោធា ដ្ឋាភិបាេ) ទំព័ ១១សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006757
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ថ្ន កខនៃងក្តួតពិនិតយជារក្ច្ើនក៏ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅកនុង និងជំ វិញទីក្កុង រៅសាពនរក្ជាយច្ង្វា
និង្ា ងមី រដើមបីខសាង កអតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម និងអនករ្សងរទៀត

505>

អងគភាពកងទ័ពខខម ក្កហមរ្សងៗបានទទួេបញ្ញជថ្ន

1513

។

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម

ខដេបានទមាៃក់អាវធច្ះអាច្នឹងក្តូវជរមៃៀសរច្ញជាមួយក្បជាជន ឬ យករៅអប់ ំកសាង ប៉ាខនត
ច្ំរ ះអនកខដេ ឹងទទឹងអាច្នឹងក្តូវបាញ់សមាៃប់រោេ

1514

។

១៣ (ោត់បានដឹងពីអនករ្សងរទៀតខដេរៅសណា
ា ោ រេើភំរន នាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៤០-៤១, ៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ

១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១៣៩ ERN (ភាសាខខម ) 00963977 បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី ១៨
ខខ រមសា រៅរវលារមា៉ាងក្បខហេ ៤:៣០ រសៀេ ងយនតបំ ក់រដ្ឋយរមក្កូ បាន្ៃងកាត់សាានទូតបាោំងពី បីដង
រដ្ឋយបានក្បកាសរដ្ឋយសំរឡងលាន់ឮ ខ្ៃង
ំ ថ្ន “រៅមានជនកបត់ និងកំពូេជនកបត់រៅកនុងទីក្កុង។ រយើងក្តូវខសាង ក
ពួកវា”។ ទំព័ ១៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00963982 បានកត់សមាគេ់ថ្ន រៅនងៃទី២០ ខខ រមសា កងទ័ពមួយកងបំ ក់
រដ្ឋយអាវធ សរពញបានមក កម្នតីជាន់ខពស់ខដេបានលាក់ខួ ៃនរៅកនុងសាានទូត)។
1513
ក្បតិ ោ ឹ ក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិ កា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំ ព័ ៣៩-៤០ (និ ង រដើ មបី ធា នាថ្ន ក្បជាជនមិន អាច្
ច្ូ េ ទីក្កុងសាជាងមី)។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00658224
(សិន រ ៉ា បានកត់រឃើញសមាគេ់ថ្ន ពួកទាហានខដេរធើដ
ា ំរណើ ក្តូវបានទទួេកា ត្តមដ្ឋនោ៉ាងេអិតេអន់រៅកខនៃង
ក្តួតពិនិតយជាងជនសី វិេ)។
1514
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨៩-៩១ (កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានរេើករឡើងថ្ន
ទាហាន េន់ នេ់ ខដេមិន ឹងទទឹង ក្តូវបានរគទកជី វិតឲ្យ និងអាច្ក្តូវបានជរមៃៀស។ អនក ឹងទទឹងនឹងក្តូវរគបាញ់
រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៤១-៤៣ (ដូច្ោន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ថ្ន សត ឯកសា E3/464 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00204740
(អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន រម បស់ោត់ កយ ធួន បានក្បាប់ថ្ន របើ ឹង ូស ឲ្យបាញ់សមាៃប់
រោេ។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ឃឹម សំណាង រដ្ឋយរដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5660 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00183453 (សំណាងបានរេើករឡើងថ្ន បញ្ញជ បស់ោត់គឺឲ្យបនតវាយ
ក្បយទធ កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម

ហូតទាេ់ខតពួករគច្ះោញ់ រហើយអនកច្ះោញ់ក្តូវទកជី វិតឲ្យ ស់មិនសមាៃប់

រោេរទ ប៉ាខនតយករៅកសាង)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5598
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១ ERN(ភាសាអង់រគៃ ស)00526857 (ោត់គឺជាអតីតសមាជិកមានក់ននកង
ពិរសសកាំរភៃើងធំ បស់ភូមិភាគឧតត ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្បសិន របើទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋះសរមៃៀកបំ ក់ពួករគ
រច្ញដ្ឋក់អាវធច្ះ និងច្ះច្ូេ ពួករគទកឲ្យ ួច្ខៃួន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា
E3/509 ច្ះនងៃទី០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00270158 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ ខដេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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506>

អនក ដាកា សី វិេននបប សាធា ណ ដាខខម

ទាហានខដេបានច្ះច្ូេខដេមិនក្តូវបានោប់

ខៃួន ឬ មិនក្តូវបានបញ្ជូ នក្តឡប់មក“រធើកា
ា ង្វ ”រៅភនំរពញវិញ រហើយខេងរសៃៀក ក់ឯកសណា
ា ន
ួមទាំងក្គួសា បស់ពួកោត់

ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញជាមួយក្បជាជនសី វិេរ្សងៗរទៀត

1515

។

បានច្ូេ ួមក្បជំ៣នងៃមនវាយច្ូេក្កុងភនំរពញ ខដេ ត្ត យឹម បានក្បាប់កងទ័ពទាំងអស់ថ្ន រពេខដេរយើងវាយច្ូេ
ដេ់ភំរន ពញ រធាើោ៉ាងរម៉ាច្និោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ ថ្ន រទាះអនកឯងសកតិប៉ានាមនក៏រដ្ឋយ ក្តូវទមាៃក់អាវធ រហើយ
រយើងនឹងឲ្យអនកឯងច្ូេកាន់តំខណងវិញ យៈរពេ៣នងៃរក្កាយ។ ោត់ផ្ទទេ់បានច្ូេបនាទយសកតិ៣ រៅរ ធិ៍ច្ិនតង
រហើយក្បាប់សកតិ៣ រនាះឲ្យទមាៃក់អាវធច្ះ រហើយឲ្យកូនទាហាន បស់រលាក្តំអា
ុ វធទកមួយកខនៃង រហើយទាំងអស់ោន
ក្តូវរសៃៀក ក់ជាក្បជាជនធមមត្ត រហើយរដើ រច្ញ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី
ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406-00373407 (អតីតកងទ័ពខខម
ក្កហមមានក់ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់បានទទួេបញ្ញជពីរម បស់ោត់រ្
ម ះ សា ី ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោត់ ករឃើញមាន
ទាហាន េន់ នេ់ ពួកោត់អាច្សមាៃប់ពួករគភាៃម។ សក្មាប់អនកខដេច្ះោញ់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃនជាអនករទាស រហើយ
ដឹកជញ្ជូ នត្តមឡាន ប៉ាខនតោត់មិនដឹងថ្ន រគយកអនកទាំងរនាះរៅទីណារទ។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ទឹង លាប រដ្ឋយ
មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5683 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ៣៣-៣៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00057214-00057215 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន

កងពេរេខ

១

បានរដើ ជំ វិញ

ទួេរោក ដកហូតអាវធពីទាហាន េន់ នេ់ រហើយរក្កាយមកទាហានទាំងរនះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅត្តមទីជនបទរៅ
ខប៉ាកខ្ងរជើងក្កុងភនំរពញជាមួយនឹងក្បជាជន

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ៥),

៣៣-៣៤

ERN

(ភាសាខខម ) 00057267-00057268 (ទាហាន េន់ នេ់ បានរច្ញពីក្កុងដូច្ក្បជាជនធមមត្តខដ )។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយ ខសម រហឿន ឯកសា E3/5152 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00170630 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមកនុងកងពេ ៣១០ បានក្បាប់ទាហាន េន់ នេ់ ឲ្យរដ្ឋះរខ្អាវ រហើយឲ្យ
ជរមៃៀសខៃួនជាមួយក្បជាជនរច្ញរៅ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡាយ អាន ឯកសា E3/470 ច្ះនងៃទី
០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00170622 (កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ព
ខខម ក្កហមបានឲ្យទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋះរខ្អាវ ួច្រហើយទមាៃក់ការំ ភៃើងរោេ រហើយរក្កាយពីរនះរៅ ពួករគអាច្
រៅណាក៏រៅច្ះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្បាក់ រយឿន ឯកសា E3/471 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00172079 (កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់ឲ្យទាហាន េន់ នេ់
ទាំងអនករសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ឯកសណា
ា ន និងទាំងអនករសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់សី វិេ រច្ញពីទីក្កុងដូច្ោននឹងក្បជាជន
សី វិេខដ )។
1515
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៥៩-៦០, ទំព័ ៨៤-៨៥ (នគ បាេមានក់រៅ
រក្កាម បប េន់ នេ់ ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមក្បាប់ោត់ឲ្យរដ្ឋះខសបករជើងកខវង និងមួកកនតឹបនគ បាេ បស់ោត់
រច្ញ ខដេជាសញ្ញាបង្វាញថ្ន ខខម ក្កហមបានវាយទាហាន េន់ នេ់ ឲ្យច្ះោញ់។ ោត់រៅបនតរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់
ោត់ដខដេ រហើយបានបនតដំរណើ រៅមខរទៀត។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានខ្ករ្ ោត់ កអាវធរៅសាពនរក្ជាយច្ង្វា
រហើយរគបាន អនញ្ញាតឲ្យោត់បនតដំរណើ រៅមខរទៀត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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របើរទាះបីជា ទាហាន និងអនក ដាកា សី វិេនន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់ភូមិនានា
រដើមបីរធើកា
ា ង្វ

ឬ អប់ ំកសាងក៏រដ្ឋយ

1516

ក៏ភ័សត្ត
តុ ងខៃះខដេមានរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

ខសម ឯកសា E3/4654 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00390312 (អតីតទាហាន
េន់ នេ់ មានក់ បានរេើករឡើងថ្ន ច្ំរ ះអនកខៃះខដេមានរខ្អាវទាហាន និងកាំរភៃើង ក្តូវទក បស់ទាំងរនាះរៅត្តម
ងនេ់ជាមនសិន មននឹងោករច្ញរៅ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ក្បុស ឯកសា E3/5412

ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00480405-00480406 (ោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់ មានក់ រៅ
បនាទយទាហាន េន់ នេ់ ខកប វតតភំ។
ន រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេមកដេ់ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមួយ
ក្កុមរទៀតបានដឹកោត់ និងមិតភ
ត កិតោត់យករៅសាអង។ រក្កាយរពេពាោម ត់រគច្ក្តឡប់រៅក្កុងភនំរពញ វិញ ពួក
ោត់ក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយបងេំឲ្យរច្ះខតរដើ រៅ ហូតដេ់ ការកាង រហើយសានក់រៅទីរនាះបាន ១ ខខ)។
1516
ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះ
នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00658221 (សិន រ ៉ា បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន
ក្បខហេ ១២ គីឡូខម៉ាក្ត ខ្ងរកើតកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាតម ខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមខបងខច្កអនកជរមៃៀស៖ ទាហាន
នគ បាេ និងភានក់ង្វ សនតិសខន្ទកនុងក្តូវបានដ្ឋក់រៅកនុងក្បរភទខតមួយ ខដេ សិន រ ៉ា បានយេ់រឃើញថ្ន រគយក
អនកទាំងរនាះរៅឲ្យជីកក្បឡាយ និងរេើកទំនប់។ អនក ដាកា សី វិេជាន់ខពស់ក្តូវបានោត់បញ្ចូ េកនុងក្បរភទរ្សងមួយ
រទៀត ខដេឲ្យរធើកា
ា ង្វ ក្សាេៗជាង។ ខខម ក្កហមបានបំខបកអនករៅកនុងក្កុមក្បរភទទាំងពី រនះរច្ញពីក្គួសា បស់
ពួករគ។

រគបានបញ្ជូ នវ រសនីយ៍រទាទ័ពរជើងអាកាសមានក់ខដេជាអនកឯករទសខ្ងរមកានិករៅវគគអប់ ំរ ៀនសូក្ត។

ពួកទាហានរជើងទឹកមួយច្ំនួនខដេពួកខខម ក្កហមសអប់ខ្ៃង
ំ ក្តូវបានរគឲ្យខសងដីរៅខកប ខក្សវាេ ខ្ងេិច្ក្កុងកំពង់
ោម។ រក្កាយមក រៅរសៀមោប សិន រ ៉ា បានដឹងថ្ន រគឲ្យនាយទាហានមកពីកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម កាប់
រឈ្ើរៅកនុងនក្ពភនំគូរេន ីឯកូនទាហាន បស់កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម ក្តូវរៅឆ្ក នក្ពរៅខកប រជើងភនំ។ ក្គួសា
បស់ពួករគក្តូវផ្ទៃស់រៅរៅ េួស។ ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ រៅក្កឡាញ់ សិន រ ៉ា បានដឹងថ្ន

ខខម ក្កហមបានបំខបក

ទាហាន ៨០ នាក់ ក្បខហេជានាយទាហាន្ង ឲ្យរច្ញពីក្គួសា បស់ពួករគ និងបានបញ្ជូ នពួករគឲ្យរៅ “កសាង
ខៃួន” ខដេអនកភូមិបាននិោយថ្នមានទាំងកា ង្វ

និងកា រ ៀនសូក្ត។ ក្បសិនរបើមនសសមានក់មិនរឃើញក្តឡប់មកពី

កខនៃងអប់ ំរ ៀនសូក្ត វិញកនុង យៈរពេ ៦ ខខរទ ក្បខហេជាខខម ក្កហមសមាៃប់ោត់រហើយ។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន
ជន ងរក្ោះ ក្ពំ សខ្ ឯកសា E3/5392 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00479119-00479120
(កូនក្សី បស់ក្បធានហិ ញ្ាវតារុ ៅក្កសួងកា

ជាតិសម័យ េន់ នេ់ បានខងៃងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បមូេនាយ

ទាហានជាន់ខពស់ េន់ នេ់ មកដ្ឋក់រៅបនាទយទាហានកា
ទាហាន

ក្ពះប មោជវាំង និងបំខបកនាយទាហានរច្ញពីពួក

រទាះបីជាសមាជិកក្គួសា បស់នាយទាហានក្តូវបានរគដឹករច្ញមួយសបាតហ៍រក្កាយមករៅភូមិក្បាសាទ

ត្តរោ ក្សុករេើកខដក រខតតកណា
ត េ ខដេរៅទីរនាះ ពួកោត់បានរធើខា ក្សអស់ យៈរពេ២ខខ រហើយរក្កាយមក ពួក
ោត់ក្តូវបានរគដឹកឡានរៅក្សុក មាសខហក រខតតសាាយរ ៀង ខដេជាក្សុកកំរណើត បស់ឪពកមាតយោត់ និងជាកខនៃង
ខដេោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យច្ូេ ួមកនុងកងកមា ) ។ សូមរមើេ្ងខដ

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង

Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ
កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324715 (អតីតនិ សា បស់ ជ័យ សួន បានរេើករឡើងថ្ន រៅ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាលាដំបូងហាក់បង្វាញថ្ន នារពេរក្កាយមក មានមនសសជារក្ច្ើននាក់កនុងច្ំរណាមអនកទាំងរនាះ

កនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីក្កុងភនំរពញ មានអតីតទាហាន េន់ នេ់ កនុងច្ំរណាមរនាះ មានខត
ទាហានខដេទទួេខសក្តូវរេើកា កាប់សមាៃប់ជារក្ច្ើន និងនាយទាហានប៉ារណា
ណ ះ ខដេក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ )
១០២-១០៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324774-00324775 (ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់ មានក់ ខដេក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅកនុង
ឆ្នំ១៩៧០ និងក្តូវបានឃំខួ ៃនរៅអមលាំង ខដេរៅទីរនាះរគឃំទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខួ ៃនបានត្តំងពីឆ្នំ១៩៧០មក។
ោត់បានរេើករឡើងថ្ន កនុងច្ំរណាមក្កុមក្បជាជនងមីមួយក្កុមច្ំនួន ៣០០០ នាក់ ខដេរទើបមកដេ់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥
ខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា នាយទាហានក្តូវបានរគសមាៃប់រោេភាៃមៗ ច្ំខណកអនករ្សងក្តូវបានរគឲ្យ
រៅរធាើកា ង្វ រៅត្ត ៉ាង ឆ្ក នក្ព ដ្ឋំកបាស ឬ ដ្ឋំក្សូវ)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ២៩-៣១, ទំព័ ៥៤-៥៦, ទំព័ ៥៧-៥៨ (ោត់គឺជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ រៅរពេ
វាយច្ូេក្កុងភនំរពញ ោត់បានទទួេកា ខណនាំថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខួ ៃនបាន ក្តូវបញ្ជូ នក្តឡប់រៅវិញ
រហើយមិនឲ្យរធាើទា ណកមមរនាះរទ។ ដូរច្នះ រៅរពេោត់ប៉ាះទងគិច្ជាមួយនឹងទាហាន នេ់ នេ់ ោត់បានដកហូតអាវធ
ពីពក
ួ រគ រហើយបានបញ្ជូ នពួករគក្តឡប់រៅសម ភូមិរក្កាយ វិញ។ ោត់មិនខដេធាៃប់ទទួេបានបញ្ញជឲ្យរធាើបាប ឬ
កាប់សមាៃប់ទាហាន េន់ នេ់ រនាះរឡើយ)។
រោងត្តមកា រ ៀបោប់ បស់ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញរៅត្តមជនបទ ទាហានទាំងរនះ
បានលាក់អតតសញ្ញាណ បស់ពួករគរៅកនុងរពេជរមៃៀស ឬ មិនបញ្ញជក់រ្ទៀងផ្ទទត់អតតសញ្ញាណពួករគថ្នជាទាហាន ឬ
អនក ដាកា នន បប េន់ នេ់ រនាះរទ រៅរពេោករច្ញពីក្កុងភនំរពញ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ
សខ្) ទំព័ ៣០-៣១, ទំព័ ៧៣-៧៤ (ោត់បានលាក់ឯកសណា
ា ន និងអាវធ បស់មិតោ
ត ត់ មនរពេខខម ក្កហមច្ូេ
េកេយ

រហើយោត់បានរសៃៀករខ្អាវជនសី វិេ

រដើមបីរជៀសវាងកំឲ្យរគសាគេ់អតតសញ្ញាណថ្នជាទាហាន

នេ់។ ោត់ជរមៃៀសខៃួនរច្ញជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត)។

េន់

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បត សូក្ត

ឯកសា E3/4823 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (បាន
រ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហានរជើងទឹកសម័យ

េន់

នេ់

បានរ ៀបោប់ថ្ន

កងទ័ពខខម ក្កហមបានច្ូេបនាទយខកប

រក្ជាយច្ង្វា និងបានោប់ខួ ៃនទាហាន ដ្ឋាភិបាេ។ បី ត បស់ោត់បានក្តឡប់មក្ទះ រហើយជរមៃៀសរច្ញជាមួយោត់ និង
កូនក្សី ២ នាក់ត្តមកាណូ តរៅរក្តើយខ្ងរកើតត្តម្ៃូវជាតិរេខ៦)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

ោ៉ាង សខន ឯកសា E3/5096 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0086567900865680 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេឈ្ រជើងរៅក្ពំក្បទេ់រខតតកណា
ត េ និងរខតតកំពង់សឺព បានក្តឡប់
មកភនំរពញវិញ រៅរពេពួកោត់ោញ់ស្ង្វគម រហើយក៏ក្តូវបានជរមៃៀសជាមួយអនករ្សងរទៀត។ ោត់ និងក្គួសា ោត់
បានក្តឡប់មកភូមិកំរណើតពួកោត់

រហើយក្តូវបានរគោត់ឲ្យពួកោត់រធើកា
ា ង្វ )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ សក សត ឯកសា E3/5075 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00567990 (អតីត
ទាហាន េន់ នេ់ រៅភនំរពញ កាេពីរពេខខម ក្កហមបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង បានរៅជនបទជាមួយអនករ្សង
រទៀត និងក្តូវបានោត់ឲ្យរធើកា
ា ង្វ )។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

453

01006761
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅកខនៃងខដេពួករគក្តូវបញ្ជូ នរៅ
រៅត្តមកា ដ្ឋាន

1517

។ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន កា សមាៃប់

និងរៅត្តមសហក ណ៍ មិនសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១

ំ រនះរៅកនុងកា សរក្មច្ បស់ខួ ន
ៃ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង នឹងមិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃប់ទាង
រៅរេើបទរោទជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) រនាះរទ។

1517

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ មី ណា ី ឯកសា E3/5397 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧

ERN (ភាសាខខម ) 00480825 (បងក្បុសោត់ ខដេជាតក្មួតរោធាសម័យ េន់ នេ់ និងក្គួសា បស់បងក្បុសោត់
ក្តូវបានរគជរមៃៀសរៅឃំច្ំកា អណូ ត ង ក្សុកច្ំកា រេើ រខតតកំពង់ោមខដេជាកខនៃងខខម ក្កហមសមាៃប់ពួកោត់រោេ
រដ្ឋយរោទថ្នជាអនក ដាកា េន់ នេ់)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ ខកវ នម៉ា ឯកសា E3/5403 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480137-00480138 (២ សបាតហ៍រក្កាយរពេក្គួសា បស់
ោត់រច្ញពីភំរន ពញ បានមកដេ់ភូមិឫសសីដំ ឃំក្បភនំ ក្សុកអងគ ជ័យ រខតតកំពត បី ត បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន់
នេ់ ក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខួ ៃន និងយករៅមនទី សនតិសខ ត្ត ម៉ាន់ ។ ោប់ពី
រពេរនាះមក ោត់មិនខដេទទួេដំណឹងពីបោ
ី ត ត់រទៀតរទ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រឡវ ឡាំ ឯកសា
E3/4630 នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00201484 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប
បានរេើករឡើងថ្ន រៅរពេក្បជាជន១៧ រមសារច្ញពីភំរន ពញមកដេ់ក្សុក១២ ខ្អករេើជីវក្បវតតិ បស់ពួករគ អនកទាំង
រនាះក្តូវបានខបងខច្កជាមនសសធមមត្ត (ឧទាហ ណ៍ កសិក ) និងក្បជាជនមិនធមមត្ត (ឧទាហ ណ៍ ទាហាន អនក ដាកា
និងពួកសកិតភូម)ិ រហើយរក្កាយមកក្តូវបានសមាៃប់រោេទាំងអស់)។ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពជ
ី ន ងរក្ោះ បា៉ា ក់ សន
ឯកសា E3/5432 នងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483658 (បនាទប់ពីពួកោត់បាន
មកដេ់ភូមិ ត្ត អាំ ពួក ប៉ាេ ពត បានរសើបអរងកត និងបាន ករឃើញថ្នឪពក បស់ោត់គឺជាទាហាន ដូរច្នះពួកខខម
ក្កហមបានយកឪពកោត់រៅសមាៃប់រោេភាៃមៗរៅក្ពឹករនាះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រ ៀេ សន
ឯកសា E3/5511 នងៃទី ២៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00402500-00402501 (បងនងៃោត់
ខដេជាអតីតនគ បាេខដេក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅរខតតត្តខកវ
ភូមិ)។

ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅនងៃខដេោត់បានមកដេ់

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឯក អន ឯកសា

E3/5413 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00480471-00480472 (បអូនក្បុសោត់ខដេជារពទយទាហានសកតិ៣ សម័យ
េន់ នេ់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញរៅក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ប៉ាខនតោត់បានឮថ្ន បអូនក្បុសោត់ក្តូវបាន
សមាៃប់រៅឆ្នំ១៩៧៧)។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍

ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខកមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ១០៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00324775 (ទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ ន
រៅអមលាំង ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានអះអាងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេោប់ខួ ៃនបានរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧០-១៩៧២
ក្តូវបានរគឃំរៅទីរនាះ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្កុមក្បជាជនងមីមួយក្កុមខដេរទើបមកដេ់រៅឆ្នំ ១៩៧៥ ច្ំនួន
ក្បខហេ៣.០០០ នាក់ ខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា

និងនាយទាហាន ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេភាៃមៗ)។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

454

01006762
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបញ្ចូ េភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះ គឺកនុងរោេបំណងរដើមបី
បង្វាញអំពក្ី ពឹតិកា
ត ណ៍ទាង
ំ ក្សុងនារពេរនាះខតប៉ារណា
ណ ះ។

507>

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

ទាហាន

និងអនក ដាកា សី វិេរ្សងៗជារក្ច្ើននាក់នន បប

សាធា ណ ដាខខម ខដេកនុងច្ំរណាមអនកទាំងរនាះ ួមមានអនកខដេបានច្ះោញ់ បាន ង បួស ឬ
ក្តូវបានឃំខួ ន
ៃ រហើយអនកទាំងរនាះ គឺជាអនកខដេបានបាត់បង់សមតាភាពកនុងកា ក្បយទធ (hors de
combat) ក៏ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅនឹងកខនៃងកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ

1518

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

00836195

1518

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

(និសសិតច្ាប់មួយ ូបបានរ ៀបោប់ថ្ន

។

១១៨ ERN (ភាសាខខម )

ខខម ក្កហមបានសមាៃប់ទាហានរៅមនទី រពទយក្ពះរកតមាលា)។

បទសមាភសន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា E3/5598 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00526857 (អតីតសមាជិកមានក់ននកងពិរសសកាំរភៃើងធំ បស់ភូមិភាគឧតត បាន
រេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ភាគរក្ច្ើន ខដេក្តូវបាន ករឃើញ២ ឬ ៣ នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ក្តូវបានរគ
សមាៃប់រោេ រទាះបីជាមានខៃះ ក្តូ វ បានយករៅអប់ ំ ខកខក្បក៏រដ្ឋយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឃិន សខ ឯកសា E3/5556 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00373186
(បានរឃើញទាហានខខម ក្កហមបាញ់រៅរេើទាហាន េន់ នេ់ ខដេមិនមានអាវធ និងមាន ក់ឯកសណា
ា ន)។
សំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អឹម រក្តះ ឯកសា

E3/4822 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

កយ

៥-៦ ERN

(ភាសាខខម ) 00523343-00523344 (ទាហាន េន់ នេ់ មានក់ខដេបានច្ះោញ់ រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខួ ៃន
ខកប បនាទយ បស់ោត់ ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ងជាមួយនឹង ១២ នាក់រ្សងរទៀត រហើយក្តូវ
បានបរណតើ រៅក្ោំងទរនៃ។ រៅក្ោំងទរនៃ ោត់បានរឃើញខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់ទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូបសាៃប់។
បនាទប់មករមបញ្ញជកា ខខម ក្កហមមិនសាគេ់មួយ បាន្តេ់សញ្ញាបញ្ញជត្តម យៈទង់ជ័យក្កហម ខខម ក្កហមក៏បានបាញ់
ទាហាន េន់ នេ់ សាៃប់៥ នាក់បខនាមរទៀត)។ រៅរពេរនាះ ជី វិត បស់ោត់ក្តូវបាន ួច្្តពីកា សមាៃប់ ប៉ាខនតោត់
ក្តូវបានបញ្ជូ នជាមួយក្បជាជនច្ំនួន ៥០០ នាក់រ្សងរទៀត រៅកាន់គក រដើមបីអប់ ំខកខក្ប) ។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ បត សូក្ត ឯកសា E3/4823 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00523356-00523357 (បានរ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហានរជើងទឹកពិកា រជើងសម័យ េន់ នេ់។ ោត់បានរឃើញ
ទាហាន ដ្ឋាភិបាេ ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមច្ង និងបាញ់សមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00526068 (កនុងអំឡុងរពេ
ជរមៃៀស ោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ោប់សិបនាក់ក្តូវបានរគច្ងនដជាមួយអំរបារៅតំរ ៀបោនជាជួ បរណតើ រឡើង
ឡាន រដ្ឋយពួកខខម ក្កហមបានខក្សកគំោមថ្ន របើន ណាហានរធើឲ្
ា យដ្ឋច្់ខខសអំរបាះរនាះ ពួករគនឹងសមាៃប់រោេភាៃម។
ទាហានពី បីនាក់បាន ត់រគច្រច្ញពីទីរនាះ

រដ្ឋយ ត់កាត់ត្តមហាូងអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានពួកវាបាញ់ ះ

រដ្ឋយឥតញរញើត រហើយរពេរនាះក៏មានអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយច្ំនួន បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេបាញ់ ះរនាះ្ង
ខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ ក្ពំ សខ្ ឯកសា

E3/5392 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

៧-៨ ERN

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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508>

ពួកទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រ្សងរទៀតក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ

រច្ញពីក្បជាជនសី វិេ

1520

1519

ឬ

ក្តូវបានបំខបក

រទាះបីជាវាសនា បស់ពួករគមិនមានភាពច្ាស់លាស់កីត

(ភាសាខខម ) 00479119-00479120 (កូនក្សី បស់ក្បធានហិ ញ្ាវតារុ ៅក្កសួងកា

ជាតិសម័យ េន់

ពីរក្ ះ
នេ់ បាន

ខងៃងថ្ន រក្កាយពីខខម ក្កហមច្ូេទីក្កុង ខខម ក្កហមបានក្បមូេនាយទាហានជាន់ខពស់ េន់ នេ់ មកដ្ឋក់រៅបនាទយ
ទាហានកា

ក្ពះប មោជវាំង និងបំខបកនាយទាហានរច្ញពីពួកពេទាហាន) ទំព័

៨-៩ ERN (ភាសាខខម )

00479120-00479121 (រៅនងៃទី២០ ខខមកោ ឆ្នំ១៩៧៨ ខខម ក្កហមបានឃំខួ ៃនឪពក បស់ោត់ និងអតីតរមបញ្ញជកា
រោធាជារក្ច្ើន ូបរទៀតរៅបនាទយទាហានកា

ក្ពះប មោជវាំង និងបានច្ងអនកទាំងរនាះ ដឹករច្ញយករៅសមាៃប់

រោេោ៉ាងនក្ពន្សបំ្ត)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នអំពីជន ងរក្ោះ មី ណា ី ឯកសា E3/5397 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480825 (ឪពកធំ បងក្សីជីដូនមួយ និងកមួ យៗខដេជាទាហាន េន់
នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃប់រៅរក្កាយសាលារោធាឫសសីខកវ ជិតសាានីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ រពេខដេពួកោត់ក្តូវ
បានបរណតញរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣២-៣៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00228748-00228749 (ផ្ទម រមឿន បាន និោយថ្ន ឧតតមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង ពេទាហាន
និងនិរោជិកខដេខខម ក្កហម ករឃើញ ក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ និងយករច្ញរៅយប់រនាះរៅកំពង់កនទួត ជាកខនៃងខដេពួក
រគក្តូវបានក្បហា ជី វិត។

ផ្ទម

រមឿន

មានវតតមានរៅរពេសមាៃប់ពួកទាហាន ក់ឯកសណា
ា នរៅរេើមហាវិងី

រ ៉ា រសទង)។ បាយកា ណ៍ បស់ H. Locard៖ តំបន់បូ ៌

ឯកសា E3/3209 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៦-១៧

ERN (ភាសាខខម ) 00822921-00822922 (បី ត បស់រលាកក្សី

រឈ្ៀវ សីឡាង ក្តូវបានសមាៃប់កនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀស ពីរក្ ះខតោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់), ទំព័ ៣៣-៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00822938-00822939 (រកត
្ន បានរឃើញកា បាញ់សមាៃប់ទាហានសកតិ ៣)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អត រសង ឯកសា
E3/5267 នងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00271405 (រៅកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាតម ោត់បាន
រឃើញកងទ័ពនា ី បស់ប៉ាេ ពត បានច្ង និងរដ្ឋះអាវមនសស២ អនករច្ញអស់ េីង រហើយអនកទាំងពី រនាះក្បខហេ
ជារោធា រហើយក៏បានបាញ់ ះរដ្ឋយកាំរភៃើងសា័យក្បវតតិរៅរេើអនកទាំងពី រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌី) ទំព័ ៧១-៧៣, ៨០-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌី) ទំព័ ១៦-១៨
(រដើមបណតឹង ដាបបរវណី គឹម វា៉ា ន់ឌី បានរ ៀបោប់អំពីដរំ ណើ រ ឿង បស់ឪពកមា បស់ោត់ខដេ ក់ស័កតិ៥ រសៃៀក
សរមៃៀកបំ ក់បា៉ាោ៉ា បានច្តឡានរៅមខ្ទះ បស់ោត់ រៅក្ពឹកនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយរៅរពេរនាះ
កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានសទះុ មកបាញ់ឪពកមា បស់ោត់ រដ្ឋយបានបញ្ញជក់ថ្ន “ហនឹងរហើយពួកអាកបត់” រហើយថ្ន
ក្តូវករមទច្ពួកអាកបត់ទាង
ំ អស់)។
1519
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (Alan ROCKOFF) ទំព័ ១៥-១៦, ទំព័ ២៤-២៦ (បានរឃើញ
រោធាោមនអាវធោប់ យនាក់រធើដ
ា ំរណើ រក្កាមកា ោមកាម

និងឲ្យរដើ រៅទិសខ្ងេិច្ពី្ូវៃ ខកងមនីវងសនិងសីហន

រឆ្ពះរៅសាតតអូឡាព
ំ ិក។ ក្បមាណមួយភាគបីននរោធា េន់ នេ់ បានរេើកនដរឡើង និងមិនសូវមានខខម ក្កហម រក្ច្ើន
រធើដ
ា ំរណើ ជាមួយអនកទាំងរនាះរទ), ទំព័ ២៦ (ដកក្សង់ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ Roland NEVEU៖

កា ខបកទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3208 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00432470 ូបភាពបង្វាញ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្បសិនរបើពួករគមិនក្តូវបានសមាៃប់ភាៃមៗរនាះរទ ក៏ពួករគបានបាត់ខួ ន
ៃ ហូត រហើយក្គួសា បស់
ពួករគមិនខដេបានជួបអនកទាំងរនាះរឡើយ។ អនកខៃះបានោយកា ណ៍ថ្ន ពួកទាហានក្តូវបានយក

1521

រៅសមាៃប់រៅកខនៃងរ្សងរទៀត

រហើយអនកខៃះរទៀតបានរេើករឡើងថ្ន ពួកទាហានក្តូវបានយក

1522

រៅដ្ឋក់គក

។

អំពក្ី ពឹតិកា
ត ណ៍ដូច្ោន)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បត សូក្ត ឯកសា E3/4823 ច្ះនងៃទី ០៤

ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (បានរ ៀបកា ជាមួយនឹងទាហាន

រជើងទឹកសម័យ េន់ នេ់ បានរ ៀបោប់ថ្ន ទាហានខខម ក្កហមបានច្ូេដេ់បនាទយខកប រក្ជាយច្ង្វា និងបានោប់ខួ ៃន
ទាហាន ដ្ឋាភិបាេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អឹម រក្តះ ឯកសា E3/4822 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00523343-00523344 (ទាហាន េន់ នេ់ មានក់ ខដេបានច្ះោញ់ រហើយក្តូវ
បានខខម ក្កហមោប់ខួ ៃនខកប បនាទយ បស់ោត់រៅរក្ជាយច្ង្វា

ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ង

ជាមួយនឹង ១២ នាក់រ្សងរទៀត រហើយក្តូវបានបរណតើ រៅក្ោំងទរនៃ។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590
កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៩៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836275 (និសសិតច្ាប់មួយ ូបបានរេើករឡើងថ្ន កាេពីនងៃទី
១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញវ រសនីយ៍រទា ហាក់ មា៉ាត់ណូ និងរមបញ្ញជកា ង៉ាូវ រពជ អតតរេខ ២៦៦ ក្តូវ
បានរគបាញ់សមាៃប់។ រៅនងៃទី១៨ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញខខម ក្កហម ោប់វ រសនីយ៍ឯកននកងវ
រសនាតូច្រេខ៥ នាយទាហាន និ ង ដាម ្នតីជា រក្ច្ើន រហើ យរបើក ដឹកពួក អនក ទាំងរនាះត្តមឡានហសុី ប ក្បខហេ២០
រក្គឿងរៅកាន់ ភំ នបាសិទធ។ ោត់គត
ិ ថ្នអនកទាំងរនាះក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)។សំរណើបខនាម បស់ ដ្ឋាភិបាេកាណាដ្ឋ

ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩ បស់គណៈកមមកា សិទធិមនសស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1806 ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00284359 (សកេីកមមសាកសីខដេភាជប់មក បានរ ៀបោប់ថ្ន
មា បស់ោត់ខដេជាម្នតីរោធា េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅច្ំរ ះមខោត់)។
1520
ឧទាហ ណ៍ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៩៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00836276 (និសសិតច្ាប់មយ
ួ ូបបានរេើករឡើងថ្ន ោត់ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃន និងបញ្ជូ នរៅរេើ
ភៃឺខក្ស

រហើយខខម ក្កហមយកពួកទាហានរៅកខនៃងរ្សង)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

សាង

ោន់

ឯកសា E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00398495 (អតីតទាហាន េន់ នេ់
មួយ ូបបានរឃើញថ្ន រៅប៉ាសិ៍ក្ត តួតពិនិតយមួយរៅច្ំកា មន (ក្ពះប មោជវាំង) ក្បុសៗក្តូវបានរគបំខបករច្ញ និង
បញ្ជូ នរៅរោងច្ក្កខកវ

រហើយបនាទប់មកបានរច្ញពីរោងច្ក្ករដ្ឋយក្តូវច្ងខខសអំរបាះជាប់នឹងរមនដ

និងក្តូវបាន

បរណតើ ជាជួ រដ្ឋយកនុងមួយជួ ៗមានមនសសោ៉ាងតិច្១០នាក់ រឆ្ពះរៅភនំត្តរ ៉ា )។
1521
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤
ERN (ភាសាខខម ) 00398496 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មួយ ូប ខដេបានរឃើញក្បុសៗក្តូវបានរគបំខបករៅកខនៃង
ក្តួតពិនិតយរៅច្ំកា មន [ក្ពះប មោជោំង] រហើយរក្កាយមកក្តូវបានរគច្ងរមនដជាមួយោន បានរ ៀបោប់ថ្ន ប ស
មានក់កនុងច្ំរណាមអនកទាំងអស់រនាះខដេបានេួច្ ត់ បានក្បាប់ោត់ថ្ន អនកខដេរគច្ងនដទាំងអស់ ក្តូវបានរគសមាៃប់
អស់រហើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សូ សា ី ឯកសា E3/5372 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ សីហា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

457

01006765
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00477074 (រៅសគន់ បី ត បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហានរតអូសម័យ េន់ នេ់
និងកូនក្សីោត់អាយ ១០ ឆ្នំ ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមយករៅសមាៃប់រោេ។ ោត់មិនបានដឹងអំពម
ី ូេរហតរនាះ
រទ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ គឹម សា ូ ឯកសា E3/5435 នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧
ERN (ភាសាខខម ) 00483738 (រៅរពេខខម ក្កហមច្ូេទីក្កុងភនំរពញ ពួកវាបានោប់បងក្បុសោត់២នាក់ ខដេអនក
ទាំងពី គឺជាទាហាន េន់ នេ់ រហើយបានយកបងក្បុសោត់រៅសមាៃប់រោេរដ្ឋយោមនមូេរហតអីារសាះ)។ ទក្មង់
ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសា រធឿន ឯកសា E3/5436 នងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00483749 (ខខម ក្កហមបានោប់ខួ ៃនឪពក បស់ោត់ រ្
ម ះ

គឹម សិដា ខដេជាទាហានមួយ ូប រហើយបានយក

ោត់រៅសមាៃប់រោេ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៧៨-១៧៩
ERN (ភាសាខខម ) 00836255-00836256 (កាេពីនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមកង បានរេើករឡើងថ្ន
កនុងអំឡុងរពេដឹកជញ្ជូ នរច្ញ ពួកខខម ក្កហមបានសងកត់ធន
ៃ ់សំឲ្យនាយទាហានក្តូវក្បមូេ្តំរុ ៅកខនៃងរ្សងមួយរដ្ឋយ
ខឡក រដ្ឋយក្បកាសថ្ន នាយទាហាននឹងក្តូវដឹកក្តឡប់រៅរធើកា
ា រៅភនំរពញ វិញ។ បនាទប់ពីក្បមូេ្តំ ុ ួច្រហើយ ពួកវា
បានដឹកឡានយករៅសមាៃប់រោេទាំងអស់)។
MATSUSHITA៖

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ

Stephen

បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង

HEDER
ឯកសា

និង
E3/1714

Masato
ច្ះខខ

កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ១០៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324774 (ោត់គឺជាទាហាន េន់ នេ់ មានក់ខដេក្តូវបានោប់
ខៃួនរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នរៅអមលាំង ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានអះអាងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេ
ោប់ខួ ៃនបានរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧០ - ឆ្នំ ១៩៧២ ក្តូវបានរគឃំរៅទីរនាះ។ ោត់បានរេើករឡើងថ្ន ក្កុមក្បជាជនងមីមួយ
ក្កុមខដេភាគរក្ច្ើនជាទាហាន និងអនក ដាកា ទាំងអស់ច្ំនួនក្បខហេជា ៣០០០ នាក់ ខដេរទើបមកដេ់អមលាំងរៅ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និងនាយទាហានក្តូវបានសមាៃប់រោេភាៃមៗ ច្ំខណកអនករ្សងក្តូវបានបានឲ្យរៅរធាើកា ង្វ រៅត្ត ៉ាង
ឆ្ក នក្ព ដ្ឋំកបាស ឬ ដ្ឋំក្សូវ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា E3/5424 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00481187 (ខណៈរពេរធាើដំរណើ រៅដេ់ម្
ំ តុ ូវៃ បំខបករោមរៅ បតីខាំុក្តូវ
បានរគោប់ដ្ឋក់ឡានដឹកមកភនំរពញវិញ រក្ ះោត់ជាទាហាន េន់ នេ់។ រពេោប់រនាះ រគថ្នយករៅរធាើកា ប៉ាខនត
យករៅបាត់ ហូត។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ូ រ ៉ាន ឯកសា E3/4694 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ តលា

ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365047-00365048 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួករគបានោប់ឪពក
បស់ោត់យករៅឃំោំងរៅមនទី ១៥ រដ្ឋយរោទថ្នជារម ៥០ ខនង សម័យ េន់ នេ់។ មិនយូ ប៉ានាមន ោត់បានឮ
ដំណឹងថ្ន ឪពកោត់ក្តូវបានរគរធាើទា ណកមមោ៉ាងធៃន់ធៃ ួច្សមាៃប់រោេរៅមនទី ១៥)។
1522
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាង ថ្នន ឯកសា E3/5020 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00560584-00560585 (បី ត បស់ោត់ខដេជាអនក ដាកា សម័យ េន់ នេ់ ខដេ
មានតួនាទីរៅធនាោ ជាតិ បានបាត់ខួ ៃនកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រហើយោប់ពីរពេរនាះមក បានបាត់ដំណឹងសូនយ
មិនដឹងោត់រៅទីកខនៃងណារនាះរទ។ មានរគក្បាប់ថ្ន ោត់ក្តូវបានរគយករៅគកទួេខសៃង)។
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អឹម រក្តះ ឯកសា

កយសំត្តំងខៃួនជា

E3/4822 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៥-៧ ERN (ភាសាខខម )

00523343-00523345 (ទាហាន េន់ នេ់ មានក់ ខដេបានច្ះោញ់ រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខួ ៃនខកប បនាទយ
បស់ោត់រៅរក្ជាយច្ង្វា ក្តូវបានរគច្ងនដរៅរក្កាយខនងោត់ និងក្តូវបានច្ងជាមួយនឹង១២នាក់រ្សងរទៀត រហើយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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509>

រៅរពេខដេកា ជរមៃៀសកំពងបនត អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមបានោយកា ណ៍ថ្ន ពួកោត់

ក្តូវ បានខណនាំឲ្យសមាៃ ប់ ទា ហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់
អតតសញ្ញាណ

1523

ខដេក្តូវ បានកំណ ត់

។ ជាក់ខសតង របើត្តម គង់ គីម រដ្ឋយសា ខតទាហាននន បប េន់ នេ់ បានរដ្ឋះ

ឯកសណា
ា ន បស់ពួករគរច្ញ រហើយបានច្ូេលាយឡំជាមួយនឹងក្បជាជនសី វិេ រទើបខខម ក្កហម
បានបញ្ញជឲ្យបាញ់សមាៃប់ក្បជាជនខដេរៅរសសសេ់រៅទីក្កុងភនំរពញ

510>

1524

។

រៅកនុងរពេពី បីនងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រោងត្តមកា ខណនាំឲ្យធានាថ្ន មានខត

កងទ័ពខខម ក្កហមប៉ារណា
ណ ះសាិតរៅកនុងទីក្កុង រហើយក្គប់ោនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញអស់រហើយរនាះ
កងទ័ពខខម ក្កហមបានរធើកា
ា ខ្ករ្ មតងរទៀតរៅកនុងទីក្កុង និងបងេំអក
ន ខដេកំពងលាក់ខួ ន
ៃ ឲ្យោក
ក្តូវបានបរណតើ រៅក្ោំងទរនៃ។ ោត់ និងក្បជាជនោប់ យនាក់រ្សងរទៀត ក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងទូក រហើយដឹកពួកោត់
រៅរក្តើយខ្ងរកើតទរនៃរមគងគ រខតតកណា
ត េ ខដេរៅទីរនាះរមបញ្ញជកា ខខម ក្កហមមិនសាគេ់មួយ ូបបាននិោយថ្ន
អងគកា ឲ្យអនកទាំងរនាះ ស់ ប៉ាខនតពក
ួ ោត់ក្តូវបញ្ជូ នឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត។ រក្កាយមក ពួកោត់បានរដើ អស់ យៈរពេ ២
នងៃកាត់ត្តមនក្ពរដើមបីមកដេ់ភូមិមយ
ួ រៅក្សុកខាូង រខតតកំពង់ោម ខដេរៅទីរនាះ ខខម ក្កហមបានរសើបក្បវតតិ បស់
ក្បជាជន ៥០០ នាក់អស់ យៈរពេ ៥ នងៃ មនរពេយកក្បជាជនទាំង ៥០០ នាក់ រៅដ្ឋក់គករៅគកបដិវតតន៍ជីខហ
ទរនៃបិទ)។
1523
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡុង មា៉ា ី ឯកសា E3/5540 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373406 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន ពួករគច្ង់ទប់សាកត់កំឲ្យ
ជនសី វិេរៅលាយឡំជាមួយទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយសា ទាហាន េន់ នេ់ បានបនៃំខួ ៃនរៅជាមួយក្បជាជន
សី វិេ។ អងគភាព បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជពីរម បស់ោត់រ្
ម ះ សា ី ថ្ន ក្បសិនរបើពួកោត់ ករឃើញមាន ទាហាន
េន់ នេ់ ពួកោត់អាច្សមាៃប់ពួករគ។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ខ្ត់ រខ រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា
E3/5598 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័

១ ERN (ភាសាខខម ) 00526857 (អតីតសមាជិកមានក់នន

កងពិរសសកាំរភៃើងធំ បស់ភូមិភាគឧតត បានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបាន ករឃើញ២ ឬ ៣នងៃរក្កាយ
នងៃទី១៧ ខខរមសា ក្តូវបានសមាៃប់រោេ រទាះបីជាមានខៃះក្តឹមខតក្តូវបានយករៅអប់ ំខកខក្បក៏រដ្ឋយ)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាង ោន់ ឯកសា E3/5505 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00398496 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ បានឮខខម ក្កហមនិោយថ្នឲ្យខតសាគេ់ថ្នន ណាជាទាហានសមាៃប់រោេ
ទាំងអស់ ខណៈរពេោត់្ៃងរៅដេ់រក្តើយខ្ងរកើតអនករេឿង កនុងរោេបំណងរឆ្ពះរៅក្សុកកំរណើត បស់ោត់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៤៤-៤៥ (ដកក្សង់ S. Schanberg៖

កំណត់រហតសីព
ត ក្ី បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១៦៤ បានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅនងៃទី
២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ប សជំនួញជនជាតិបាោំងរៅកនុងប ិរវណសាានទូតបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបាន
និោយថ្ន ពួករគកំពងខតរបាសសមាអតពួកទាហាន បបោស់ ខដេបានសមៃំលាក់ខួ ៃនរៅកនុងទីក្កុង)។
1524
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨៥-៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រច្ញត្តម យៈកា កាត់ផ្ទតច្់កា ្គត់្ង
គ ់ទឹក

1525

។

ក្បជាជនទាំងឡាយណាខដេក្តូវបាន ករឃើញ

និងក្បឆ្ំងមិនក្ពមោករច្ញ បនាទប់ពីកា បញ្ញជឲ្យរធាើកា ជរមៃៀសរៅរពេដំបូង ក្តូវបានោត់ទក
ថ្នជាសក្តូវ និងក្តូវោប់ខួ ន
ៃ បាញ់ ឬ សមាៃប់រោេ

1525

1526

។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់ោនរៅវិញ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧២-៧៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ

សាកសី ឯកសា E3/3959), ទំព័ ៧៤ (ពួករគក្តូវរធាើោ៉ាងណាឲ្យក្បជាជនមួយច្ំនួនតូច្ខដេរៅមិនទាន់ោករច្ញពី
ក្កុង ក៏ក្តូវោករច្ញដូច្ោនខដ ), ទំព័

៧៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា

E3/3959

ERN (ភាសាខខម ) 00270164-00270165 បានរេើករឡើងថ្ន ពួកោត់ក្តូវរឡើងខ្ករ្ រដញក្បជាជនរច្ញ។ ពួក
ោត់បានទទួេបញ្ញជឲ្យផ្ទតច្់ទឹក ផ្ទតច្់រភៃើងច្ំនួនកនៃះខខ។ ពួកោត់ោប់បានក្បជាជនខដេច្ះមក

ួច្ក៏បញ្ជូ នរៅឲ្យ

រមៗ)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៤៤-៤៥, ទំព័ ៤៧-៤៨ (ខ្នកា បខនាមរនះបាន
ក្បាប់មកោត់រក្កាយរពេក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានោករច្ញអស់រហើយ។

ពួករគទទួេកា ង្វ បរណតញអនកខដេរៅ

រសសសេ់ពក
ី នុង្ទះ បស់ពួករគ រហើយបានទទួេបញ្ញជឲ្យផ្ទតច្់កា ្គត់្ង
គ ់ទឹករដើមបីបងេំឲ្យក្បជាជនច្ះមករក្កាមរដើមបី
ោករច្ញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម អំ ឯកសា E3/5149 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័

២ ERN (ភាសាខខម ) 00170633 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងថ្ន រដ្ឋយសា កខនៃងខៃះមាន

ទាហានពួនរៅត្តម្ទះងមរដើមបីតសូ ពួកោត់បានបិទទីក្កុង រហើយបិទទឹកច្ំនួន១ខខ រដើមបីបងេំឲ្យទាហានទាំងរនាះរច្ញ
មក)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ហីម ហន ឯកសា E3/5150 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
២ ERN (ភាសាខខម ) 00172067 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ខដេឈ្ រជើងរៅឧតតង
ុ បា
គ នរេើករឡើងថ្ន ោត់បាន
ទទួេកា ខណនាំមួយអាទិតយរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឲ្យច្ូេរបាសសមាអតកនុងទីក្កុងភនំរពញ រទាះបីជាទីក្កុងអស់
មនសសរហើយក៏រដ្ឋយ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៧៨-១៧៩
ERN (ភាសាខខម ) 00836255-00836256 (កាេពីនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រពក្ជ េឹមកង បានរេើករឡើងថ្ន
ពួករគបានផ្ទតច្់ទឹក និងអគគិសនីរដើមបីក្សួេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ រហើយរៅរពេក្បជាជនរច្ញអស់រហើយ ពួកវា
បានខ្ករ្ ត្តម្ទះទាំងអស់ខក្កងរលាមានមនសសរៅសេ់)។ សូមរមើេ្ងខដ

ទូ រេខសាានទូតបាោំង ឯកសា

E3/4135 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥(ោយកា ណ៍ថ្ន ខ្នកមួយច្ំនួនរៅទីក្កុងកំពងឆ្បរ្ះ កា ្គត់្ង
គ ់ទឹក

ក្តូវបានកាត់ផ្ទតច្់ និងសាានីយ៍្ត
គ ់្ង
គ ់ទឹកសាអត ក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្នក្តូវបានបំផ្ទៃញ)។
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ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧២-៧៤ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ

សាកសី ឯកសា E3/3959 ERN (ភាសាខខម ) 00270165 ត្ត យឹម បានបញ្ញជឲ្យពួកោត់សមាៃប់ក្បជាជនណាខដេមិន
ោករច្ញ), ទំព័

៧៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ សាកសី ឯកសា

E3/3959 ERN (ភាសាខខម )

00270164 បានសរងកតរឃើញថ្ន ោមនវិន័យថ្នមិនឲ្យបាញ់ក្បជាជនរឡើយ។ ក្បសិនរបើអនកណាបានបាញ់រហើយរនាះ
ោត់មិនខដេរឃើញមានរទាសអាីរឡើយ) ទំព័

៨៥-៨៦, ទំព័

៨៨-៨៩ (រក្កាយរពេក្បជាជនភាគរក្ច្ើនក្តូវបាន

ជរមៃៀស ួច្ោេ់រហើយរនាះ ក្កុមពិរសស និងកងខដេរៅរសសសេ់ ក្តូវរដ្ឋះក្សាយជាមួយក្បជាជនខដេរៅរសស
សេ់។ ពំមានបញ្ញជឲ្យោត់ទកក្បជាជនខដេរៅរសសសេ់ជាសក្តូវ ខដេអាច្បាញ់សមាៃប់រោេរៅរពេឱកាស
មកដេ់រនាះរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៣៨-៤០ (បានរ ៀបោប់ពី របៀប
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

460

01006768
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រៅមកជាមួយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបាន ករឃើញ

កនុងអំឡុងរពេខ្ករ្

នារពេរក្កាយៗមក រដ្ឋយបានសមាៃប់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម មួយច្ំនួន ក្ពមទាំងបងក
ឲ្យ ង បួស និងសាៃប់ជនសី វេ
ិ មួយច្ំនួន្ងខដ

511>

រៅប៉ានាមននងៃបនាទប់ពីជរមៃៀស
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។

ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមវិទយុ

និងត្តមរមក្កូរៅត្តម

កខនៃងជារក្ច្ើនកនុងទីក្កុងភនំរពញថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវច្ូេបង្វាញខៃួន បង្វាញ
ពីឋានៈ តួនាទី កាេពីមន បស់ខួ ន
ៃ និងក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីសហកា
ជាមួយកងទ័ពខខម ក្កហម

ឬ ច្ូេ ួម

1528

។ រោងត្តម ស៊ុំ ជា ថ្នអតីតរមបញ្ញជកា កងពេធំ រ្
ម ះ រគឿន

ពួករគខ្ករ្ អោ បនាទប់ពីមានកា គប់ក្ោប់ខបកពីរេើអោ រនាះសំរៅមកពួករគ រហើយបាន ករឃើញទាហាន េន់
នេ់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខសម អំ ឯកសា E3/5149 ច្ះនងៃទី០៥ ខខមីនា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម )00170633-00170634(ោត់គឺជាអតីតកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់។ ោត់បានរឃើញ កងទ័ពខខម ក្កហម
សមាៃប់អនកច្ះច្ូេខដេក្តូវបានពួករគ ករឃើញនារពេរក្កាយរៅសាពនរក្ជាយច្ង្វា ។ កនុងច្ំរណាមទាហានទាំងរនាះ
មាន៤ដេ់១០នាក់ ខៃះដ្ឋច្់នដ ដ្ឋច្់រជើង ក្តូវបានរគក្ោនទមាៃក់ទឹកខតមតង។ ោត់ក៏បានរឃើញផ្ទទេ់ខភនកខតមតងរដ្ឋយ
ក្បធានកងធំមានក់កនុងកងពេ ៣១០ បាញ់ទាហាន េន់ នេ់ ៣ នាក់ រៅកខនៃងខ្មខវាំង។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ
Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង
ឯកសា E3/1714 ច្ះខខកមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00324744 (អ៊ុំ សមាអង មកពីតំបន់ ២១
តំបន់បូ ៌ បានរេើករឡើងថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ អំពីកា ប៉ាះទងគិច្ោនខៃះរៅភនំរពញ។ រនាះគឺជាកា ប្ង្វកប
រៅរេើទាហាន េន់ នេ់ និងមនសសខដេរៅរសសសេ់)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ វង់ នវ រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា
កមពជា
ុ ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00020546 (អតីតកងទ័ពខខម ក្កហម
ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសបានរេើករឡើងថ្ន

កងទ័ពបានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនោករច្ញ

រហើយអនកខដេ ឹង

ទទឹងរៅរទៀតក្តូវោត់ទកជាខ្មង
ំ ។ ពួករគក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយដ្ឋក់រៅវ រសនាតូច្)។
1527
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៧២-៧៣, ទំព័ ៧៧, ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៨-៩, ទំព័ ២០-២១។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៤១ (មិនមានបាញ់ការំ ភៃើង ឬក្បយទធោនកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ ប៉ាខនតមានកា
ក្បយទធោនរក្ច្ើនរឡើង រក្កាយពីកា ជរមៃៀស)។
1528
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១៣-១៤, ទំព័ ២៤-២៥ (ដកក្សង់កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058 (បានពី ៧ រៅ ៨ នងៃ រគដ្ឋក់រមក្កូ្ាយ
ច្ំរ ះទាហាន េន់ នេ់ ថ្ន របើអនកណាមានសកតិប៉ានាមនៗ ធាៃប់រធាើកា រៅកខនៃងណា ឲ្យច្ូេមករធាកា
ើ រៅកខនៃងរដើម
វិញ។ រគក្បាប់ក្បជាជនឲ្យបង្វាញសាវត្ត បស់ពួកោត់ ឧទាហ ណ៍ រតើពួកោត់ ក់សកតិប៉ានាមនកាេពីមន ដូរច្នះពួក
ោត់អាច្ទទួេបានឋានៈដូច្ពីមន រៅរពេពួកោត់ច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម។ កា ្សពា្ាយរនាះក្តូវបានរធាើរឡើង
រៅកាន់មនសសក្គប់ ូប រដ្ឋយមិនគិតអំពឋា
ី នៈតួនាទី បស់ពួកោត់កាេពីមនរឡើយ) ទំព័

២៦-២៧ (៤ ឬ ៥ នងៃ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បនាទប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ) ទំព័

៤៩-៥០ (ោត់ឮមនសសរៅកនុងក្កុម រគឿន និោយថ្ន រគដ្ឋក់រមក្កូរដើមបី

្សពា្ាយ) ទំព័ ៥៧-៥៨ (រគឿន ខដេជាអតីតរមបញ្ញជកា កងវ រសនាធំ គឺជាមនសសហានណាស់ និងអនវតតបទ
បញ្ញជភាៃមៗខតមតង) ទំព័ ៧៦-៧៧ (រគឿន បានក្បកាស អំ វនាវត្តមរមក្កូឲ្យក្បជាជនមករធាើកា រៅទីក្កុងភនំរពញ
វិញ) ទំព័ ៧៧-៧៨ (សាកសីមិនខដេបានឮកា ក្បកាសរនាះរឡើយ ប៉ាខនត រគឿន បានក្បាប់ោត់អំពីរ ឿងោ៉ា វទាំងរនាះ
រហើយថ្ន រគឿន រ ៀបច្ំរច្ញរៅក្បកាស្សពា្ាយត្តមរមក្កូឲ្យ ក្បជាជនរច្ញរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៨៥-៨៧ (៤ ឬ៥នងៃ បនាទប់ពីជរមៃៀសទីក្កុង ភនំរពញ មានកា ក្បកាសត្តមរមក្កូ
អំ វនាវឲ្យអនក ដាកា ទាហាន និងនាយទាហាន វិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ រដើមបីជួយកសាងក្បរទស ពីរក្ ះ
ស្ង្វគមបានបញ្ច ប់រហើយ។ រទាះបីជាមនសសមួយច្ំនួនបានសរក្មច្ច្ិតត វិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ រដ្ឋយសា ខត
កា ក្បកាសរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ មាស ខដេជាអតីតអនក ដាកា មានក់ មិនបានវិេក្តឡប់រៅវិញរឡើយ ពីរក្ ះោត់សងស័យ
ថ្នមានអាីខសក្បក្កតីរហើយ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតស
ី រក្មច្សិទធិមនសស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២១ ERN (ភាសាខខម )
00228737 (គងស សរក្មច្ បានបញ្ញជក់ថ្ន មានមនសសោប់ យនាក់បានមកច្ះរ្
ម ះ បនាទប់ពីមានកា ក្បកាសត្តម
ក្បដ្ឋប់បំពងសំរឡងរៅច្ា អំរៅ ខដេអំ វនាវឲ្យម្នតី សមាជិកតំណាងោ្សត ម្នតីជាន់ខពស់ទាង
ំ អស់មកច្ះរ្
ម ះ
រដ្ឋយខៃួនឯង មនរពេវិេក្តឡប់រៅកាន់ភំរន ពញវិញ រដើមបីបនតមខង្វ បស់ខួ ៃន)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ
ទួន សារម៉ាត ឯកសា E3/5453 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00471518 (៤ ឬ ៥នងៃ
រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា រៅត្តម្ៃូវជាតិរេខ១ ពីភំរន ពញដេ់រកៀនសាាយ រឃើញមានឡានដ្ឋក់រមក្កូក្បកាសរៅ
កកនុងច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត ទាហាន

ក់សកតិ ១ ដេ់សកតិ៥ ឲ្យមកជួបជំោនរៅច្ា អំរៅ រដើមបីនាយ
ំ ករៅភនំរពញ

វិញឲ្យរធាើកា ។ ច្ងរក្កាយ អនកទាំងអស់រនាះ ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេទាំងអស់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី ខឹម ណារ ៉ាត ឯកសា E3/1747 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00206387
(រៅងនេ់ទទឹង ទាហានខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមរមក្កូថ្ន បងបអូនណាខដេធាៃប់រធាើជាទាហាន រប៉ាអឹម នគ បាេ
ធាៃប់ ក់សកតិប៉ានាមន
ប៉ាខនតមិនដឹងថ្ន

ក់រឡើង វិញ អងគកា នឹងយករៅបរក្មើកា ង្វ ឲ្យបកសវិញ។ ោត់បានរឃើញទាហាន ជួបជំោន

រគយករៅណារទ

ពីរក្ ះោត់បានបនតដំរណើ រៅមខរទៀត)

។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00152235-00152236 (រៅហួសវតតច្ំបា៉ា មានកមាៃំងខខម ក្កហម ៦ ឬ ៧នាក់ បានរដើ ក្បកាសត្តមរមក្កូ
ថ្នមានអនកណារធាើធំ ឲ្យច្ូេមកបង្វាញខៃួន)។ កំណត់រហតននកា សាតបច្រមៃើយសាកសី សំ សិទធី ឯកសា E3/5201 ច្ះ
នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212121 (រៅវតតក្ច្ករសតច្ ខខម ក្កហមបានក្បកាស
ត្តមរមក្កូ សួ កអនកខដេជាម្នតី បស់ បប េន់ នេ់ រដ្ឋយរគនិោយថ្ន សូមអរញ្ជ ើញបងបអូន ខដេធាៃប់ រធាើកា អាី
កាេពីមន រគឲ្យរៅរធាើកា ង្វ ោស់រនាះវិញ)។ ឧបសមព័ននធ នកំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី
(អតាបទដកក្សង់ពីរសៀវរៅ) ឯកសា E3/5614 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00717131 (កា
ក្បកាសរសនើឲ្យអតីតម្នតីសី វិេ និងរោធាវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ បានលាន់ ំពងត្តមរមក្កូ ពីរក្ ះរគក្តូវ
កា ជំនួយពីអនកទាំងរនាះជាោំបាច្់។ អងគកា សនាច្ិញ្ចឹម និងខង កាក្គួសា បស់ អនកទាំងឡាយខដេបានវិេក្តឡប់
រៅវិញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៤៨ ERN (ភាសាខខម )
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានក្បាប់កងវ រសនាធំ បស់ ស៊ុំ ជា ឲ្យរធាើកា ក្បកាសខបបរនះ រដើមបីអូសទាញពួកអតីតទាហាន
េន់ នេ់ ឲ្យច្ូេមកវិញ រហើយបនាទប់មកអនកទាំងរនាះនឹងក្តូវយករៅសមាៃប់រោេ

1529

។ មាន

ភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានរធាើត្តមកា អំ វនាវទាំងរនះក្តូវបាន
យករៅសមាៃប់រោេ រៅត្តមទីកខនៃងរ្សងៗរៅកនុង និងរៅជំ វិញទីក្កុងភនំរពញ ួមទាំងរៅកខនៃង
មួយរៅខ្ងេិច្ខក្ពករៅន និងរៅទួេរោក ឬ ក៏បាត់ខួ ន
ៃ ខតមតង

1530

។

00836225 (អនក្តេ់បទសមាភសន៍បានបញ្ញជក់ថ្ន ឡាន្ាយវិទយុក្បកាសថ្ន ោប់ពីវ រសនីយ៍រទារឡើងរៅ ក្តឡប់រៅ
ភនំរពញវិញ) ទំព័ ២២០-២២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836297-00836298 (រៅនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦
អនរសនីយ៍ក្តី ណប ងេ បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកវានិោយថ្ន ស្ង្វគម ំរដ្ឋះបានបញ្ច ប់
រហើយ រហើយអងគកា អំ វនាវដេ់ទាហានក្គប់ឋាននត សកតិទាំងអស់ អនកបរច្ចករទសខ្នកកងទ័ព និងកមមក រោងច្ក្ក
ទាំងអស់ រច្ញមកបង្វាញខៃួនភាៃមៗ រដើមបី វិេក្តឡប់រៅជួយបរងកើតកងទ័ព ក្កសួង និងរោងច្ក្ករឡើង វិញ )។
1529
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១៣-១៤ (ដកក្សង់កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ឯកសា E3/3961 ERN (ភាសាខខម ) 00205058)។
1530
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១៤-១៥ (អនកណាខដេបង្វាញមខរច្ញមក ក្តូវរគ
ោប់ខួ ៃនភាៃម រក្កាយមកក៏យករៅសមាៃប់រោេ) ទំព័

១៨-២០ (ក្បជាជនបានរច្ញបង្វាញខៃួន បនាទប់ពីមានកា

ក្បកាសត្តមរមក្កូ រៅរពេរនាះរហើយរទើបរគអាច្ោប់បានទាហាន េន់ នេ់ មួយច្ំនួន)។ ទំព័ ២៤-២៧, ទំព័
៨៦-៨៧ (រទាះបីជាោត់ អះអាងថ្ន ោត់មិនខដេ រឃើញកា សមាៃប់ទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយផ្ទទេ់ខភនកក៏រដ្ឋយ ក៏
ោត់បានបានឮពីអនកដនទក្បាប់ថ្ន ៤ ឬ ៥ នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគនាំយករៅ
សមាៃប់រោេរៅកខនៃងមួយ ខ្ងេិច្ខក្ពករៅន ខដេមាន រគឿន ជាអនកបញ្ញជឲ្យសមាៃប់ រហើយក៏ជាអនកសមាៃប់ ផ្ទទេ់នដ
ខដ ។ វាមាន យៈរពេ ១ នងៃ ១ យប់) ទំព័ ៣៣-៣៤ (មិនខមនម្នតីរទ ប៉ាខនតគឺជាទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគ
យករៅសមាៃប់រៅទួេរោក

បនាទប់ពីកា ក្បកាសខដេរគបរញ្ញចតឲ្យអនកទាំងរនាះបង្វាញអតតសញ្ញាណ បស់ពួករគ)

ទំព័ ៤៦ (រគឿន បានក្បាប់ោត់ថ្ន អតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបានសាតប់ត្តមកា ក្បកាស្សពា្ាយរនាះ រហើយ
បានកហកថ្ន ក់សកតិធំ ក៏ក្តូវរគសមាៃប់រោេខដ ) ទំព័

៤៩-៥១ (ពួករគក្តូវបានដឹកត្តមឡានទាហានយករៅ

សមាៃប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២៤-២៦ (បងនងៃ បស់អនកក្សីមានក់
ខដេជាវ រសនីយ៍ឯក បានរ ៀបច្ំអីវា៉ាន់ក្តឡប់រៅភនំរពញ បនាទប់ពីឮរគក្បកាសឲ្យនាយទាហានទាំងអស់ វិេក្តឡប់
រៅទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ បនត បស់ពួករគ។ វ រសនីយ៍ឯក ូបរនាះបានបាត់ខួ ៃនត្តំងពីនងៃរនាះមក រហតដូរច្នះ
ក្គួសា សនមតថ្ន ោត់ក្តូវបានពួកខខម ក្កហមសមាៃប់រោេបាត់រៅរហើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ ឈ្ ដ្ឋណា ឯកសា E3/4664 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 0015223500152236 (បនាទប់ពីកា ក្បកាសរៅវតតច្ំបា៉ា ួច្មក ឪពក បស់អនកក្សីរ្
ម ះ ឈ្ រសៀន ខដេជាអតីតរៅហាាយរខតត
និងជាបញ្ញជកា កងពេក្បោំរខតតកណា
ត េ និងមនសស៧នាក់រ្សងរទៀត បានរច្ញបង្វាញខៃួនច្ំរ ះមខពួកខខម ក្កហម
ខដេបានកត់រ្
ម ះពួកោត់ និង ញពួកោត់បញ្ចូ េឡាន។ ក្គួសា បស់អនកក្សី ង់ោដ
ំ ំណឹងឪពក យៈរពេ ៣ ខខ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងរៅទីក្បជំជនមួយច្ំនួនរ្សងរទៀត

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានខ្ករ្

និងសួ អំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ

ួមទាំង សមាជិក

ខតបាត់ដំណឹងសូនយ)។ កំណត់រហតននកា សាតបច្រមៃើយសាកសី សំ សិទធី ឯកសា E3/5201 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00212121 (បនាទប់ពីច្ះរ្
ម ះអនកខដេបានច្ូេខៃួនមក រក្កាយពីកា ក្បកាសត្តម
រមក្កូរៅវតតក្ច្ករសតច្ និងខច្កអងក ឲ្យពួកោត់ ួច្មក ក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវបានខបងខច្កជាក្កុមតូច្ៗ រហើយក្តូវ
បានពួកខខម ក្កហមនាំយករច្ញរៅ។ មនសសកនុងក្កុមខដេ សំ សិទធី រៅជាមួយរនាះ ក្តូវបានរគនាំយករៅបាញ់
សមាៃប់រោេ ប៉ាខនត កាេរនាះ ោត់ជាកមា រហើយបាន ស់ោនមានជី វិត)។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សំហួន ឯកសា E3/3962 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00287536 (អតីតក្បធានកងអនរសនធំននកងពេធំ ៣១០ បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានបញ្ញជពី
ថ្ននក់រេើឲ្យោប់មនសសខដេជាអនកោជកា មានឋាននត សកតិធំៗ បស់ បប េន់ នេ់ រហើយខដេមិនក្ពមោករច្ញពីទី
ក្កុងភនំរពញ ក្ពមទាំងអនកជំងឺខដេជាទាហាន េន់ នេ់ កំពងសក្មាកពាបាេរៅមនទី រពទយក្ពះរកតមាលា។ អនក
ខដេច្ូេ ួមោប់មនសសរនាះបាននិោយក្បាប់ោត់ផ្ទទេ់ថ្ន រគោប់ម្នតី េន់ នេ់ ោ៉ាងរក្ច្ើន និងអនកបរក្មើ បស់ពួក
រគពីទីក្កុងភនំរពញយករៅនវ៉ាសមាៃប់ទមាៃក់កនុងអណូ ត ងរៅតំបន់ទួេរោក។ ថ្ននក់រេើរនាះទំនងជា សន រសន ខដេបាន
ក្គប់ក្គងកងពេធំទាង
ំ អស់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី ឯកសា E3/5613 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491045, 00491046 (២ ឬ៣នងៃបនាទប់ពីកា ជរមៃៀស និង
បនាទប់ពីមានកា អំ វនាវពីសំណាក់ ដ្ឋាភិបាេ ឪពក បស់ោត់បានសម័ក្គច្ិតក្ត តឡប់ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញវិញ។ រពេ
រនាះរហើយជារពេខដេោត់បានរឃើញមខឪពក បស់ោត់ជារេើកច្ងរក្កាយ)។
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី (អតាបទដកក្សង់ពីរសៀវរៅ) ឯកសា

ឧបសមព័ននធ នកំណត់រហតននកា

E3/5614 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ (អតាបទ

ដកក្សង់ពីរសៀវរៅ Theary C. SENG's ) “Daughter of Killing Fields: Asrei's Story”) ឯកសា E3/5614
ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00717131 (ឪពក បស់ោត់បាន វិេក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ បនាទប់ពី
មានកា ក្បកាសរសនើឲ្យអតីតម្នតីសី វិេ

និងរោធាវិេក្តឡប់ រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ

និងរដ្ឋយរជឿរៅរេើកា សនា

បស់អងគកា ថ្ននឹងច្ិញ្ចឹម និងខង កាក្គួសា បស់អនកទាំងឡាយខដេបាន វិេក្តឡប់រៅវិញ។ ហូតទាេ់ខត៣-៤ខខ
រក្កាយមករទើបោត់បានដឹងកាន់ខតច្ាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានបរញ្ញិតអតីតទាហាន និងម្នតីសី វិេ បស់ េន់ នេ់
ខដេជាខ្មង
ំ នន បបងមី (កបត់ជាតិ) យករៅក្បហា ជី វិត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កយ ម៉ាន ឯកសា
E3/369 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00272719 (អតីតទាហានខខម ក្កហមមានក់
រៅកនុងកងពេធំ ១៧០ បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានឲ្យទាហាន េន់ នេ់ ទមាៃក់អាវធ បស់ពួករគ និងរដ្ឋះរខ្អាវ បស់
ពួករគរច្ញ ពួករគមិនរធាើអីអនកទាំងរនាះរឡើយ ប៉ាខនតពួក កងទ័ពភូមភា
ិ គនិ តី បានរសនើឲ្យនាយទាហាន េន់ នេ់ រឡើង
ជិះឡានរដើមបីរក្ជើសរ ីសឲ្យកាន់តំខណង បស់ពួករគរឡើង វិញ។ អតីតទាហាន និងអនកទាំងឡាយខដេបានរឡើងជិះឡាន
ទាំងអស់រនាះ អាច្ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្គួសា បស់ពួករគ និងកា ង្វ ខដេពួករគធាៃប់រធាើរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

1531

1531

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦០, ៨៤-៨៦ (អតីតនគ បាេ េន់ នេ់ មានក់

ខដេសាិតកនុងឯកសណា
ា នរៅរឡើយ ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមមួយក្កុមរសៃៀក ក់សី វិេ ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយកាំរភៃើង បាន
ខ្ករ្ ខៃួនោត់ កអាវធរៅរពទយច្ិន) ទំព័ ៦០-៦៣, ៧៨ (រក្កាយមក ទាហានខខម ក្កហមក្សុកផ្ទអវ បានសួ ោត់
មតងរទៀតអំពីក្បវតតិ ូប និងកា ង្វ បស់ោត់។ រដ្ឋយកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន នគ បាេ និងទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបាន
រគសមាៃប់រោេរនាះ យស បានលាក់អតតសញ្ញាណ បស់ោត់ និងបាននិោយថ្ន ោត់ជាអនក ដាកា ) ទំព័ ៦៤-៦៥,
៧៧-៧៨ (រៅវតតរជើងនក្ព ោត់ក្តូវបានរគសាកសួ មតងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី
ទំព័ ៨១-៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២៦ (រៅប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយរនាះ រគបាន
ក្បាប់ពួកោត់មិនឲ្យរធាើដំរណើ រៅមខរទៀតរទ

រហើយថ្ន

ពួកោត់គួ ខតច្ូេរៅកនុងភូមិ

កំរដើ រហត ហូត)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៨-៨៩ (បានពិពណ៌នាអំពីប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយច្េ័តខដេកងទ័ព
ខខម ក្កហមបានរដើ េាតរដ្ឋយរងមើ រជើង ឬជិះកង់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២២ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២,
៣៣-៣៤(រៅជិតកំពង់ទួេ ឪពក បស់ោត់ និងឪពកមា បស់ោត់ ក្តូវបានរគរសនើឲ្យច្ះរ្
ម ះ បស់ពួកោត់រៅរពេ
ពួកោត់បានជួបកងទ័ពខខម ក្កហម។ កងទ័ពបានតក្មូវឲ្យប សទាំងអស់ខដេមានអាយោប់ពី ៣០ ឆ្នំ រឡើង រៅច្ះ
រ្
ម ះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៥៧-៥៨, ៨៦ (រៅប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយ
រច្ញពីត្តរមមបនតិច្ ខខម ក្កហមបានខហកអតតសញ្ញាណបណណ សញ្ញជតិបាោំ ង បស់អនកក្សី រដ្ឋយនិោយថ្ន “ោប់ពី
រពេរនះរៅ ខេងមានបាោំង ឬ រវៀតណាម ឬ ច្ិនអីរទៀតរហើយ រៅទីរនះមានខតខខម រទ។ រៅមខរទៀតរៅ! អងគកា
ោំអនកទាំងអស់ោនរៅមខ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៤-៨ (រៅត្តម្ៃូវ
ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់អនកក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយច្ំនួន

រហើយបានសួ ក្បជាជនអំពីក្សុក

កំរណើត បស់ពួកោត់ រតើក្គួសា បស់ពួកោត់ជាន ណា និងថ្នរតើពក
ួ ោត់រធាើកា អាីរៅភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២២-២៣ (ក្បខហេជារៅនងៃទី២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រៅប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ
មួយជិតច្មាក ដូង ពួកទាហានបានខ្ករ្ មនសសក្គប់ោននិងបានក្បាប់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសថ្ន អងគកា បានរសនើឲ្យ
ទកអីវា៉ាន់ទាង
ំ អស់ បស់ពួកោត់ រហើយក្បសិនរបើពួកោត់មិនក្ពមទកអីវា៉ាន់ បស់ពួកោត់រទរនាះ រគនឹងរោទពួកោត់
ថ្នជាខ្មង
ំ បស់អងគកា ។ ពួកទាហានបានខ្ករ្ យកមាស សំរេៀកបំ ក់ និងថ្ននំសងកូវ បស់ពួកោត់)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ១៩-២១ (រៅរកាះធំ ពួកខខម ក្កហមបានដកយកឯកសា បស់ោត់
និងក្គួសា បស់ោត់ និងបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យបនតដំរណើ រៅមខរទៀត។ មួយគីឡូខម៉ាក្តរៅមខរទៀត រគបានសួ រ្
ម ះ
បស់ពួកោត់ ច្ំនួនសមាជិកក្គួសា បស់ពួកោត់ អាយ និងកា ង្វ បស់ពួកោត់ និងច្ំនួនេយដលាៃ និងេយរ ៀេ
ខដេពួកោត់មាន។ ពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបានដកយកេយក្បខហេ ៣.០០០ ដលាៃ និងឲ្យពួកោត់ទកេយរ ៀេ
ខដេពួកោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៩២-៩៤ (រៅរពេពួកោត់មកដេ់
រ ធិ៍សាត់ កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្សាវក្ជាវក្បវតតិ ូប បស់ ប៉ាូ ឌីណា និងបតី បស់ោត់មង
ត រទៀត រដ្ឋយពួកវាសងស័យថ្ន
ក់សកតិ៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣៧-៣៩ (រគបានបញ្ឈប់ដំរណើ បស់ពក
ួ
ោត់ និងបានខ្ករ្ ពួកោត់ រៅកំពង់ទួេនិងមតងរទៀតរៅភូមិតបូងកតី)។ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខវិច្ិកា ឆ្នំ២០១២
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រទាះបីជាមានកា ពិពណ៌នាមួយខដេបានរ ៀបោប់អំពី

វិធីខដេកងទ័ពខខម ក្កហមរកមងៗ

បានសមាៃប់អក
ន ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាទាហាន េន់ នេ់ ភាៃមៗរៅនឹងកខនៃង

1532

(មម សំរអឿន) ទំព័ ១១-១៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមបានោៃរំ មើេពួកោត់ោ៉ាងតឹង ឹង និងបានជជីកសួ អំពីកា ង្វ ពីមន
បស់បីោ
ត ត់។ ពួកវាបានគំោមពួកោត់ឲ្យក្បាប់កា ពិតអំពម
ី ខង្វ ពីមន បស់ពួកោត់ រដ្ឋយនិោយថ្ន ក្បសិនរបើ
កងទ័ព ករឃើញថ្នពួកោត់និោយកហក

ជី វិតោត់

និងក្កុមក្គួសា បស់ោត់នឹងមានរក្ោះថ្ននក់)សា ណា បស់

ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805
ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣៣-៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00228749-00228750 (ផ្ទម រមឿន បាន
បញ្ញជក់ថ្ន រៅរពេោត់រៅដេ់ច្ំបក់រៅនងៃទី ២២ ខខ រមសា ពួកខខម ក្កហមបានរសនើឲ្យោត់ក្បាប់ពីក្បវតតិ បស់ោត់
ថ្នរតើជាជនសី វិេ ឬជារោធា)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៣១
ERN (ភាសាខខម ) 00836108 (អនក ្តេ់បទសមាភសន៍បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅច្មាក រេើ រៅកនុងភូមិមួយជិតសាាយទាប
អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ក្តូវរធាើក្បវតតិ ូបបួនដងបនតបនាទប់ោន។ រគមានត ៣ និងបញ្ជ ីរ្
ម ះ៖ អនក ដាកា ជនសី វិេ
និងរោធា)ទំព័ ៤៣ ERN (ភាសាខខម )00836120 (S បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅសគន់ រគឲ្យពួកោត់ច្ះរ្
ម ះកនុងបញ្ជ ី ៤ ដង
កនុងរពេខសោន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ភួង ្លាៃ ឯកសា E3/4757 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ

មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00864243 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់
ក្តូវបានរគឃំខួ ៃន និងសួ ច្រមៃើយ យៈរពេ២នងៃ ២យប់រៅមនទី ឃំោង
ំ រៅវតតភំដ
ន ិន ជាទីកខនៃងខដេខខម ក្កហមបាន
រោទក្បកាន់ពួកោត់ថ្នជាខខម រក្កាម ឬថ្នជាកាេយួនខៃួនខខម មនរពេរគរដ្ឋះខេងពួកោត់ និងបានបញ្ជូ នរៅក្សុក
គី ីវងស រខតតត្តខកវ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អឹម រក្តះ ឯកសា E3/4822 ោមនច្ះកាេ

ប ិរច្ិទ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00893354 (ទាហាន េន់ នេ់ មានក់ខដេក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមោប់ខួ ៃន និង
បញ្ជូ នរៅរក្តើយខ្ងរកើតទរនៃរមគងគរៅកនុងរខតត កណា
ត េ ជាមួយនឹងមនសសោប់ យនាក់រ្សងរទៀត បានបញ្ញជក់ថ្ន
រៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់ភូមិមយ
ួ កនុងក្សុកកនុងរខតតកំពង់ោម

ពួកខខម ក្កហមបានក្សាវក្ជាវក្បវតតិ ូបមនសសទាំង

៥០០ នាក់ យៈរពេ ៥ នងៃ មនរពេឃំខួ ៃនមនសស ៥០០ នាក់រនាះ រៅកនុងគកបដិវតតន៍ជីខហទរនៃបិទ)។ សកេីកមម បស់
ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836236 (នី បនេី បាន
បញ្ញជក់ថ្ន រៅត្តម្ៃូវ ោត់បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរៅជាក្កុមៗ ៣ ឬ ៤ នាក់ ោំខ្ក និងយកនាឡិកា វិទយុ
មាស និងតបូងរពក្ជ)។
1532

េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា អតីត ឧតតមរសនីយ៍នន

កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00499666
(ទាហានខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរៅជាមួយក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ ក្តូវបានសាគេ់អតតសញ្ញាណោ៉ាងង្វយក្សួេ
បំ្តរៅឯប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ និងក្តូវបានបងេំឲ្យរដ្ឋះខសបករជើង និងឯកសណា
ា នរច្ញ រហើយក្តូវបានបាញ់សមាៃប់ភាៃមៗ
ខតមតង។ រៅច្រនាៃះពីភំរន ពញ និងខក្ពកកាតម ោត់បានរឃើញផ្ទទេ់ខភនកអំពីកា សមាៃប់នាយទាហានជារក្ច្ើន រដ្ឋយនា ី
វ័យជំទង់កមមយ
ុ នីសខត ដេមានអាយពី ១៥ រៅ ២០ ឆ្នំ រដ្ឋយពួកនាងៗទាំងរនាះបានរក្បើកាំរភៃើងសា័យក្បវតតិបាញ់សំរៅ
រៅរេើខនង បស់នាយទាហានទាំងរនាះ បនាទប់ពព
ី ួករគក្តូវបានបញ្ញជឲ្យរដើ រៅមខក្បខហេ ២០ ខម៉ាក្ត ួច្មក)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006774
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក៏រដ្ឋយ ជាទូរៅ ពួករគក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់មួយកខនៃង បានោប់ខួ ន
ៃ ឬ ច្ង និងយករច្ញ
រៅបាត់
1533

1533

។ រដ្ឋយរោងរៅត្តមជនរភៀសខៃួនមានក់រ្សងរទៀតបានរ ៀបោប់ថ្ន ទាហានខដេ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២២ (កត់សមាគេ់ថ្ន អនកទាំងឡាយណាខដេក្តូវ

បានរគសាគេ់ថ្នជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគយករៅដ្ឋក់មួយខឡក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៨៣ (មាតយ បស់អនកក្សី បានក្បាប់អនកក្សីថ្ន សមាជិកក្គួសា មានក់ខដេទាហាន ក់សកតិ៥ ក្តូវ
បានរគក្បមូេច្ូេរៅភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ត្តមខតរគបានក្បាប់ោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៩ (អនកទាំងឡាយណាខដេបានច្ះរ្
ម ះ បស់ពួករគ ពំបានបនតដំរណើ
រៅមខដូច្ពួករយើងរទ កងទ័ពខខម ក្កហមបានដ្ឋក់ពួករគមួយខឡក រហើយក្កុមមួយរ្សងរទៀតបាននាំយកពួករគរច្ញ
រៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣១-៣៣ (ឪពក បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន
េន់ នេ់ និងឪពកមា បស់ោត់ ក្តូវបានរគបំខបករច្ញពីក្កុមរៅឯប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ ប៉ាខនតរក្កាយមក ពួកោត់បាន ត់
រគច្ខៃួន រហើយបានខសាង កក្កុម ក្គួសា បស់ោត់ វិញ) ទំព័
ក្បជាជនបានក្បាប់ពួករគថ្ន

ពួករគគឺជាទាហាន

េន់

៣៦ (រៅរពេខដេពួករគបានសួ ក្បជាជន រហើយ

នេ់

អនកទាំងរនាះក៏ក្តូវបានរគោប់ច្ងយករៅឃំខួ ៃន)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ជំ សខ្ ឯកសា E3/5788 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩
ERN (ភាសាខខម ) 00373216-00373217 (រៅត្តមកខនៃងជារក្ច្ើនត្តម្ៃូវរៅកាន់ភូមិ
អាហា

កងទ័ពខខម ក្កហមបានខច្កមាូប

និងបានសមាភសន៍ក្បជាជនអំពព
ី ័ត៌មានផ្ទទេ់ខួ ៃន បស់ពួកោត់ រហើយក្បសិនរបើពួកវា ករឃើញថ្នមានបញ្ញា

រគនឹងយកក្បជាជនរនាះរៅ។ ឧទាហ ណ៍ រៅភូមិកំពង់ទួេ ពួកវាបានោប់ឪពក បស់ោត់ រៅរពេពួកវាបាន ក
រឃើញថ្ន ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់។ ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានច្ងនឹងខខសអំរបាះ រហើយអនកទាំងឡាយខដេក្តូវបាន
ោប់ខួ ៃនរនាះ ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រពក្ជ ជីម ឯកសា E3/4628 ច្ះនងៃ
ទី២៦ ខខសីហា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) (ជាសមាជិកគណៈក្សុកមានក់ខដេបានមកសាាគមន៍អនកខដេក្តូវ
បានជរមៃៀសរៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ ោត់ក្តូវបានក្បពនធ បស់ទាហានខដេបានមកដេ់តំបន់ បស់ោត់ក្បាប់ថ្ន កនុង
អំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស កងទ័ពខខម ក្កហមបានឈ្ រជើងរៅត្តម្ៃូវ ោប់យកទាហាន េន់ នេ់ ពីកនុងច្ំរណាម
ហាូងមនសសមតងមួយមតងមួយ

ប៉ាខនតបានអនញ្ញាតឲ្យក្បពនធ បស់ទាហានទាំងរនាះរធាើដំរណើ រៅមខរទៀត)។

ទក្មង់

ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង សខម ឯកសា E3/5402 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00480111 (បានរឃើញក្គួសា មួយមានោន ៤

នាក់ ក្តូវបានពួកកងឈ្ៃ បោប់យករៅភូមិមួយរៅកនុង

ក្សុកគងពិសី រខតតកំពង់សឺព បនាទប់ពីសមាជិកក្គួសា មានក់ក្តូវបានរគសាគេ់ថ្នជាអតីតវ រសនីយ៍ឯកកនុង បប េន់
នេ់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ នួន មំ ឯកសា E3/5425 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00481225 (បានរឃើញបតី បស់អនកក្សីខដេធាៃប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅត្តម្ៃូវ រៅ

វតត វិហា ខពស់ ឃំលាយបូ រដ្ឋយរោទថ្នជាទាហាន េន់ នេ់។ បនាទប់ពីកងទ័ពខខម ក្កហម២នាក់បានោប់ខួ ៃនោត់
និងមនសសដនទរទៀតជាខខសៗយករៅ

អនកក្សីមិនដឹងថ្ន

រគយកោត់រៅទីណារទ)។

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន

ជន ងរក្ោះ កឹម រ ីន ឯកសា E3/5431 ច្ះនងៃទី០២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483582
(រៅកាេងនេ់ កងកមាៃំងរោធាខខម ក្កហមបានសួ ឪពក បស់អនកក្សីអំពីកា ង្វ បស់ោត់កនុងជំនាន់ េន់ នេ់។
បនាទប់ពីឪពក បស់អនកក្សីបានក្បាប់ត្តមក្តង់ថ្នរធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ពួកខខម ក្កហម បានឲ្យឪពក បស់អនកក្សី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

467

01006775
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កំពងរធាើដំរណើ រៅរពេរនាះ ក្តូវបានក្តួតពិនិតយោ៉ាងម៉ាត់ច្ត់រៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយជាងក្បជាជន

1534

សី វិេ

។ សាកសី មាស សាោ៉ា ន់ បានពិពណ៌នាអំពីសាានភាពខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសរៅឯប៉ាសតិ៍

ក្តួតពិនិតយបានបាត់ខួ ន
ៃ

បនាទប់ពីពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់ដំរណើ

អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើន
មានជាប់ច្ំណងបនតោន

1536

និងបានសួ ពួករគ

1535

។

បានរឃើញទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រដើ ជាជួ រដ្ឋយនដ

របើរទាះជាមានមនសសតិច្តួច្បានរ ៀបោប់េំអិតអំពីរជាគវាសនានន

ឈ្ រៅមាេង និងបានក្បាប់ឲ្យក្បពនធ និងកូន បស់ោត់រធាើដំរណើ បនតរៅក្សុកកំរណើតរៅសាាយរ ៀង)។

កយសំត្តង
ំ

ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា E3/4719 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00418273 (រៅវតតបាក់ក ច្រនាៃះរខតតកណា
ត េ និងរខតតកំពង់សឺព ខខម ក្កហមបានសាកសួ ក្បវតតិ ូប បស់
ពួកោត់ រដ្ឋយសនាថ្ន ន ណាធាៃប់រធាើអព
ី ីមនមក នឹងោត់ឲ្យរៅរធាើកា ង្វ ដខដេហនឹង វិញ។ អនកទាំងឡាយខដេបាន
និោយថ្ន ពួកោត់រធាើជាក្គូបរក្ងៀន រពទយ ទាហាន ឬអនកខដេមានសកតិ ក្តូវបានខខម ក្កហមរ ីសដ្ឋក់រដ្ឋយខឡក
រហើយបានបញ្ជូ នយករៅសមាៃប់រោេ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា
E3/5590 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខធនូ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (បតី បស់អនកក្សីជា
អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគនាំយករច្ញរៅ កនុងខណៈរពេខដេពួកោត់កព
ំ ងជរមៃៀស។ អងគកា និោយថ្ន
ពួករគក្តូវកា ោត់រដើមបីយករៅជួយរបាសសមាអតខ្មង
ំ កនុងទីក្កុង)។
1534
ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះ
នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00658224។
1535
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៤-៨ (រៅត្តម្ៃូវ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ឈប់
អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយច្ំនួន រហើយបានសួ សំណួ ក្បជាជនទាំងរនាះ រហើយអនកខដេ
ក្តូវបានរគសួ រនាះ បានបាត់ខួ ៃនជាបរណតើ ៗ។ នាយទាហានមានក់បានលាក់អតតសញ្ញាណ បស់ោត់ និងបានបាំងមខ
បស់ោត់។ មាស សាោ៉ា ន់ក៏បានកហកអំពីក្បវតតិ បស់ោត់ខដ និងបាននិោយថ្នោត់ជាអនករបើកត្តក់សី ពីរក្ ះោត់
មិនទកច្ិតខត ខម ក្កហម)។
1536
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២-៣៣, ៣៤-៣៥, ៣៥-៣៦ (ឪពក បស់ោត់
ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគយករៅដ្ឋក់មួយខឡករៅឯប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ ប៉ាខនតបាន ត់រគច្ខៃួន និងបាន
ខសាង កក្កុមក្គួសា បស់ោត់ វិញរនាះ បាននិោយថ្ន ោត់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ក្តូវបានោប់យក
រៅឃំខួ ៃនរដ្ឋយពួកកងទ័ពខខម ក្កហម និងក្តូវបានច្ងជាជួ ។ក្បខហេពី ១០ នងៃ រៅ ២ សបាតហ៍ រក្កាយ ំរដ្ឋះ
រដើមបណតឹង ដាបបរវណីក៏បានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមបរណតើ ក្បជាជនពី ជួ ខដេមានច្ំនន
ួ ស បជាង ២០ នាក់ កនុង
សំរេៀកបំ ក់សី វិេ និងទាហាន រដ្ឋយច្ងភាជប់ោនរដ្ឋយខខសអំរបាះពណ៌ស និងក្កហម។ អនកជាប់ឃំមួយច្ំនួន ក្តូវ
បានរគច្ងរមនដ រហើយអនករ្សងរទៀតក្តូវបានរគច្ងសាៃបរសក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ
ឌីណា) ទំព័ ៨៣, ៩២-៩៣ (រៅជិតតំបន់បឹងរសាន បានរឃើញទាហាន រៅកនុង ដាកា េន់ នេ់ ក្តូវបានរគច្ង និង
បងេំឲ្យរដើ ជាជួ កនុងទិសរៅ្ទយ
ុ ោនរឆ្ពះរៅទីក្កុងភនំរពញវិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ
បូនី) ទំព័ ៧៦-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៤-២៥ (ក្តូវបានអនកដនទក្បាប់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

468

01006776
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ទាហានទាំងរនាះក៏រដ្ឋយ។ រទាះបីជាមនសសមួយច្ំនួនរក្កាយមកបានដឹងថ្ន អតីតទាហាននន បប
សាធា ណ ដាខខម មួយច្ំនួនក្តូវបានសមាៃប់រោេក៏រដ្ឋយ

1537

ក៏មនសសរ្សងរទៀតមិនខដេទទួេ

បានព័ត៌មានណាមួយ អំពីសមាជិកក្គួសា អនកខដេក្តូវបាននាំយករៅបាត់រនាះរទ

1538

។ សាកសី

រពក្ជ ជឹម ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា ក្សុកមានក់ខដេបានសាាគមន៍អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅ
រៅកនុងតំបន់ បស់ោត់

បានឲ្យដឹងថ្ន្សតីភាគរក្ច្ើនខដេោត់បានជួប

បនាទប់ពី ំរដ្ឋះបានទីក្កុង

ថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគោប់ច្ងសាៃប រសក។ ពួកខខម ក្កហមអាច្រមើេរៅករជើង បស់ក្បជាជន រហើយដឹង
ថ្នពួកោត់ជាអតីតនាយទាហាន ឬជាទាហាន)។ សូមរមើេ្ងខដ

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

គង់ ណា ិន ឯកសា E3/4773 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00496951 (បានរឃើញជនជាតិ
អារម ិកមានក់ក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ច្ងជាប់នឹងរជើងស ស វតតសាាយក្ជំ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ បត សូក្ត ឯកសា E3/4823 ច្ះនងៃទី ៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523356 (អនក
ក្សីបានរ ៀបកា ជាមួយទាហានរជើងទឹកមានក់កនុង បប េន់ នេ់ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ អនកក្សី
បានរឃើញទាហាន ដ្ឋាភិបាេ ក្តូវបានរគច្ងខខស និងបរណតើ ត្តម្ៃូវ)។
1537
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ជំ សខ្ ឯកសា E3/5788 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373216-00373217 (ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគច្ងនឹងខខសអំរបាះ រហើយអនក
ទាំងឡាយខដេក្តូវបានរគោប់ខួ ៃនរនាះ ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រទៀង
សខម ឯកសា E3/5402 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00480111 (រក្កាយមក
អនកក្សីបានដឹងថ្ន ក្គួសា មួយខដេមានសមាជិក ៤ នាក់ ខដេក្តូវបានរគោប់ខួ ៃនបនាទប់សមាជិកក្គួសា មានក់ក្តូវ
បានរគសាគេ់ថ្នជាអតីតវ រសនីយ៍ឯកកនុង បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ របង របឿន ឯកសា E3/4719 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័

៥ ERN (ភាសា

ខខម ) 00418273 (រៅវតតបាក់ក ច្រនាៃះរខតតកណា
ត េ និងរខតតកំពង់សឺព អនកទាំងឡាយខដេបាននិោយថ្ន ពួកោត់រធាជា
ើ
ក្គូបរក្ងៀន រពទយទាហាន ឬ អនកខដេមានសកតិ ក្តូវបានខខម ក្កហមរ ីសដ្ឋក់រដ្ឋយខឡក រហើយបានបញ្ជូ នយករៅ
សមាៃប់រោេ)។
1538
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ នួន មំ ឯកសា E3/5425 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00481225 (បតី បស់អនកក្សី ខដេធាៃប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅត្តម្ៃូវ រៅវតត វិហា
ខព ស់ ឃំលា យបូ រហើយក្តូវបានរគនាំយករៅបាត់ ហូតត្តំងពីរពេរនាះមក)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ
កឹម រ ីន ឯកសា E3/5431 ច្ះនងៃទី ២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483582 (អនកក្សីពំបាន
ទទួេព័ត៌មានអំពីឪពក បស់អនកក្សីរឡើយ

ោប់ត្តង
ំ ពីឪពក បស់អនកក្សីបានក្បាប់ពួកខខម ក្កហមថ្នោត់គឺជាអតីត

ទាហាន េន់ នេ់ រៅកាេងនេ់រនាះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា
E3/5590 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (អនកក្សីមិនខដេបាន
រឃើញបតី បស់អនកក្សីខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ រទៀតរឡើយ ោប់ត្តំងពីរគយកោត់រច្ញពីអក
ន ក្សីរៅ កនុងរពេ
ខដេពួកោត់កំពងក្តូវបានជរមៃៀស និងមិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងច្ំរ ះោត់រឡើយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

469

01006777
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ភនំរពញ រហើយ្សតីទាង
ំ រនាះជាភ ិោ បស់អតីតទាហាន េន់ នេ់ រនាះ បានក្បាប់ោត់ថ្ន កងទ័ព
បានោប់យកបតី បស់ពួករគរៅរពេកំពងរធាើដំរណើ
បានបាត់ខួ ន
ៃ រហើយ្សតីទាង
ំ រនាះរៅរមមា៉ាយ

រដ្ឋយច្ំណច្រនះមានន័យថ្ន

អនកទាំងរនាះ

1539

។ ប៉ាខនតកា ពិពណ៌នាមួយរ្សងរទៀតបានបញ្ញជក់

ថ្ន រៅច្ំកា រេើជិតសាាយទាប អនកខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាទាហាន ក្តូវបានបញ្ជូ ន
រៅសទឹង ខដេរៅទីរនាះ ទាហានទាំងរនាះក្តូវកាប់ឆ្ក នក្ពយកដី និងដ្ឋំដំណាំ

514>

1540

។

រៅត្តមកខនៃងមួយច្ំនួន អតីតនាយទាហាន អនក ដាកា និងអនកមានវិជាជជីវៈរ្សងៗរទៀត

កនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស

ក្តូវបានជំ ញឲ្យច្ះរ្
ម ះ បស់ពួករគជាមួយនឹងកងទ័ព

ខខម ក្កហម រដ្ឋយមានកា សនាថ្ននឹងអាច្វិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ ប៉ាខនតពួករគជារក្ច្ើន
នាក់មិនរជឿរៅរេើកា សនារនាះរទ

1539

1541

។ សាកសី François PONCHAUD ក្តូវបានប សមានក់

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័ ២៦-២៧ (អះអាងបញ្ញជក់កំណត់រហតននកា សាតប់

ច្រមៃើយសាកសី ឯកសា E3/4626 ERN (ភាសាខខម ) 00373467)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៧-៣៨ (រទាះបីជាមានទាហាន និងនគ បាេក្តូវបានរគជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញក៏រដ្ឋយ
ក៏អនកក្សី

និងក្គួសា បស់អនកក្សី

មិនខដេបានរឃើញពួករគ ស់រៅជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋានរទៀតរឡើយ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 ច្ះនងៃទី១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420972 (អនកក្សីមិនដឹងថ្នមានអាីរកើតរឡើងច្ំរ ះបតី បស់អនកក្សីរឡើយ
ខដេបតី បស់អនកក្សីគឺជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានរគយករច្ញពីអនកក្សីរៅ កនុងអំឡុង រពេខដេពួកោត់
កំពងក្តូវបានជរមៃៀស)។
1540
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៣១ ERN (ខខម ) 00836108។
1541
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៨ (បានឮថ្ន អតីតទាហាន អនក ដាកា
ក្គូបរក្ងៀន

រវជជបណឌិត តក្មូវឲ្យមករធាើកា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញវិញ បនាទប់ពីទីក្កុងក្តូវបានរ ៀបច្ំ ួច្ោេ់ជាសាាព

រហើយអនកទាំងរនាះ នឹងក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យក្តឡប់មកវិញ។ ដូរច្នះអនកទាំងរនាះក្តូវច្ះរ្
ម ះ បស់ពួករគជាមួយនឹង
កងទ័ពខខម ក្កហម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១-៨២, ៩២-៩៤ (រៅខក្ពកឯង
ពួកោត់បានឮកា ក្បកាសត្តមរមក្កូក្បាប់ដេ់ក្បជាជន

ខដេធាៃប់រធាើកា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញឲ្យមកច្ះរ្
ម ះ។

រដ្ឋយមានកា សងស័យ ប៉ាូ ឌីណា និងបតី បស់អនកក្សី បានសរក្មច្ច្ិតម
ត ិនមកច្ះរ្
ម ះ រហើយបានបនតដំរណើ រៅរខតត
កណា
ត េ ប៉ាខនតរៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់រៅរនាះ ពួកោត់ក្តូវបានរគកត់រ្
ម ះទាំងអស់ោន )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១-៨២, ៩២-៩៤ (រៅវតតច្ំបា៉ា និងវតតច្ា អំរៅ មានកា ស រស រៅរេើ
កាត រខៀនរមមមួយថ្ន អនក ដាកា នាយនគ បាេ ឬនាយទាហាន គួ ខតមកច្ះរ្
ម ះរដើមបី វិេ ក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញ
រដើមបីរ ៀបច្ំក្បរទសរឡើង វិញ។ កនុង ខណៈខដេមនសសមួយច្ំនួនបានមកច្ះរ្
ម ះ នូ

ហន់ មិនរជឿថ្នរគយកោត់

ក្តឡប់រៅភនំរពញវិញរទ ោត់ដឹងថ្ន មានខត ង់ោរំ សច្កតីសាៃប់ប៉ារណា
ណ ះ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១១ ERN (ភាសាខខម ) 00836188 (អតីតទាហានេន់ នេ់ មានក់ ខដេបាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អាយ៥០ ឆ្នំ ក្បាប់ោត់អំឡុងនងៃទី២២ និងនងៃទី២៣ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ អំពីកា អំ វនាវឲ្យមក
ច្ះរ្
ម ះរៅរកៀនសាាយ រហើយោត់បានទទួេពត៌មានក្សរដៀងោនរនះខដ រៅបាត់ដំបង បនាទប់មក

1542

អនកខដេបានច្ះរ្
ម ះទាំងរនាះក្តូវបានក្បមូេ្តំយ
ុ ករៅសមាៃប់រោេ

។

កា ពិពណ៌នាមួយ

ច្ំនួនបានបញ្ញជក់ថ្ន អនកខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
ក្តូវបាននាំយករៅបាត់ រហើយមិនខដេរឃើញ វិេក្តឡប់មកវិញរឡើយ

1543

។

រសៃៀក ក់ជាជនសី វិេបនាទប់ពីទីក្កុងភនំរពញបានដួេ េំ បាន ង់ោំរៅដីឥដា យៈរពេជាងមួយខខ ជាមួយនឹងមនសស
ជារក្ច្ើននាក់រ្សងរទៀត ួមមាន នាយទាហាន អនក ដាកា ជារក្ច្ើន រដ្ឋយសងឃឹមថ្នអាច្ក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ បាន
បញ្ញជក់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានស រស រេើកាត រខៀនរមមថ្ន នាយទាហាន ោប់ពីថ្ននក់អនរសនីយ៍ក្តីរឡើងរៅ ក្តូវច្ះ
រ្
ម ះក្តឡប់រៅភនំរពញវិញ។ ោត់អត់បានច្ះរ្
ម ះរទ ពីរក្ ះោត់ មានអា មមណ៍ថ្នមិនក្សួេ) ទំព័ ១២១ ERN
(ភាសាខខម ) 00836198 (រៅរក្ជាយអំពិេ ្ៃូវជាតិរេខ១ ោត់បានរឃើញ រោធា និងតំណាងោ្សតជារក្ច្ើននាក់ ួម
មាន អិត សួង, ហង ហងសាក់, ណាោ៉ា ឌីប៉ាូ និង ឡាយ សិញងួន។ បនាទប់ពីពក
ួ ខខម ក្កហមបានស រស រេើកាត រខៀន
រមមថ្ន នាយទាហាន និងតំណាងោ្សត ក្តូវរៅច្ះរ្
ម ះ ពួករគជារក្ច្ើនបានរៅច្ះរ្
ម ះ។ រៅខក្ពករ ធិ៍ ដូច្ជារៅ
គគី ខដ រមក្កូក្បកាសថ្ន អតីតទាហាន អនក ដាកា ក្គូរពទយ ក្តូវរៅច្ះរ្
ម ះ ប៉ាខនតោមនអនកណារៅច្ះរ្
ម ះរទ។
អនកទាំងអស់ោនកហកថ្នជាពេក ) ទំព័ ១៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836237 (នី បនេី បានបញ្ញជក់ថ្ន ក្បខហេជា
រៅនងៃទី ២៥ ខខ រមសា រៅវតតកក់ សាកសីបានរឃើញខខម ក្កហមមានក់ច្ះរ្
ម ះនាយទាហាន ម្នតី ដាកា ជាន់ខពស់
ឥសស ជន។ ពួករគនិោយថ្ន ពួករគយកពួកោត់រៅជួយរធាើកា រៅទីក្កុង។ កនុងក្កុមអនកខដេពួករគនាំរៅ ោត់សាគេ់
ហង់ ធនហាក់, បា៉ា ន់ សទធី, ភី ធានឡាយ, អក យន់, សី ខច្ (រមធាវី), សី តឹក (រមបញ្ញជកា កងវិសក
ា មម), សីសវតាិ
ដួងសជី វិន ក្ពមទាំងនាយទាហានជារក្ច្ើនអនករ្សងរទៀតខដេោត់មិនសាគេ់) ទំព័

១៧៣ ERN (ភាសាខខម )

00836250 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅរក្កាយវតតច្ំបា៉ា ពួកខខម ក្កហមបានស រស ទករេើកាត
រខៀនថ្ន នាយទាហាន

ោប់ពីអនរសនីយ៍ក្តីរឡើងរៅ ក្តូវរៅច្ះរ្
ម ះរៅភនំរពញ។ ក្គូបរក្ងៀន និសិសត និង

សា្សាតោ យ ោំរពេរក្កាយ។ ោេ់នងៃ ោត់រឃើញនាយទាហានជារក្ច្ើនរៅច្ះរ្
ម ះ រហើយខខម ក្កហមដឹកពួករគ
រច្ញត្តមឡានធំៗ ដូច្ជា ឧតតមរសនីយ៍ ឆ្យ ឡាយ, ឧតតមរសនីយ៍ ខប៉ាន ោ៉ា ដ្ឋ, វ រសនីយ៍ឯក នាង សន,
វ រសនីយ៍រទា ញ៉ាុង ោន់សូវា៉ាត, វ រសនីយ៍រទា រោក អេ និងនាយទាហានដនទរទៀតជារក្ច្ើន។ ពួកោត់បានទកក្កុម
ក្គួសា រៅឯវតត រៅរក្ជាយអំពិេ)។
1542
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៩-១០, ១៨-១៩, ៣៨-៣៩។ សូម

រមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៨-១៩ (ភ ិោ បស់
នាយទាហានបានក្បាប់ោត់ថ្ន

បនាទប់ពីអងគកា បានោត់ត្តំងសាាមី បស់ពួកោត់ក្តឡប់រៅភនំរពញរដើមបីកសាងជាតិ

រនាះ ពួ ក រគក៏ បានក្តឡប់ រៅភនំរពញវិ ញ ប៉ាខនតពួ កខខម ក្កហមបានសមាៃ ប់ ពួក រគរោេ។ ក ណី ដូច្ោន រនះក៏រកើតមាន
រៅបាត់ដំបង និងរកៀនសាាយខដ )។
1543
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

១១១ ERN (ភាសាខខម )

00836188 (នាយទាហានជារក្ច្ើនរជឿត្តម រហើយបានច្ះរ្
ម ះ។ ខខម ក្កហមបានខច្កអងក ឲ្យ រហើយបនាទប់មកដឹក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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515>

រទាះបីជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅត្តមភូមិនានារដើមបី

1544

ឲ្យរៅរធាើកា ឬ យករៅអប់ ំកសាងរៅប៉ានាមននងៃរក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥
ប៉ាខនត រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ខសាង ករោេរៅ

កា ក្បកាស

ក៏រដ្ឋយ

និងកា សួ អនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសរៅឯប៉ាសតក្ិ៍ តួតពិនិតយ ខដេសកមមភាពទាំងអស់រនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីបងេំឲ្យអនក ដាកា
ទាំងរនាះរច្ញមកបង្វាញខៃួនរនាះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបាន
កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រហើយថ្នអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ជារក្ច្ើនក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយរក្កាយមកក៏បានបាត់ខួ ៃន ឬ ក៏ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅប៉ានាមននងៃ
រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
១០.២.១៨ កា ក្បក្ពឹតម
ិត ករេើអក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅរពេរៅដេ់ភាៃម

516>

ច្ំរ ះអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានរៅដេ់រោេរៅ

ោនរៅត្តមរោេរៅ បស់ពួករគ។
ទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស

1545

ពួករគទទួេបានកា សាាគមន៍ខសៗ

រដ្ឋយសា ខតមនសសមួយច្ំនួនក្តូវបានក្បាប់ជាមនឲ្យរ ៀបច្ំ
ជាដំបូង អនករទើបមកដេ់ងីម
ម ួយច្ំនួនទទួេបានកា សាាគមន៍

និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជងពីសំណាក់ “អនកមូេដ្ឋាន” ឬ “ក្បជាជនោស់” រដ្ឋយបាន្តេ់មប
ូ ា អាហា

ត្តមឡានយករៅបាត់ ហូត។ មានវ រសនីយ៍ឯក ឧតតមរសនីយ៍ ។េ។ ោត់មិនបានច្ះរ្
ម ះរទ រហើយក៏បានបនត
ដំរណើ រៅមាត់ក្កសា ) ទំព័ ១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836198 (រៅរក្ជាយអំពិេ អនកទាំងឡាយខដេបានច្ះ
រ្
ម ះ ក្តូវបានរគនាំយករៅបាត់ដំណឹង ហូត។ ក្គួសា ពួករគមានកា ក្ពួយបា មភ។ ពួកវាខងមទាំងនាំក្គួសា ខៃះខដេ
ទទូច្សំរៅជាមួយបតីរពក)។
1544
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៦, ៥១៣។
1545
បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួន

កមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខកមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00324731
(ប សមានក់មកពីតប
ំ ន់ ១៣ (ត្តខកវ) រៅកនុងភូមិភាគនិ តី បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងកា រក្តៀមរ ៀបច្ំជរមៃៀសទីក្កុង
ភនំរពញ អងគកា បានសតក
ុ ក្សូវ រៅកនុងោៃង
ំ សតក
ុ រៅត្តមភូមិនានា)។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ
ជនរភៀសខៃួនខខម បានរដើ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/3004 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ១, ៥
ERN (ភាសាខខម ) 00658220-00658222 (រៅប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយមួយ កនុងភូមិភាគឧតត រៅ្ៃូវជាតិរេខ ៦ ច្មាៃយ
១២ គីឡូខម៉ាក្ត ពីកំពង់ច្មៃងខក្ពកកាតម រមក្គួសា ខដេក្តូវបានជរមៃៀស បានទទួេទក្មង់ក្កដ្ឋសពី “គណៈកមមកា
ទទួេអនកជរមៃៀសភូមិភាគឧតត ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងជក្មកដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ រហើយខងមទាំងបានសាងសង់ជក្មកឲ្យអនកទាំង
រនាះសានក់រៅរទៀត្ង

1546

1546

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៦-៨៨ (ក្បជាជនមូេដ្ឋានរៅកនុងភូមិទួេ បានឲ្យ

អងក ខៃះរៅក្គួសា

បស់ោត់ រដើមបីដូ យកសំរេៀកបំ ក់ខដេពួកោត់មាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៩ (រៅរពេ ពួកោត់បានរៅដេ់រក្តើយសាៃ អនកក្សី និងកូនៗ បស់អនកក្សីបានសានក់រៅ
្ទះក្បជាជនមូេដ្ឋាន រហើយអនកមូេដ្ឋានរនាះ បានឲ្យអាហា ពួកោត់ហូប )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(ទឹង សខ្) ទំព័ ៨១ (ពួកោត់ទទួេបានអាហា និងដំឡូង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី)
ទំព័ ៨៣-៨៤ (រៅភូមិតបូងដំ ី ោយត្ត បស់រយើងបានសាាគមន៍រយើង រហើយបានឲ្យមាូបអាហា រយើងហូប រហើយ
រយើងបានសានក់រៅជាមួយពួកោត់ពី បីនងៃ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំព័ ២៤-២៥,
៤៥-៤៦

(សមាជិកគណៈក្សុកខខម ក្កហមមានក់

ខដេបានមកសាាគមន៍អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកនុងតំបន់ បស់

ោត់ បាននិោយថ្ន ពួករគមានកិច្ចក្បជំមួយរៅឃំពរពេរដើមបីទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស ខដេរៅទីរនាះពួករគ
បាន្តេ់មូប
ា អាហា និងទឹកឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស និងបានឲ្យពួកោត់សានក់រៅកនុង្ទះខដេមានដំបូេក្បក់សឹក
ៃ
រត្តនត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បា៉ា េ់ តនៈ ឯកសា E3/4839 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦

ERN (ភាសាខខម ) 00526069 (រៅរពេោត់បានរៅដេ់នក្ពខវង ខខម ក្កហមបានោត់ត្តំងឲ្យោត់រៅរៅ្ទះជាមួយ
ក្បជាជនោស់មួយច្ំនួន កនុងភូមិច្មាក គួយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃ
ទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00239907 (ោត់បានឲ្យអនកភូមិជួយរធាើ្ះទ រដើមបីឲ្យអនកខដេ
ក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ ស់រៅ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃឹម បាំង ឯកសា E3/5510 ច្ះនងៃទី
២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00402492-00402494 (ជាក្បធានភូមិ ោត់បានសង់្ទះច្ំនួន ១០ ឲ្យ
អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស។ ោត់ក៏ក្តូវបាន ត្ត ខ្វ ក្បាប់្ងខដ ឲ្យច្ិញ្ចឹមពួករគ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ណប កាន ឯកសា E3/4884 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 0053934200539343 (រៅរពេក្បជាជនងមីខដេមកពីទីក្កុងភនំរពញ បានមកដេ់ ក្សុកឈ្ូក រខតតកព
ំ ត រមភូមិ និងរមឃំបាន
ក្បាប់ក្បជាជនងមីឲ្យសង់្ះទ សានក់រៅជាមួយក្បជាជនមូេដ្ឋាន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម

ន្បួន ឯកសា E3/4901 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៣ ទំព័ ១១ ERN (ភាសាខខម ) 00541005 (រៅភូមិសក
តុ
កនុងរខតតកំពង់សឺព ក្បជាជនមូេដ្ឋានមានច្ិតេ
ត អ និងោត់ទកអនកក្តូវបានជរមៃៀសដូច្ជាបងបអូន)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី យង់ ខយ៉ាម ឯកសា E3/415 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00373283 (អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីភំរន ពញជារក្ច្ើន បានមកដេ់ភូមិ បស់អនកក្សី។ មានកា ខណនាំពីថ្ននក់រេើ
ឲ្យមានកា រ ៀបច្ំសក្មាប់ក្បជាជនខដេរទើបក្តូវបានជរមៃៀសមកងមី

៖

ពួករគមានកា រ ៀបច្ំទទួេ

បាយ

ទឹក

្ទះសខមបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សូ រសឿន ឯកសា E3/5294 ច្ះនងៃទី០៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00348828 (រមភូមិខខម ក្កហមបានបញ្ញជក់ថ្ន មានកា ក្បជំោន វាងសមាជិកគណៈក្សុក
រដើមបីឲ្យរក្តៀមរ ៀបច្ំទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ

ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323531 (ភូមិទាង
ំ ឡាយខដេពួក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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517>

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគស់រឃើញថ្ន រៅមននងៃទី

១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានបរងកើតឲ្យមានកា សអប់រខពើមច្ំរ ះអនកទីក្កុង

1547

។

ដូរច្នះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត បានរ ៀបោប់អំពី របៀបខដេពួករគក្តូវបាន
ដ្ឋក់រ្
ម ះថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ឬ “ក្បជាជនងមី” រដើមបីខបងខច្កពួករគពីក្បជាជនមូេដ្ឋាន
(ខដេរគរៅថ្នជា “ក្បជាជន ១៨ មីនា” “ក្បជាជនោស់” ឬ “អនកមូេដ្ឋាន”) រដ្ឋយពួករគក្តូវ
បានោត់ទកថ្នជាពួកមូេធន ឬ ពួកសកតិភូមិ រហើយក្តូវបានបរណតញរច្ញ និងក្បាប់ឲ្យរធាើដំរណើ
បនតរៅមខរទៀត

1548

។ រប

សផ្ទនី

បានរ ៀបោប់អំពីសាានភាពខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

ោត់បាន្ៃងកាត់ រទាះបីជាក្តូវបានកាន់កាប់រដ្ឋយពួកខខម ក្កហមក៏រដ្ឋយ ក៏អនកភូមិបាន្តេ់ឲ្យពួកោត់នូវមាូបអាហា
និងជក្មកសានក់អាក្ស័យក្បកបរដ្ឋយភាពោក់ទាក់)។
MATSUSHITA៖

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ

Stephen

បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង

HEDER

ឯកសា

និង

E3/1714

Masato
ច្ះខខ

កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00324717 (អតីតនិ សា បស់ ជ័យ សួន រៅ នង សួន បាន
បញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងតំបន់ ២៥ ពួករគក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរ ៀបច្ំទទួេ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញរៅ
នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ពួករគក្តូវបានខណនាំឲ្យរ ៀបច្ំមូប
ា អាហា ទឹក និងកខនៃង សានក់រៅសក្មាប់អនក
ខដេក្តូវបានជរមៃៀសមក និងកាប់រោក្កបីរដើមបីឲ្យពួករគហូប និង្តេ់អងក ឲ្យពួករគ។ ក្សុកនីមយ
ួ ៗ ក្តូវបានរគ
តក្មូវឲ្យទទួេយកអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសត្តមច្ំនួនខដេរគកំណត់

រហើយវតតមាន បស់ពួករគគឺបរណា
ត ះអាសននខត

ប៉ារណា
ណ ះ។ ក្បសិនរបើអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះបានរធាើឲ្យមានបនទក
ុ ធៃន់ដេ់សហក ណ៍ ពួករគគួ ខតរៅជួប
គណៈក្សុក ឬ ឃំ រដើមបីរសនើសំ្េិត្េបខនាមកនុងកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញារនះ) ទំព័

៦០ ERN (ភាសាខខម )

00324731 (ប សមានក់មកពីតំបន់ ១៣ (ត្តខកវ) រៅកនុងភូមិភាគនិ តី បានបញ្ញជក់ថ្ន មាោ៌ បស់អងគកា គឺថ្ន ជា
ទូរៅអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស គឺជាខ្នកមួយននក្បជាជនកមពជា
ុ និងមិនខមនជាសក្តូវទាំងអស់រទ)។
1547
សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១១២។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៦-៥៧ (បានឮពីអនកមូេដ្ឋាន និងកងទ័ពថ្ន អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមកពី
ភនំរពញធាៃប់ ស់រៅក្សួេ

ដូរច្នះរហើយឲ្យពួករគេំបាកខៃះរៅ

ដូច្អនកដនទរទៀតជារក្ច្ើនខដេធាៃប់េំបាកជាយូ មក

រហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៦-៧ (ខខម ក្កហមបានោត់
ទកអនកទីក្កុងជាមនសសពក េួយ

និងជាមនសសមិនេអ

ពីរក្ ះពួករគមានសក់ខវង

និងរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់មន
ិ

សម មយ)។
1548
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៦-៨៩ (រគបានក្បាប់ក្គួសា បស់ោត់ថ្ន ពួកោត់មិន
ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យសានក់រៅកនុងភូមិទួេរទ ពីរក្ ះពួកោត់ជាក្បជាជន ១៧ រមសា។ អនកទាំងឡាយខដេ ស់រៅកនុង
ភូមិខដេក្តូវបាន ំរដ្ឋះកាេពីមនរនាះ គឺជាក្បជាជន ១៨ រមសា) ទំព័ ៩១ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានរគរសនើ
ឲ្យត្តំងទីេំរៅកនុងក្សុកបា៉ា រេនឡ។ ក្បជាជនមូេដ្ឋាន និងក្បជាជន ១៨ មីនា មិនោក់ទាក់ដ្ឋក់ោត់ និងក្គួសា បស់
ោត់រទ។ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យ ស់រៅមួយក្កុម មិនឲ្យលាយឡំជាមួយក្បជាជន ១៨ មីនា រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៣-៨៥, ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨២-៨៤ (រៅរពេពួកោត់រៅដេ់រខតតកណា
ត េ ខដេជាក្សុកកំរណើត បស់ោត់ ពួកោត់ក្តូវបាន
ក្បាប់ថ្ន ពួកោត់គឺជាក្បជាជន ១៧ រមសា រហើយមិនអាច្ឈ្ប់រៅទីរនាះរឡើយ។ រទាះបីជាអនកក្សី អងា ពួករគសំសានក់
រៅទីរនាះមួយ យៈ

ពីរក្ ះពួកោត់អស់កមាៃំងោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

ក៏ពួករគបដិរសធមិនឲ្យពួកោត់សានក់រៅរឡើយ

រដ្ឋយអះអាងថ្ន ភូមិ បស់ពួករគខាះខ្តមាូបអាហា ដូរច្នះពួកោត់ក្តូវរដើ រៅមខរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័ ៦២-៦៤ (ក្បជាជនមកពីភរំ ន ពញខដេបានច្ូេរៅ ស់រៅកនុងតំបន់ ២០ ជាទី
កខនៃងខដេោត់ ស់រៅរនាះ ក្តូវបានរគរៅថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬក្បជាជនងមី )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៣-៦៤ (រៅភូមិរ ធិ៍បាន អនកក្សី និងក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានរគរៅថ្ន
ជាក្បជាជន ១៧ រមសា រហើយក្តូវបានក្បជាជនមូេដ្ឋានរធាើបាប) ទំព័ ៦៤-៦៥ (បានរៅដេ់វតតកាយ ូង រហើយពួក
ោត់បានសានក់រៅទីរនាះ យៈរពេ៣នងៃ មនរពេរគជរមៃៀសពួកោត់រច្ញពីទីរនាះមតងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៦៧-៦៩ (ពិពណ៌នាអំពីភាពខសោនកនុងកា ក្បក្ពឹតរត ៅរេើក្បជាជន ១៧ រមសា
និងក្បជាជនមូេដ្ឋាន) ទំព័ ៨៣-៨៤ (ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់មិនទទួេបានកា សាាគមន៍កក់រៅតរឡើយ រៅរពេ
ពួកោត់រៅដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពីរក្ ះ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ក្តូវបានរគោត់ទកថ្នខ្នកមួយននវណណ ៈ
ជិះជាន់ ខដេមិនរសាមះក្តង់ច្ំរ ះបដិវតតន៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ១៤,
២៤-២៥, ២៩-៣០ (រៅឃំសំរោង កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានមកបរនាទសអនកក្សីោ៉ាងខ្ៃង
ំ ៗថ្ន អនកក្សីមកពីវណណ ៈ
សកតិភូមិ មិនរច្ះរក្បើកូនឲ្យរធាើអីៗរទ ងនមកូន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤២-៤៣
(រៅកនុងឃំក្ត ំងសាប ោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ោត់គួ ខតបតូ រ្
ម ះ បស់ោត់រដើមបីលាក់បាំងសាវត្ត បស់ោត់ ជា
ខខម រក្កាម ។ ោត់ក៏រធាើត្តមរគក្បាប់ ពីរក្ ះខ្ៃច្រគយករៅសមាៃប់រោេ) ៤២-៤៣, ៤៤-៤៥ (រៅកនុងឃំ
ក្ត ង
ំ សាប ខដេជាទីកខនៃងខដេោត់សានក់រៅ យៈរពេពី ១០នងៃ រៅ ១ខខ ក្បជាជនមូេដ្ឋានបានោត់ទកោត់ជា
អនក ១៧ រមសា និងជាពួកនាយទន ខដេរកងក្បវ័ញ្ចរេើកសិក )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា
ី) ទំព័ ៨៣-៨៥ (រដ្ឋយសា ខតភូមិតបូងដំ ីសិត
ា រៅរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ខខម ក្កហម រៅរហើយរនាះ ក្បជាជនទី
ក្កុងភនំរពញក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាអនកច្ំណូេងមី

ខដេមិនអាច្លាយឡំជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋានរឡើយ)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ( ស់ សយ) ទំព័ ៧៣-៧៦ (កមាមភិបាេខខម ក្កហមពំបាន្តេ់កា យក
ច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ដេ់ក្បជាជនខដេរទើបមកដេ់ងីរម ឡើយ ពួកោត់ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬ ក្បជាជនងមី
រហើយបានទទួេកា ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើខសោន។ រទាះបីជាក្បជាជន ទាំងរនះបានវិេក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត ឬ កខនៃង
ខដេពួកោត់មានសាច្់ញាតិ ស់រៅទីរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏ក្បជាជនទាំងរនាះ ហាក់ដូច្ជាមានកា ក្បុងក្បយ័តនខមនខទនកនុង
កា ខច្ក ំខេកមាូបអាហា រៅឲ្យអនកខដេរទើបមកដេ់ងីទា
ម ំងរនាះ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង

ដាបបរវណី រខៀវ ហន ឯកសា E3/5559 ច្ះនងៃទី០៩ ខខកញ្ញា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00375524 (រៅ
រពេខដេពួកោត់បានមកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួកោត់រៅខតក្តូវបានរគោត់
ទកថ្នជាក្បជាជនងមី ពីរក្ ះពួកោត់បានោករច្ញពីភូមិកនុងឆ្នំ ១៩៧២។ កនុងនាមជាក្បជាជនងមី ពួកោត់មិនក្តូវបាន
រគោត់ទកថ្នជាក្បជាជន បស់អងគកា ខខម ក្កហមរទ ប៉ាខនតជាក្បជាជន បស់ បបសាធា ណ ដាខខម
មករេើពក
ួ ោត់ខសោន។

រហើយរគក្បក្ពឹតត

យៈរពេមួយខខរក្កាយមក ពួកោត់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងជំ ំជនរភៀសខៃួន )។

ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសន ផ្ទប់ ឯកសា E3/5391 ច្ះនច្ៃទី ១៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(ភាសាខខម ) 00479075 (រៅរពេពួកោត់បានរៅដេ់រខតតត្តខកវ ពួកោត់ក្តូវបានរគោត់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងភូមិខសៃង
ឃំរោកក្ពិច្ ក្សុកគិ ីវង់ ខដេរៅទីរនាះ ក្បជាជនមូេដ្ឋានបានរៅពួកោត់ថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬទាហាន
រសសសេ់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នជ យឺន ឯកសា E3/4824 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523380 (ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគជរមៃៀស ក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា”។
ពួកោត់ក្តូវបានរគត្តមដ្ឋន និងក្តួតពិនិតយរមើេក្គប់រពេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ នាង

សឺន ឯកសា E3/4841 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ 2 ERN (ភាសាខខម ) 00893378 (រៅរពេពួកោត់រៅដេ់ភូមិ
ខក្ពកតូច្ ក្សុកសាអង រខតតកណា
ត េ កាេពីដំបូង ខខម ក្កហមបានហាមោត់មិនឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសសានក់រៅ
្ទះសាច្់ញាតិ បស់ពួកោត់រឡើយ ប៉ាខនតបានបងេំឲ្យពួកោត់សានក់រៅជាមួយនឹងអនកភូមិ យៈរពេមួយសបាតហ៍។ បនាទប់
មក អនកច្ំណូេងមីក្តូវបានរគបញ្ញជឲ្យសានក់រៅដ្ឋច្់ រដ្ឋយខឡកពីអក
ន ក្សុក
ពួកោត់្ង)។
ទំព័

ួមទាំងមិនឲ្យរៅជាមួយសាច្់ញាតិ បស់

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឃយ បនថ្ន ឯកសា E3/4941 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ

៧ ERN (ភាសាខខម ) 00551851 (រៅរពេពួកោត់បានមកដេ់ភូមិកំរណើត បស់ពួកោត់ កមាមភិបាេខខម

ក្កហមបានក្បមូេ្តំក្ុ បជាជនងមីទាង
ំ អស់ និងបានោត់ពួកោត់ឲ្យរៅ ស់រៅកនុងភូមិងីម
ម ួយខដេមានសទធខតក្បជាជនងមី
ទាំងអស់ ខដេមានរ្
ម ះថ្ន ភូមិងី ម ឃំកក់ ក្សុកគងពិសី (បច្ចប
ុ បននជាក្សុកបរសដា) រខតតកំពង់ស)ឺព ។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខឹម ទីន ឯកសា E3/5404 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម )
00480149 (រៅរពេពួកោត់មកដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ ពួកោត់មិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យនិោយ ឬ ស់រៅជា
មួយនឹងឪពកមាតយ បស់ពួកោត់រឡើយ។ ពួកោត់ក្តូវបានអនកក្គប់ក្គងភូមិក្បាប់ថ្ន ក្បជាជនទាំងអស់ខដេក្តូវបាន
ជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញគឺជាខ្មង
ំ រហើយថ្ន ពួកោត់មិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យនិោយជាមួយនឹងក្បជាជនមូេដ្ឋាន
រឡើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មា ឈ្ិន ឯកសា E3/4680 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00323598 (ក្បជាជនោស់ក្តូវបានរគដសខ្ត់សាម តីអស់ជារក្ច្ើនឆ្នំ ួច្មករហើយ រហើយ
ក្តូវបានរគក្បាប់មិនឲ្យទកច្ិតក្ត បជាជនងមីរឡើយ និងសអប់រខពើមពួកោត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សឹម
ទន ឯកសា E3/5199 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00212109 (ជាអតីតកងទ័ព
ខខម ក្កហមមានក់ ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន ក្បជាជន ១៧ រមសា ខដេក្តូវបានរគជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ រៅក្សុក ១២
ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាខ្មង
ំ )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណប ណន ឯកសា E3/5423 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00481176 (រយើងក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាក្បជាជន ១៧ រមសា ដូរច្នះ
ពួកវាោៃរំ មើេពួករយើងក្គប់រពេរវលាទាំងអស់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

សួង

ឃិត

ឯកសា E3/4734 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412 (រៅរពេពួកោត់រៅ
ដេ់ក្សុកកំរណើត បស់ពួកោត់ មិនសូវមានសាច្់ញាតិមកទទួេោក់ទាក់រឡើយ

រមើេ្ងខដ

រដ្ឋយសា ខតឋានៈខសោន)។ សូម

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជន

រភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៤៦ ERN (ភាសាខខម )
00324717 (អតីតនិ សា បស់ ជ័យ សួន ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងតំបន់ ២៥ ពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្ន កនុងច្ំរណាម
អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ អតីតទាហាន េន់ នេ់ ជាពិរសសនាយទាហានខដេទទួេខសក្តូវកនុងកា
សមាៃប់មនសសជារក្ច្ើន ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ រហើយថ្ន រេើកខេងខតរៅត្តមក្កសួងនានា ម្នតីោជកា សី វិេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សតីបរនាទសអនកមូេដ្ឋានច្ំរ ះកា ឲ្យមាប
ូ អាហា ដេ់ពួកោត់

រដ្ឋយសា ខតអនកក្សី

និងក្គួសា

បស់ោត់ក្តូវបានោត់ទកថ្នជា“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា”។ ោត់បាន្តេ់សកេីកមម
ថ្ន ពួកោត់ក្តូវបានោត់ទកជាអនកមានវណណ ៈទាប រហើយថ្ន ោត់ និងកូនៗ បស់ោត់ក្តូវបាន
បរណតញឲ្យរច្ញរៅច្ងភូមិខដេរៅទីរនាះោត់ក្តូវសាងសង់ជក្មករដ្ឋយខៃួនឯង

1549

អនករ្សងរទៀតបានទទួេបញ្ញជឲ្យោករច្ញពីទីរនាះ ឬ ក៏ផ្ទៃស់រៅកខនៃងរ្សងរទៀត

។ រក្កាយមក

1550

។

១០.២.១៩ កា បញ្ច បកា
់ ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន

518>

ទីក្កុងភនំរពញទាំងមូេោមនមនសស ស់រៅ ខតកនុង យៈរពេ១សបាតហ៍ បនាទប់ពីកា ដួេ េំ

ននទីក្កុងរនះ

1551

។ រទាះបីជា រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់រៅកនុងបទសមាភសន៍ត្តមសា ព័ត៌មានកនុងខខ

មិនក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ រឡើយ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័
១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836198 (អនកខដេក្តូវបានរគ “ ំរដ្ឋះ” ត្តំងពីយូ រហើយ រៅនឹងកខនៃង ប៉ាខនតអនកមកដេ់ងី ម
ក្តូវរច្ញ)។
1549
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៩។
1550
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័

១៥-១៦,៣៩-៤០ (បនាទប់ពជ
ី រមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញរៅឃំសំរោង អនកក្សី និង

ក្គួសា បស់អនកក្សីក្តូវបានរគបញ្ញជឲ្យរៅខក្ពកកយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់)
ទំព័

២២-២៤ (បនាទប់ពីរៅដេ់ភូមិកំរណើត បស់ោត់ កនុងរខតតនក្ពខវង ោត់សានក់រៅទីរនាះ យៈរពេមួយសបាតហ៍

មនរពេរគបញ្ជូ នោត់រៅភូមិមួយរ្សងរទៀត ខដេមានច្មាៃយក្បខហេ ៣ គ.ម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៣-៨៤, ៨៥-៨៧ (បនាទប់ពីអនកក្សីសានក់រៅកនុងភូមិតបូងដំ ី ខដេជាភូមិកំរណើត បស់អនក
ក្សី បាន ២-៣ នងៃ ពួកោត់ក៏ក្តូវបានរគបញ្ញជឲ្យោករច្ញពីទីរនាះ រដ្ឋយសា ខតពួកោត់មិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យត្តំង
ទីេំរៅរៅទីរនាះរទ)។
1551
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័

៤៨-៥១ (រៅក្តឹមនងៃទី ១៩ ខខ រមសា មានរៅ

សេ់ខតក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានភាពរៅទីក្កុង
ភនំរពញ នាក្ពឹកនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឯកសា E3/2703 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )
00491788 (ោយកា ណ៍ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញហាក់ដូច្ជាកំពងក្តូវបានបញ្ច ប់)។
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សំរណើជរមៃៀសទូរៅជាបនាទន់ ឯកសា E3/2701 ច្ះនងៃទី
២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00492868-00492869 (ោយកា ណ៍ថ្ន កនុងទីក្កុងោមន
មនសសមួយនាក់ទាេ់ខតរសាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ១៣, ២៣, ៤៤-៤៥
( យៈរពេ ៥ រៅ ៦ នងៃ គឺជរមៃៀសក្បជាជនអស់ពទ
ី ីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ (រឆ្ម ខស)
ទំព័

២៧-២៨, ២៩-៣០ (ក្តូវច្ំណាយរពេ ៧ នងៃ រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុង)។ ក្បតិោ ឹក

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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កញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ ថ្ន ក្បជាជន ១០០.០០០ នាក់ បានវិេក្តឡប់មកទីក្កុង វិញ រហើយ
ជារក្ច្ើនរទៀតអាច្វិេក្តឡប់រៅកាន់ទីក្កុង វិញបាន

ក្បជាជន

ក្បសិនរបើពួករគច្ង់ វិេក្តឡប់រៅវិញក៏

នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (គង់ គីម) ទំព័ ៩-១០ (បនាទប់ពី យៈរពេមួយសបាតហ៍ ភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់បានធូ
ក្សាេ រហើយក្បជាជនរសទើ ខតក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញទាំងក្សុង។ រៅកនុង យៈរពេមួយខខ មានរៅសេ់ខតទាហានខៃះ
ខដេរៅរសសសេ់ និងក្បជាជនសី វិេ ខដេពួនសំងំរៅត្តម្ទះជាន់រេើ)។ អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ
រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 00417604 (ទីក្កុងភនំរពញទរទសាអតរៅក្តឹម
នងៃទី ២២ ឬ ២៤ ខខ រមសា រៅរពេ រអៀង សា ី មកដេ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រលាក ខ្ំ ផ្ទន់
រៅ ផ្ទន វា៉ា ន) ទំព័ ៣៤-៣៥ (ទីក្កុងភនំរពញទរទសាអត និងសាៃត់ក្ជងំ កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនមិនហាន
រដើ រច្ញរៅរក្ៅរទ រហើយពំមានឡាន ឬម៉ាូតូរឡើយ មានខតទាហានពី បីនាក់ឈ្ ោម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័ ៣៧-៤០ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហម ោត់ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យច្ូេកនុងទីក្កុង
ភនំរពញ រក្កាយកា ជរមៃៀសក្បជាជន យៈរពេក្បខហេ ២ រៅ ៣ សបាតហ៍ ោត់រឃើញទីក្កុងសាៃត់ក្ជងំ រហើយមាន
ខតកងទ័ពខខម ក្កហមប៉ារណា
ណ ះរៅទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ២០១៣ (អាេ់ ៉ាកូហ)ា ទំព័ ៥៧-៥៨
(ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្បខហេជារៅនងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានពិពណ៌នាថ្នមិនមានក្បជាជនសី វិេ
រឡើយ សាៃត់ក្ជងំ មានខតកងទ័ពខខម ក្កហមកាន់អាវធ រៅត្តមកខនៃងខៃះៗប៉ារណា
ណ ះ) ទំព័ ៦៣ (កា ជរមៃៀសក្បជាជន
រក្បើ យៈរពេ ២-៣ នងៃ) ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៩ ខខរមសា ២០១៣ (្ហាង់ស័ា ប៉ាងសូដ៍) ទំព័ ១៨-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី០២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័

៨៥-៨៦ (កា ជរមៃៀសក្បជាជន រសទើ ខតច្ប់សពាក្គប់រៅរហើយ

រៅរពេខដេោត់បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៥ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៤-៥ (រៅរពេោត់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃ ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពំ
មានក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័

៥២-៥៣,

៥៤-៥៥ (បានដឹងអំពីកា ជរមៃៀស រៅរពេោត់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅ កនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបាន
រឃើញទីក្កុងទរទសាអត។ បានបញ្ញជក់ក្បាប់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនបានបញ្ច ប់រៅនងៃទី៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ទំព័ ៤៨-៤៩ (បានអះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន បាន
ច្ប់សពាក្គប់រៅកនុង យៈរពេ៣ខខ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៣ ខខកកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័

១៦-១៧, ១៩-២០

(បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ យៈរពេក្បខហេ៤ខខ រហើយបានរឃើញទី
ក្កុងសាៃត់ក្ជងំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័

៣២-៣៣, ៧៤-៧៥, ៧៦-៧៧

(បានច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញរក្កាយ ប៉ាេ ពត ២ សបាតហ៍ និងបានរឃើញទីក្កុងទរទសាអត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
មិងនា ឆ្នំ២០១៣(សីដនី រសកនបក
៊ឺ ) ទំព័

១៦-១៧ (ដកក្សង់ S. Schanberg: កំណត់រហតសតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ

១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១៨៧-១៩១ ERN (ភាសាខខម ) 00964025-00964029៖ នងៃទី៣០ ខខរមសា៖
ពិពណ៌នាថ្ន រៅរពេខដេពួកោត់ជរមៃៀសរច្ញ រៅត្តម្ៃូវមនីវងស និងជាយទីក្កុងភនំរពញ សាៃត់ក្ជងំោមនមនសស ស់
រៅ។ រក្ៅខតពីជនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនខដេកំពងរដើ ត្តម្ៃូវ ពំមានក្បជាជនសី វិេរឡើយ មានខតកងទ័ពខខម ក្កហម)។
ូបងត្ា ធំងី ម ងតពីរេើអាកាស ឯកសា E3/3002 នងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រដ្ឋយ

1552

ក៏កា អះអាងរនះ ពិតជាមិនក្តឹមក្តូវរឡើយ។ រទាះបីជាមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ក្បជា

ជនមួយច្ំនួនបានវិេក្តឡប់រៅកាន់ជាយក្កុងភនំរពញភាៃមៗបនាទប់ពីកា ជរមៃៀស

1553

ក្បជាជន ហូតដេ់ ២០.០០០ នាក់ បាន ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ
បរតយយរនាះោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

1554

រហើយមាន
ក្បជាធិ

ក្បសិនរបើមិនទាំងអស់ោនរទ ក៏ភាគរក្ច្ើនកនុងច្ំរណាមពួករគ

ខដេបានវិេក្តឡប់រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញវិញ ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធាើដូរោនះខមន រដើមបីជួយោំក្ទ

1552

កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (“សំណួ ៖ រតើភំរន ពញរៅខតោមនមនសសរៅឬ? ច្រមៃើយ៖ រទ មាន
ក្បជាជនក្បខហេ ១០០.០០០ នាក់ បានវិេក្តឡប់ច្ូេមកវិញ រហើយក្បជាជនរ្សងរទៀតកំពងវិេច្ូេមកភនំរពញ
ជាបរណតើ ៗ។ សាលារ ៀន មនទី រពទយ និងរោងច្ក្ក បានោប់របើកទាា រធាើសកមមភាពវិញជាបរណតើ ៗរហើយ។ ក្បជាជន
អាច្វិេក្តឡប់ច្ូេភនំរពញវិញ ក្បសិនណារបើពួករគច្ង់ ឬក៏ពួករគអាច្សានក់រៅជនបទ”)។ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧៨ រអៀង សា ី ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន មានមនសសក្បខហេជា ២០០.០០០នាក់ ស់រៅកនុងោជធានី រហើយថ្ន
ក្បជាជនមានកា រពញច្ិតជា
ត មួយនឹងជី វិតរៅជនបទ រហើយពួករគពំច្ង់ក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុង វិញរទ៖ កមពជា
ុ និោយ

ថ្ន សហ ដាអារម ិក រវៀតណាម បានជួយដេ់កា ប៉ានប៉ាងរធាើ ដាក្បហា ៣ ដង (សា ព័ត៌មាន Los Angeles Times)
ឯកសា E3/622 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨។
1553
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ នងៃទី ២៥ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/2716 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00555743 (កត់
សមាគេ់ថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនងមីខដេវិេក្តឡប់មកទីក្កុង វិញមានតិច្តួច្ខ្ៃង
ំ រហើយ ក់ព័នខធ តសង្វកត់ខដេសាិតរៅត្តម
ខខសក្កវាត់ក្កុងប៉ារណា
ណ ះ។ ទីក្កុងរៅខតជាទីក្កុងរខ្មច្ដខដេ។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កមពជា
ុ ងមី
ឯកសា E3/3006 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00702181 (កត់សមាគេ់
រឃើញសញ្ញានារពេងមីៗថ្ន ក្បជាជនកំពងច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញបនតិច្មតងៗ)។
1554
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៨ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ២២-២៣ (បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានក្បជាជន
ក្បខហេ ២០.០០០ នាក់ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយពួករគភាគរក្ច្ើនជាអនក
ដាកា និងទាហាន)។ អនករបើកឧទធមាភគច្ក្ក ខខម ក្កហមផ្ទតច្់ខួ ៃន រ ៀបោប់ពីជី វិតកនុងក្កុងភនំរពញ (សា ព័ត៌មាន The
Times) ឯកសា

E3/4063 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00752667-00752668

(អនរសនីយ៍រទា េីម កួន បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ មានក្បជាជានក្បខហេ ២០.០០០នាក់
រដ្ឋយកនុងច្ំរណាមអនកទាំងរនាះ មានកងទ័ពខខម ក្កហមពី ៨.០០០ នាក់ រៅ ១២.០០០ នាក់)។ សកេីកមម បស់ជន
រភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00836236 (ភនំរពញរៅសាៃត់ដូច្
វាេ រហាសាានដខដេ៖ មានមនសសខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ ខដេ ស់រៅទីរនាះ) ទំព័ ១៧៩-១៨០ ERN (ភាសា
ខខម ) 00836256-00836257 (រៅទីក្កុងភនំរពញពំមានក្បជាជនរទ មានខតកងទ័ព អងគកា សាានទូតប រទស និងអតីត
កមមក មួយច្ំនួន។ សពានងៃរនះ មានមនសស ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ។ ពួកអនកទាំងអស់រនះ
បានច្ូេមក បនាទប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ដេ់តក្មូវកា ក្បតិបតតិកា បស់ បបរនាះ
ក្តូវមានកា អនញ្ញាត

1555

1556

1555

។ ត្តមពិតរដើមបីច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញវិញ ោំបាច្់

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្នំ ២០១២ (ស រសៀក) ទំព័

៨៥-៨៧ (ជាមួយនឹងអងគភាពសិេបៈ បស់ ដ្ឋាភិបាេ

បានមកដេ់សាតតអូឡាព
ំ ិក ក្បខហេជា៤នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០១២ (ស រសៀក) ទំព័ ៥៦-៥៨, ៥៩ (ទីវ អេ និងហូ នឹម បានខណនាំ ស រសៀក និងខ្នកសិេបៈ ឲ្យពនា កា
ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ យៈរពេ៣នងៃ រដើមបីទករពេឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័

១៦-១៧, ១៩-២១, ៦២-៦៣ (ក្តូវបានបញ្ជូ នក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ

យៈរពេ១សបាតហ៍ ក្បខហេជា ៤ខខ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មនរពេ រគផ្ទៃស់រៅកំពង់រសាម)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រអៀង ផ្ទន) ទំព័
អនញ្ញាតច្ូេទីក្កុងភនំរពញ

៣៨-៣៩ (ជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានសំកា

រហើយក្តូវបានរគអនញ្ញាតឲ្យច្ូេក្បខហេជា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័

៣

សបាតហ៍រក្កាយកា ជរមៃៀស)

។

៣៨-៤០ (បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងខខ

ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានពិពណ៌នាអំពី វតតមាន បស់ក្បជាជនមួយច្ំនួន ខដេបកសបានទករដើមបីឲ្យបំរពញកិច្ចកា
មួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៥ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ ( ស់ សយ) ទំព័
ភនំរពញ និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

១៦, ៧២-៧៣ (បនាទប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុង

អងគភាព បស់ោត់ក្តូវបាន ំសាយ រហើយក្តូវបានរគរសនើឲ្យផ្ទៃស់រៅ

ទីក្កុងភនំរពញ ខដេរៅទីរនាះ មានកា បរងកើតអងគភាពងមីមួយ)។ ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន
អំពីក្កុងភនំរពញ និងតំបន់កំពង់ោម ឯកសា E3/3003 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00658216 (ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កុង និងខដនដីជារក្ច្ើនគីឡូខម៉ាក្តជំ វិញក្កុង ក្គប់ទិសទាំងអស់ បានកាៃយជាតំបន់
ពិរសស ខដេរគមិនអនញ្ញាតឲ្យន ណារច្ញច្ូេរដ្ឋយោមនកា អនញ្ញាតរឡើយ ) កថ្នខណឌ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00658217 (ខដេកត់សមាគេ់អព
ំ ីវតតមាន បស់កងទ័ពខខម កមមយ
ុ នីសត
ត ិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្សី ខខម ឯកសា E3/546 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00204037 (ក្តូវបានរគរសនើឲ្យរបើកឡានដឹករភាៀវច្ិន និងកូរ ៉ា ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ ក្បខហេជាមួយខខរក្កាយ
ំរដ្ឋះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សង រម៉ាង ឯកសា E3/5142 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00204119 (ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅទីក្កុងភនំរពញកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា ោត់រច្ះរធាើសំណង់)។
បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក រឡអង ក្ទីខវ៉ាយ ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ

ឯកសា E3/482 ច្ះខខ វិច្ិកា ឆ្នំ

១៩៧៥ ទំព័ ៤១-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00538874-00538875 (ោយកា ណ៍ថ្ន រោងត្តមទីភានក់ង្វ ព័ត៌មាននន
ក្បរទសកមពជា
ុ “AKI” និងទីភានក់ង្វ ព័ត៌មានច្ិន “Pékin Information” រៅកនុងខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ សកមមភាព
រសដាកិច្ច និងឧសាហកមម កំពងោប់ដំរណើ កា រឡើង វិញរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រហើយថ្ន រៅកំពង់ខ្ភនំរពញ កងទ័ព
និងកមមក កំពង់ខ្ោប់ ន់នាក់ រធាកា
ើ ទាំងនងៃទាំងយប់ ដឹកទំនិញរៅកាន់តំបន់រ្សងៗរេើន្ទក្បរទស)។
1556
ទូ រេខសាានទូតសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មានអំពីក្កុងភនំរពញ និងតំបន់កំពង់ោម ឯកសា E3/3003 ច្ះនងៃ
ទី១០ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00658216 (ោយកា ណ៍ថ្ន ទីក្កុង និងខដនដីជារក្ច្ើន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

480

01006788
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

519>

អនកខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅភាគរក្ច្ើនមិនបានវិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញវិញរទ ហូត

ដេ់រក្កាយនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ រទើបបានក្តឡប់មកកាន់ទីក្កុងភនំរពញវិញ

1557

។

១០.២.២០ ច្ំនន
ួ ក្បជាជនស បខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅ

520>

ពំមានតួរេខច្ាស់លាស់

អំពីច្ំនួនក្បជាជនស បខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ រៅកាន់ទីជនបទ ោប់ពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេក្តូវបានអះអាងថ្ន បាន
រធាើរឡើងជាបរណា
ត ះអាសននរនាះរទ។ រទាះបីជាមិនអាច្កំណត់បានច្ាស់ អំពីច្ំនួនអនកខដេក្តូវបាន
ជរមៃៀសខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅច្ងរក្កាយក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន មនកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគបានពិភាកា អំពី វិធីខដេភូមិភាគ
យ័ពយអាច្ទទួេអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសបានច្ំនួន ១.៤០០.០០០ នាក់ ភូមិភាគនិ តីអាច្ទទួេ
យកក្បជាជនខងមរទៀត
ច្ំនួនតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ

1558

រហើយភូមិភាគរ្សងៗរទៀតអាច្ទទួេយកអនក ស់រៅទីក្កុងភនំរពញកនុង
។ រេើសពីរនះរទៀត រោងត្តមក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក

គីឡូខម៉ាក្តជំ វិញក្កុង ក្គប់ទិសទាំងអស់ បានកាៃយជាតំបន់ពិរសសខដេរគមិនអនញ្ញាតឲ្យន ណារច្ញច្ូេរដ្ឋយោមន
កា អនញ្ញាតរឡើយ)។
1557
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ២០-២១ (បានរឃើញក្បជាជនជារក្ច្ើនខដេក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ បានវិេក្តឡប់មក្ទះសខមបង វិញ រៅមនរពេខខម ក្កហមដួេ េំកនុងឆ្នំ ១៩៧៩)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័

៥០-៥១ (ោប់ត្តំងពីអនកក្សីោករច្ញពី្ះទ កនុងឆ្នំ

១៩៧៤ អនកក្សីមិនអាច្វិេក្តឡប់មក្ទះ វិញបានរឡើយ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩។ អនកក្សីមិនដឹងថ្ន រហតអាីបានជារគ
មិនអនញ្ញាតឲ្យអនកក្សី វិេក្តឡប់មករនាះរឡើយ អនកក្សី ក្ោន់ខតដឹងថ្ន អនកក្សីមិនអាច្វិេក្តឡប់បាន រហើយរគមិន
អនញ្ញាតឲ្យអនកក្សី អូ ទាំរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខតលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៦៧ (៣នងៃខក្បកាៃយជា
៣ឆ្នំ ៨ ខខ និង២០នងៃ រហើយពួកោត់មិនអាច្តវា៉ា ឬសួ ថ្នរហតអាីបានរឡើយ។ ពួកោត់ បានក្តឹមខតសាតប់ត្តមបញ្ញជ
បស់ពួករគប៉ារណា
ណ ះ រហើយរធាើដំរណើ រច្ញពីកខនៃងមួយរៅកខនៃងមួយរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៤៥-៤៦ (បានវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញកនុងឆ្នំ ១៩៨០)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័
ក្កុង វិញរឡើយ)។

៣៤-៣៥ (ោត់មិនខដេបានរឃើញក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញវិេក្តឡប់មកទី

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មា៉ា ី ជា ឯកសា

E3/5085 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00875443 (បានវិេក្តឡប់រៅទីក្កុងភនំរពញវិញ បនាទប់ពីកា ដួេ េំ
បប ប៉ាេ ពត)។
1558
អងគជំនំជក្មះរក្ជើសយកក្បតិោ ឹកភាសាខខម ខដេជាភាសាជនជាប់រោទបាន្តេ់សកេីកមម៖ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី
១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ 30-31 (ភាសាអង់រគៃ ស) ទំព័ ១៨-២០ (ភាសាខខម )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ទំនាក់ទំនង បស់ខខម ក្កហមខដេបានរធាើរឡើងរៅច្រនាៃះនងៃទី ១៨ និងនងៃទី ២៣ ខខរមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ បានបង្វាញថ្ន ភូមិភាគបូ ៌ ក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្នបានទទួេមនសសច្ំនួនពី ៥០០.០០០
នាក់ រៅ ៦០០.០០០ នាក់

1559

។ រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមានកា ក្បយ័តនក្បខយង ច្ំរ ះ

តនមៃជាភ័សត្ត
តុ ងខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយកា វិភាគ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក រដ្ឋយ
ខ្អករេើមូេដ្ឋានខដេថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានក្បមាណ
ពី២.០០០.០០០ នាក់ រៅ ២.៥០០.០០០នាក់ ក៏រដ្ឋយ

1560

រហើយរដ្ឋយកត់សមាគេ់រៅរេើសកេីកមម

ផ្ទទេ់មាត់ដ៏រក្ច្ើនរេើសេប និងសីសង្វាក់ោនខដេពិពណ៌នាថ្ន ទីក្កុងភនំរពញសាៃត់ក្ជងំោមនមនសស
ស់រៅបនាទប់ពីកា ជរមៃៀសរនាះ

1561

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន

ោ៉ាងរហាច្ណាស់

មានក្បជាជនច្ំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរច្ញពីទីក្កុងរៅកាន់ទីជនបទ ។
១០.២.២១ ច្ំនន
ួ មនសសសាៃប់ស ប

521>

ដូច្ោនរនះខដ

ពំមានតួរេខច្ាស់លាស់អំពីច្ំនួនមនសសស បខដេបានសាៃប់កនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកនុងរពេរធាើដំរណើ រឆ្ពះរៅទីជនបទនារពេរក្កាយៗ
មករទៀតរនាះរឡើយ។ ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបង្វាញថ្ន ក្បជាជនច្ំនួនពី
២.០០០ នាក់ រៅ ២០.០០០ នាក់ បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស និងកនុងរពេរធាើដំរណើ
រក្កាយៗមករទៀតខដេកា បង្វាញរនះ

ពំមានេទធភាពកនុងកា កំណត់ច្ំនួនអនកសាៃប់ឲ្យបានច្ាស់

1562

លាស់រនាះរទ
1559

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន រៅរពេមានកា បរណតញរច្ញរនាះ

អនសា ណៈរសតវិមានវា៉ា សីនរត្តន រៅកាន់ ដាម្នតី ឃីសីងជ័

កមមវតា៖ុ ខៃឹមសា ព័ត៌មានបខនាម ឯកសា

E3/3007 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00658229។
1560
សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៧ ។
1561
សូមរមើេ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៨។
1562
អាីៗខដេរយើងកំពងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃប់អនវតតពីមនរឡើយ (ដកក្សង់ពីបទសមាភសន៍ បស់ Der Spiegel)
ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00796759-00796760 (កនុងកិច្ចសមាភសន៍ឆ្នំ ១៩៧៧ រអៀង សា ី
បានបញ្ញជក់ថ្ន យៈរពេប៉ានាមនខខដំបូងបនាទប់ពី ំរដ្ឋះ មានសភាពេំបាកក្ោន់របើ។ ក្បជាជនក្បមាណពី ២.០០០ រៅ
៣.០០០ នាក់ បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Ben KIERNAN៖

បប ប៉ាេ ពត៖

ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រក្កាម បបខខម ក្កហម ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩
ឯកសា E3/1593 ទំព័ ៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00637431 (កា សិកាខ្អកត្តមបទពិរសាធន៍ សននដ្ឋ
ិ ា នថ្ន ក្បជាជន
ច្ំនួន ១០.៦០០ នាក់ កនុងច្ំរណាមក្បជាជន ២.០០០.០០០ នាក់ ទំនងជាបានសាៃប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Phillip SHORT) ទំព័

២៩-៣១ (បានកត់សមាគេ់ថ្ន មានកា បា៉ា ន់សាមនរ្សងៗោន៖ Ben

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញ
អាហា

1563

បានជួបក្បទះនូវកា ហមព័ទធ យៈរពេយូ

រដ្ឋយមានកា ខាះមាប
ូ

ដូរច្នះរហើយ ក្បជាជនមានសភាពទន់រខាយោ៉ាងខ្ៃង
ំ ។ រៅកនុងសាានភាពសខភាព

ទន់រខាយខបបរនះ ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ ោករច្ញរៅទីជនបទនានា កនុងអំឡុងរពេ
ខដេមានអាកាសធាតរៅតបំ្ត និងកនុងរពេខដេរសទើ ខតោមនមាប
ូ អាហា
រវជជសា្សត កខនៃងសានក់អាក្ស័យ ឬ មរធាបាយដឹកជញ្ជូ នទាេ់ខតរសាះ

ទឹក កា ខងទាំខ្នក

1564

។ រដ្ឋយបាន

ពិោ ណារៅរេើភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងខដេរ ៀបោប់ អំពីកា
សាៃប់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស រដ្ឋយសា ខតកា សមាៃប់ ភាពអត់ោៃន និង
កា រហវហត់អស់កមាៃំង

1565

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ក្បជាជន

ោប់ ន់នាក់បានសាៃប់កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រៅកាន់

1566

ទីជនបទ ។ កនុងច្ំរណាមជន ងរក្ោះទាំងរនាះមាន ទា ក កមា អនកជំងឺ និងមនសសោស់

។

១០.២.២២ ្េប៉ាះ េ់រៅរេើអក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀស

522>

រក្ៅពីកា ង បួសខ្នកោងកាយកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស បស់ពួករគ

ក្បជាជន

កមពជា
ុ ជារក្ច្ើន បនតទទួេ ងនូវជំងង
ឺ ប់អា មមណ៍ រដ្ឋយសា ពួករគបាន្ៃងកាត់នូវបទពិរសាធន៏នន
កា បាត់បង់ោ៉ាងធៃន់ធៃ
ក្ទពយសមបតតិ

1567

បស់ ប

។ ច្ំរ ះក្បជាជនខដេបានបាត់បង់អនកជាទីក្សឡាញ់ ក្ពមទាំង

និង្ទះសខមបង បស់ពួករគ កា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត អាច្កាន់ខតមានភាព

ធៃន់ធៃ ខងមរទៀត រដ្ឋយអនកទាំងរនាះង្វយនឹងមានអា មមណ៍ឯរកា និងធាៃក់ទឹកច្ិតរត ៅកនុងជី វិត បស់

Kiernan បា៉ា ន់សាមន ១០.០០០នាក់, កា បា៉ា ន់សាមនរ្សងរទៀតរនាះ គឺ ៣៥.០០០ នាក់ ច្ំខណកឯ រអៀង សា ី រៅរពេ
មួយរនាះ បានបញ្ញជក់ថ្ន ពី ២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖

ប៉ាេ ពត ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ 275 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396483
(បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មនសសសាៃប់មានច្ំនួន ២០.០០០ នាក់ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ)។
1563
សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត , កថ្នខណឌ ១៥៩។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់
កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៧។
1564
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩១-៤៩២, ៤៩៥-៤៩៦។
1565
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៤, ៤៨៦-៤៨៧, ៤៩០៤៩២, ៤៩៧-៤៩៨, ៥០៣, ៥០៧, ៥១១, ៥១៣, ៥១៥ ។
1566
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៧-៤៩៨។
1567
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៥៥-៥៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

483

01006791
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ពួករគ

1568

។ Denise AFFONÇO បានពិពណ៌នាអំពីជី វិត បស់រលាកក្សីខដេ “បានធាៃក់ច្ូេរៅ

កនុងឋានន ក”

ភាៃមៗ

រៅរពេខដេរលាកក្សី

និងអនករ្សងរទៀតក្តូវបានបរណតញរច្ញពី្ះទ

សខមបង បស់ពួករគ រហើយក្ទពយសមបតតិ បស់ពួករគក្តូវបានដកហូត
ខតមានអា មមណ៍មួរ ៉ា ច្ំរ ះកា បាត់បង់ក្ទពយសមបតតិ បស់ោត់

1569

រដ្ឋយខឡក នូ ហន់ រៅ

ួមទាំង ូបងតក្កុមក្គួសា

និង

សំបក្តកំរណើតកូនៗ បស់ោត់ រហើយោត់ទកកា បាត់បង់ទាង
ំ រនះថ្នជាកា បាត់បង់រក្ច្ើនខដេមិន
អាច្ពិពណ៌នាបាន

523>

1570

។

ជន ងរក្ោះខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ បានបាត់បង់្ះទ សខមបង បាត់បង់ទំនាក់ទំនងជា

មួយសមាជិកក្គួសា

ប ិសាានជំ វិញខៃួនពួករគ

“សវតាិភាពខ្នក្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិត”ត

1571

បានបាត់បង់ឱកាសក្បាក្ស័យទាក់ទងជាមួយ

ក្ពមទាំងេទធភាពកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា អនាគត

េំបាកកនុងកា បនាំខួ ន
ៃ រៅនឹងមជឈដ្ឋាន ស់រៅងមី្ងខដ

524>

មានអា មមណ៍បាត់បង់

។ ជាពិរសស កមា ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីកខនៃង រហើយ

យករច្ញឆ្ៃយពីមជឈដ្ឋានខដេពួករគធាៃប់ ស់រៅ
នឹងអនកដនទ

និងទីកខនៃងរោ ពបូជា

រហើយពួករគក៏ជួបក្បទះនូវកា

1572

។

កា រឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់ខភនក ឬ កា សាតប់ឮក្ពឹតកា
ត ណ៍ខដេរធាើឲ្យប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត ក៏រធាើឲ្យ

មានជំង្
ឺ ូវៃ ច្ិតត និងវិបលាៃស្ៃូវច្ិត្
ត ងខដ

1573

។ ឧទាហ ណ៍ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី មម សំរអឿន

ទទួេ ងជំងធា
ឺ ៃ ក់ទឹកច្ិតខត ដេអនកក្សីរជឿថ្ន បណា
ត េមកពីកា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតរត ដ្ឋយសា កា បាត់
បង់កូនៗ និងសាាមី បស់អក
ន ក្សី ក្ពមទាំងរឃើញសាកសពជារក្ច្ើនកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

1574

។

អនកក្សីរៅខតមានអា មមណ៍ភ័យខ្ៃច្

និងបាក់សាត

រដ្ឋយសា ខតរឃើញមានសាកសពរៅោយ សរពញ្ៃូវ បនាទប់ពីអក
ន ក្សីរដើ ត្តម្ៃូវរច្ញពីទីក្កុង

1568

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៦៥។

1569

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័

1570

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ១១-១៣។

1571

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៧៣-៧៤។

1572

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៦២-៦៤។

1573

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៧៤-៧៦។

1574

៧៤-៧៦។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៥១ (និងក្ពឹតិកា
ត ណ៍ហិងាមួយខដេអនកក្សីបាន

រឃើញរៅរកាះខាច្់ទនាៃ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

484

01006792
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ភនំរពញ

1575

។ Denise AFFONÇO ក៏បានរ ៀបោប់្ងខដ ថ្ន យៈរពេ ៣០ ឆ្នំ បនាទប់ពី បប

រនាះបានកនៃង្តរៅ អនកក្សីរៅខតមានសបិនអាក្កក់ ភ័យខ្ៃច្រដ្ឋយសា ខតបទពិរសាធន៍ បស់
អនកក្សី រហើយអនកក្សីមិនច្ង់្នរជើងច្ូេមកក្បរទសកមពជា
ុ រឡើយ

1576

។

១០.៣ រោេនរោបាយ និងយតតក
ិ មមច្រំ ះកា ជរមៃៀស

525>

ក្កុមរមធាវីកា

កតីជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន “កា ជរមៃៀស

រដ្ឋយបងេំ” ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រនាះ ត្តមពិតគឺជារោេនរោបាយធមាមន ូបកនុងកា ត្តំង
ទីេំរៅងមី បស់ក្បជាជន ខដេរធាើរឡើងរដើមបីសាត រសដាកិច្ចកមពជា
ុ
និងជួយសក្មាេដេ់សាានភាព
រសដាកិច្ច និងមនសសធម៌ដ៏អាក្កក់ខដេរកើតមានរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅ
ក្តឹមឆ្នំ១៩៧៥

1577

។ រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន ក៏បានអះអាងបខនាមរទៀតថ្ន កា ជរមៃៀស

ក្បជាជនមានរហត្េោំបាច្់ខ្ងរោធា

រដ្ឋយសា ខតមានភាពមិនច្ាស់លាស់ននសកមមភាព

បស់អារម ិក និងកា បះរបា ក្បឆ្ំងពីសំណាក់ក្កុមទាហាន េន់ នេ់

1578

។

១០.៣.១ កា រធាឲ្
ើ យមានសនតស
ិ ខរដើមបីក្បឆ្ំងនឹងសក្តូវ និងកា រធាឲ្
ើ យសក្តូវច្ះរខាយ

526>

រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានអះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

គឺជាកា ោំបាច្់ រដើមបីកា

បបងមីក្បឆ្ំងនឹងកងទ័ពអារម ិក និងរវៀតណាមខដេរៅរពេរនាះ

កងទ័ពក្បរទសទាំងពី រនះក្តូវបានយេ់ថ្ន

ជាសក្តូវក្បខជង្េក្បរោជន៍

1579

។

រៅកនុងកិច្ច

1575

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៥២។

1576

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៦។

1577

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី

២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤៤-២៥៨។ សា ណាបញ្ច ប់កា ពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ ្ន
ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៤-៣៦, ៤៤-៥៣។
1578
សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ៣៤-៤៣។
1579
ជាពិរសស បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោត់ទកសហ ដាអារម ិកថ្នជាសក្តូវច្ក្កពតតិ ក្តង់ច្ំណច្ខដេពួករគបានោំក្ទ
បបសាធា ណ ដាខខម េន់ នេ់ នឹ ងបានោំក្ទរវៀតណាមខ្ងតបូ ង រៅកនុ ងកា វាយក្បយទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងក មមយ
ុ នី ស ត
រវៀតណាមខ្ងរជើង។ រេើសពីរនះរទៀត បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់ទករវៀតណាម រទាះបីជាកមមយ
ុ នីសក
ត ៏រដ្ឋយ
ថ្នជាគូក្បខជង

និងជាកា គំោមកំខហងមួយ

ក្តង់ច្ំណច្ខដេពួករគក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានសាះខសាងពក្ងីក

្េក្បរោជន៍កមមយ
ុ នីស ត ផ្ទទេ់ខួ ៃន បស់ពួករគរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត,
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

485

01006793
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សមាភសន៍ជាសាធា ណៈ រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានដឹងអំពី
ខ្នកា បស់អារម ិកកនុងកា រធាើឲ្យក្ច្បូកក្ច្បេ់ និងរធាើឲ្យ បបងមីរនះច្ះរខាយបនាទប់ពីជ័យជមនះ
បស់ខខម ក្កហម រហើយក្បជាជនកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរដើមបីទប់សាកត់ខ្នកា

1580

រនះ

។ ជាពិរសស ជនជាប់រោទ នួន ជា បានអះអាងថ្ន បនាទប់ពីខខម ក្កហមបានកាន់កាប់

ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមន
ុ ីសក
ត មពជា
ុ មានកា បា មភថ្ន អារម ិកនឹង

កថ្នខណឌ ៨០-៩៥ ។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៣៧-៤០ (គូសបញ្ញជក់
ថ្ន រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្នំ១៩៥០ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ក្តូវបានក្តួតក្ត្តរដ្ឋយរវៀតណាម
ក្បរោជន៍ផ្ទទេ់ខួ ៃន បស់ពួករគ) ទំព័

៤០-៤២ (ក្បសិនរបើកមពជា
ុ មិនខិតខំកា

ខដេបានខសាង ក្េ

ខៃួនឯងរទរនាះ រវៀតណាមនឹង

ក្តួតក្ត្តកមពជា
ុ ជាក់ជាមិនខ្ន) ទំព័ ៤០-៤២ (រោេបំណង បស់បកសពេក រវៀតណាម គឺរធាើកា ក្តួតក្ត្តទាំងក្សុង
រៅរេើទឹកដីកមពជា
ុ )។ កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយគណៈក្បតិភអ
ូ នកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713
ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (បញ្ញជក់ថ្ន មានបញ្ញាកនុងកា
កា

ក្បរទសក្បឆ្ំងនឹងខ្នកា បស់ច្ក្កពតតិអារម ិក និងប ិវា )។

កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ

សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា E3/108 (មានកនុងឯកសា E3/122) ច្ះនងៃទី
០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347034-00347035 (ប៉ាេ ពត ច្ង់ឲ្យ ួច្្តពី
រស.អី.អា និង រវៀតណាម) ទំព័ ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00347047 (សហ ដាអារម ិក និងរវៀតណាម គឺជាសក្តូវ
បស់ បបោត់)។
1580
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (កត់សមាគេ់ថ្ន រហត្េមួយកនុងច្ំរណាមរហត្េជារក្ច្ើនច្ំរ ះកា
ជរមៃៀស ក្បជាជនរនាះ គឺ កា ករឃើញឯកសា មួយខដេនិោយេមអិត អំពីខ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃត់មួយ
បស់ភានក់ង្វ សមាៃត់កណា
ត េសហ ដាអារម ិក និង បប េន់ នេ់ ដួេ េំ កនុងកា រធាើឲ្យមានកា ភ័នក្ត ច្ឡំបនាទប់ពី
ជ័យជមនះ បស់រយើង)។ ក្បរទសកមពជា
ុ កា

ទឹកដី កា បិទក្បរទសរៅឆ្នំ ៧៥ រដើមបីកា

ស្ង្វគមសី វិេកនុង

ក្បរទស (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា E3/616 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៨ (រអៀង សា ី បាន
បញ្ញជក់ថ្ន

អនកបដិវតតន៍បានោត់ទកកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាកា ោំបាច្់រដើមបីកា

រពញរៅរដ្ឋយភានក់ង្វ

ោៃំងអាវ ធ

និ ងឧបាយកេទច្ច ិត រ្សងៗខដេរធាើឲ្យប៉ាះ

ក្បឆ្ំ ងនឹងទីក្កុងមួយខដេរ
េ់ ដ េ់ បបងមី)។

កា ពិនិតយ

ពិច្័យរេើកបា៉ា េ់ម៉ាោ៉ារហគស (សា ព័ត៌មានហាាអីរសទើនរអខូណូមក
ិ ីវយូ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥ ( រអៀង សា ី បានកា
រដើមបីបង្វអក់ខ្នកា

កា ជរមៃៀសក្បជាជនថ្ន ជាខ្នកមួយននយទធ សា្សតទប់ទេ់ បស់ខខម ក្កហម

៣ ច្ំណច្ ខដេបរងកើតរឡើងរដ្ឋយសហ ដាអារម ិក រដើមបីរធាើឲ្យ ដ្ឋាភិបាេងមីោមនរសា ភាព)។

បទសមាភសន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីខខម

រអៀង សា ី៖ ក្បរទសកមពជា
ុ មិនអាច្ឋិនរៅឯរការទ (និទានបបវតតិ Le

Quotidien) ឯកសា E3/572 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0049821700498218 (រោេបំណង គឺកនុងច្ំរណាមក្បកា រ្សងរទៀត រដើមបីរធាើឲ្យខ្នកា បស់សក្តូវបោជ័យ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បនតយទធនាកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់ខួ ន
ៃ

1581

និងេទធភាពខដេថ្ន

អរសា ភាពន្ទកនុងខដេរកើត

រឡើងរៅរពេរក្កាយរទៀត នឹង្តេ់ឱកាសឲ្យក្បរទសរវៀតណាមខដេមាននិនានកា វាតទីនិយម រធាើ

1582

អនតោគមន៍ច្ូេកនុងកិច្ចកា ក្បរទសកមពជា
ុ

។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមមានកា បា មភថ្ន កងទ័ព

រវៀតណាមបានរក្ជៀតច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញ ួច្រហើយ រហើយយេ់រឃើញថ្ន វានឹងមានមហនតោយ
ធៃន់ធៃ ច្ំរ ះកា វាយក្បយទធ ោនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រហើយរៅរពេរនាះនឹងមានមនសសសាៃប់ និង

1583

បួសរក្ច្ើន

។ ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរេើករឡើង្ងខដ អំពីហានិភ័យរច្ញពីភានក់ង្វ

1581

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៣-១៥៦។

1582

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ២១ (បនាទប់ពីកា ំរដ្ឋះបានទីក្កុងភនំរពញ វាមិនច្ាស់

រឡើយ ថ្នរតើសហ ដាអារម ិករៅបនតជាប់ ក់ព័នធ ឬោ៉ាងណា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា)
ទំព័ ២៧-៣២ (កនុងអំឡុងកា ្តេ់សកេីកមម បស់ Sydney SCHANBERG នួន ជា បានរេើកនូវច្មៃេ់ថ្នរតើអារម ិក
នឹងទមាៃក់ក្ោប់ខបកបនាទប់ពីកងទ័ពខខម ក្កហមកាន់កាប់បានទីក្កុងឬោ៉ាងណា)។សូមរមើេ្ងខដ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍
បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00224474, 00224475-00224476 (ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រគដឹងសសសាយថ្ន សហ ដាអារម ិកមាន
ខ្នកា កាតប់អំណាច្ពីរយើង ៦ ខខ បនាទប់ពីកា ំរដ្ឋះ។ ខ្នកា រនះ គឺជាសកមមភាព ួមោន បស់សហ ដាអារម ិក
កា.រហស.រប និងរវៀតណាម ប៉ាខនត ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានករមទច្ខ្នកា រនាះ រដ្ឋយជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពី ទីក្កុ ង បនាទ ប់ ពី ំ រដ្ឋះបាន និ ងបងេំឲ្យភានក់ ង្វ

រស.អី. អា, កា.រហស.រប និ ង រវៀតណាមោករច្ញរៅកាន់ទី

ជនបទ រហើយពួករគមិនអាច្អនវតតខ្នកា រនះបានរឡើយ )។ ក្បរទសកមពជា
ុ និោយកា

កា បិទក្បរទសរៅកនុងឆ្នំ

៧៥ ថ្នជាកា បង្វក ស្ង្វគមសី វិេ (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា E3/624 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ (បានោយកា ណ៍ថ្ន ដាម្នតីក្កសួងកា ប រទស កមពជា
ុ រលាក រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់ថ្ន កា បិទក្បរទស
និងកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ រក្កាយពីជនកមមយ
ុ នីសបា
ត នច្ូេកាន់កាប់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ គឺជាកា ោំបាច្់ រដើមបី
បរញ្ច ៀសមិនឲ្យមានស្ង្វគមសី វិេ

ជារហតនាំឲ្យមានកា សាៃប់

និងេទធ ភាពននកា ច្ូេរក្ជៀតខក្ជកពីក្បរទសជិត

ខ្ង)។ សា ី៖ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ជាវិធានកា បរណា
ត ះអាសនន (សា ព័ត៌មានបាងកកប៉ាសតិ៍) ឯកសា
E3/3322 ច្ះនងៃទី៣១ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៨ (រអៀង សា ី បានរ្ៃើយកា

កា ជរមៃៀសក្បជាជនថ្នជាវិធានកា មួយ

រដើមបីបរញ្ច ៀសមិនឲ្យមានស្ង្វគមសី វិេរកើតរឡើងជាងមី ខដេអាច្នាំឲ្យមានកា បរងកើត ដ្ឋាភិបាេអាយ៉ាង ឬ កា េូក
នដអនតោគមន៍ពីកងទ័ពរវៀតណាមឬកងទ័ពនង)។
MATSUSHITA៖

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ

Stephen

បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង

HEDER
ឯកសា

និង
E3/1714

Masato
ច្ះខខ

កមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00324688 (រសច្កតីបញ្ញជក់ បស់ រៅ គីមហង កត់សមាគេ់ថ្ន
កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

មានរោេបំណងកា

ក្បរទសកមពជា
ុ មិនឲ្យកាៃយជាក្បរទស ណប

រវៀតណាម)។
1583
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៥។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា
ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា

E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រស.អ.ី អា ខដេជាសមព័នម
ធ ិតជា
ត មួយនឹងទាហាន េន់ នេ់ និងពួកកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាម កនុងកា
រធាើឲ្យខខម ក្កហមបោជ័យ និងហានិភ័យននកា ្
ៃ ន ន បស់រវៀតណាម

527>

1584

។

កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ បានបញ្ច ប់រៅនងៃទី ១៥ ខខសីហា

ឆ្នំ ១៩៧៣ រហើយក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទមាៃក់ក្ោប់ខបករ្សងរទៀតរៅប៉ានាមននងៃមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
អាច្ជាក្បតិបតតិកា ខដេរធាើរឡើង

សំរៅរៅទាហានអាកាសនន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេរៅ

1585

រសសសេ

។ រដ្ឋយមានកា របាះរឆ្នតក្ពឹទធសភាសហ ដាអារម ិករៅនងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៣ ខដេសរក្មច្បញ្ឈប់កា ្តេ់មូេនិធិទាំងអស់ច្ំរ ះក្បតិបតតិកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅកនុង
តំបន់

1586

និងកា វិវតតរ្សងៗរៅកនុងក្បរទសរវៀតណាម ខដេកងទ័ពសហ ដាអារម ិកកំពងខតដក

រច្ញទាំងក្សុងរដ្ឋយសា ខតកិច្ចក្ពមរក្ពៀងសនតិភាពទីក្កុងបា៉ា ីស រៅខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៣
សាានភាពនរោបាយ

1587

និងរោធាខដេកំពងរកើតមានកនុងអំឡុងរពេននកា វាយក្បហា រដ្ឋយកា

ទមាៃក់ក្ោប់ខបកដ៏រក្ច្ើនសនធឹកសនាធប់ បស់សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រនាះ បានផ្ទៃស់-

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224474។ សូមរមើេ្ងខដ កនុងកិច្ចសមាភសន៍អតីតឧបនាយក ដាម្នតីកមពជា
ុ

រលាក រអៀង សា ី ទទួេសាគេ់ថ្ន... (សា ព័ត៌មាន New York Times) ឯកសា E3/675 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៨០ (រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន កា សរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង គឺបណា
ត េមកពីកា ភ័យខ្ៃច្ថ្ន ពួក
រវៀតណាមរក្ជៀតេកេយច្ូេរៅត្តមទីក្កុង រហើយរធាើោតរមដឹកនាំ បស់ ដ្ឋាភិបាេ)។
1584
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00156617។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់

សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/16 ERN (ភាសាខខម ) 00380493-00380494។ សូមរមើេ្ងខដ

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សាឡុត បាន ឯកសា E3/413 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២
ERN (ភាសាខខម ) 00357526 (ោត់បានឮរគនិោយថ្ន ោ កមម បស់អារម ិកកាំង មានបំណងបងកប់ោ កមម បស់រគ
ោប់ ន់នាក់ រហើយក្បសិនរបើរដ្ឋះក្សាយមិនក្សួេរទ កនុងមួ យសបាតហ៍ពួកវាអាច្វាយបកយកវិញបាន។ ដូរច្នះក្តូវខត
ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យរៅរៅទីជនបទ)។
1585
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៣-១៥៦។
1586
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៥៦-៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103836-00103837 (“[…] ក្ពឹទធសភាអារម ិក បានរបាះរឆ្នតផ្ទអក
ងវិកាស្ង្វគម រដ្ឋយកំណត់ឲ្យឈ្ប់ទមាៃក់ក្ោប់ខបករេើកមពជា
ុ រៅ ក់កណា
ត េខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៣”)។
1587
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៣-១៥៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បតូ ។ ប ិបទងមីរនះបង្វាញថ្ន យទធនាកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ ទំនងជាមិនបនតរទៀតរទ បនាទប់ពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ

528>

1588

។

រក្កាយឆ្នំ ១៩៧៣ មានក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកខតមតងគត់ រៅកនុងខខ

ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេខដេមានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅរេើរោងច្ក្កសៃរក្បង និងកំពង់ខ្
ក្កុងក្ពះសីហន (ពីមនកំពង់រសាម) ខដេជាក្បតិកមមរ្ៃើយតបច្ំរ ះកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបាន

Mayaguez

ោប់នាវាដឹកទំនិញ
សហ ដាអារម ិក

បស់សហ ដាអារម ិក

បនាទប់ពីមានបញ្ញជពីក្បធានាធិបតី

1589

។ ក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះមិនអាច្ក្តូវបានក្បរមើេរមើេរឃើញជាមនបានរឡើយ រៅ

ប៉ានាមននងៃមននងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយមិនខមនជាខ្នកមួយននយទធនាកា ទមាៃក់ក្ោប់
ខបកមនៗ បស់សហ ដាអារម ិករនាះរទ ដូរច្នះ ក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះ មិនជួយោំក្ទដេ់ទឡហីក ណ៍ បស់
នួន ជា ខដេថ្ន មានកា ភ័យខ្ៃច្អារម ិកទមាៃក់ក្ោប់ខបករទៀតរនាះរឡើយ ។ រេើសពីរនះរៅ
រទៀតរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើច្ំណច្ខដេថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខៃួនឯងផ្ទទេ់បានមក
ទីក្កុងភនំរពញរៅ យៈរពេប៉ានាមននងៃ រក្កាយនងៃ ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
1588

1590

រហើយបានបរងកើត

រលាក រខៀវ សំ្ន អំ វនាវឲ្យក្បជាពេ ដាទីក្កុងភនំរពញច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
(រៅកនុង

កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00700275-00700277 (រេើករឡើងថ្ន “ពួកច្ក្កពតតអា
ិ រម ិក […] រៅនងៃទី ១២ ខខ រមសា បាននាំយកឧទធមាភគច្ក្ក
ច្ំនួន ៥០ រក្គឿង […] រដើមបីជរមៃៀសសហរសវិក បស់ពួករគោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ”)។
1589
កំណត់រហតននកិច្ចក្បជនំ នក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិ ននសហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/3446 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00738447 (កត់សមាគេ់ថ្ន រនះគឺជាអំរពើបន
ៃ ់ត្តមសមក្ទ)។ អនសា ណៈ
រសតវិមានវា៉ា សីនរត្តន សតីពីកំណត់រហតននកិច្ចសនទនា ឯកសា E3/3449 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម )

00738473

(កត់សមាគេ់អំពីកា បញ្ញជឲ្យយនតរហាះវាយក្បហា រោេរៅរោធាមួយច្ំនួនខដេបាន

កំណត់ជាមនរៅកំពង់រសាម ខដេជាកខនៃងមានកងទ័ពរជើងទឹកកមពជា
ុ និងក្ពលានយនតរហាះរៅោម)។

ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សឹម រហា) ទំព័ ៥-៨ (បានរឃើញកា វាយក្បហា ពីយនតរហាះអារម ិករៅរេើ
ោៃង
ំ រៅកំពង់រសាម រៅច្ងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ពំមានរក្ោះថ្ននក់ដេ់អាយជី វិតរទ ប៉ាខនត
អនករ្សងរទៀតបានោយកា ណ៍ថ្នមានមនសសមួយច្ំនួន ង បួស )។ កមពជា
ុ បដិរសធថ្នមិនបានបញ្ញជឲ្យោប់កបា៉ា េ់រទ
(សា ព័ត៌មាន Washington Post) ឯកសា E3/646 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥។
1590
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥១-៥៣ (នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានមកដេ់ទី
ក្កុងភនំរពញ រៅរពេរក្កាយមករទៀត រដ្ឋយ នួន ជា ក្បខហេជាមកដេ់រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រអៀង
សា ី បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ក្បខហេជាមួយសបាតហ៍ ឬជាងមួយសបាតហ៍បនាទប់ពីកា កាន់កាប់បានទីក្កុងភនំរពញ។
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00156614 (ោត់បានមកដេ់ក្បខហេជាពី ៧ រៅ ១០នងៃ រក្កាយ) ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156615សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006797
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មូេដ្ឋាន បស់ពួករគរៅត្តមទីកខនៃងសំខ្ន់ៗ រដ្ឋយជាក់ខសតងពំមានកា រ ៀបច្ំក្បុងក្បយ័តនជាមន
អាីរឡើយរដើមបីទប់ទេ់នឹងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនាះ
កា រេើករឡើងថ្ន

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

1591

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

មានកា បា មភអំពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកកនុងរពេឆ្ប់ៗ

ខ្ងមខរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេក្តូវបានរក្បើជាយតតិកមមច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ មិនអាច្រជឿបានរឡើយ
ទទួេសាគេ់ថ្ន

1592

។ របើរទាះជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរក្តៀម

ថ្ននក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមានជំរនឿថ្ន

កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកកនុងរពេ

ឆ្ប់ៗខ្ងមខរនះ អាច្នឹងរកើតមានក៏រដ្ឋយ ក៏ពំមានកា ្តេ់កា ពនយេ់ណាមួយរឡើយអំពីច្ំណច្
ខដេថ្ន
ជនប រទស

រហតអាីបានជាបទបញ្ញជឲ្យមានកា ជរមៃៀសភាៃមៗរនាះ

1593

មិនក្តូវបានអនវតតច្ំរ ះ

ខដេមិនក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញរឡើយ ហូតដេ់រពេ ២ រៅ ៣ សបាតហ៍រក្កាយពី

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅរពេរនាះ

1594

។

00156616 (នួន ជា និង ប៉ាេ ពត បាននាំោត់ពីឧតតង
ុ ម
គ កភនំរពញ រហើយពួករគបានសានក់រៅអោ សាានីយ ងរភៃើង
យៈរពេក្បខហេ ១ ខខ មននឹងរច្ញរៅសានក់រៅក្បាសាទក្បាក់ និងបនាទប់មកដូ រៅសានក់រៅមខទរនៃបាសាក់ )។

អនកឈ្ន ះ៖ រពេរនះជាអាី? (សា ព័ត៌មាន Newsweek) ឯកសា E3/3721 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00655257 (ោយកា ណ៍ អំពីកា វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ បស់ រខៀវ សំ្ន កាេពីសបាតហ៍មន)។
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង ឯកសា E3/2710 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00491374 (Arnaud ោយកា ណ៍ថ្ន នរោតតម សីហន បានក្បាប់ោត់ថ្ន អនក្បធានោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួម
ជាតិកមពជា
ុ
(GRUNC) បានរៅដេ់ទីក្កុងភនំរពញ ឬក៏រៅដេ់ទីកខនៃងខដេរៅជិតៗទីក្កុងភនំរពញរហើយ)។ សូម

រមើេ្ងខដ វិទយុ បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេបាន្ាយអំពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ កា កាន់កាប់បានសាាន
ទូតសហ ដាអារម ិក (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166977 (រយើងកាន់កាប់បានវិមានច្ំកា មន និងតំបន់រៅជំ វិញ រៅនងៃទី ១៦ ខខ
រមសា (ភាសាអង់រគៃ ស) 00166988 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា)។
1591
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៣ រេខរោងរជើងទំព័
១៣៦៩។
1592
ច្ំរ ះបញ្ញារនះ សូមរមើេ្ងខដ

៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David

CHANDLER) ទំព័ ៣២-៣៣ (ខខម ក្កហមអាច្បានដឹងថ្ន អារម ិកកាំងោករច្ញរៅបាត់រហើយ រហើយនឹងមិន
ក្តឡប់មកវិញរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Phillip SHORT) ទំព័ ១៧-១៩
(ពនយេ់ថ្ន កា រភៀសខៃួនរច្ញពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់សហ ដាអារម ិករនាះ គឺមានរច្តនាបំភ័នខត តមតង។ ខខម
ក្កហមដឹងថ្ន ពំមានេទធ ភាពកនុងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករទ)។
1593
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ១៤
ឯកសា E3/2693 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កថ្នខណឌ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00490998 (Dyrac បាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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529>

រៅកនុងសនទ កថ្នមួយខងៃងរៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក

រៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៨

ជនជាប់រោទ នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន កា អះអាងច្ំរ ះខ្នកា បស់អារម ិករនាះ ក្តូវបាន
ំពឹងថ្ននឹងរកើតរឡើងរៅកនុង យៈរពេ ៦ ខខ រក្កាយ បនាទប់ពីកា កាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ
យៈរពេរនះ

1595

រធាើឲ្យកា រេើករឡើងអំពីភាពោំបាច្់កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញជាបនាទន់

។

រៅ

រពេខដេច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មិនអាច្ឲ្យរជឿបានរទ
រហើយក៏មិនក្សបរៅនឹងកា ក្បកាសខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរធាើរឡើងជា
បរណា
ត ះអាសនន និងកំណត់ក្តឹមខត៣នងៃរនាះ។

530>

សកេីកមម បស់សាកសី ស៊ុំ ជា ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ បានរធាើឲ្យកា អះអាងបខនាមរទៀត បស់រមធាវីកា

-

កតីខដេថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំរជឿជាក់ថ្នមានភាពោំបាច្់ជាបនាទន់កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញរនាះ កាន់
ខតមិនអាច្គួ ឲ្យរជឿបានរឡើយ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង មៃឹកថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស
ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន

ពួករគក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញ

សហ ដាអារម ិកជាបនតរទៀត

និងរដើមបីកា

រដើមបីកា

ពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីសំណាក់

សវតាិភាពសាធា ណៈ

“របាសសំអាត” ឬ “សំអាត”ខ្មង
ំ ខដេរៅរសសសេ់រច្ញពីទីក្កុង

ពីរក្ ះថ្ន

អងគកា ក្តូវ

1596

។ សំខ្ន់ជាងរនះរទៀត

ស៊ុំ ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបញ្ញជឲ្យកហកក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញ

ោយកា ណ៍អំពីកា ជួបជាមួយនឹងគណៈក្បតិភូអនាមិកច្ំនួន ៣ ូប មកពីគណៈកមាមធិកា ដាធានី ខដេបាននិោយ
ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុង ខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជាកា ោំបាច្់ក្តូវរធាើរនាះ ពំអនវតតច្រំ ះ
សាានទូតនានា រហើយជាពិរសស ពំអនវតតរៅរេើជនជាតិបាោំងរឡើយ។
1594
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨០ ។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏
រដ្ឋយរៅកនុងក ណីខៃះ ជនប រទសខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក៏ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ្ងខដ ឧទាហ ណ៍ Denise
AFFONÇO។
1595
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ១៩៧៨ (ភាសាខខម ) 00224474, 00224477 (ោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រគដឹងជាទូរៅថ្ន សហ ដាអារម ិក ខដេរធាើ
សកមមភាព ួមោនជាមួយនឹង

កា.រហស.រប

និងរវៀតណាមមានខ្នកា កាតប់អំណាច្ពីរយើង

៦

ខខ

បនាទប់ពីកា

ំរដ្ឋះ។ ប៉ាខនតថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បានករមទច្ខ្នកា បស់ពួករគ រដ្ឋយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង
បនាទប់ពី ំរដ្ឋះ និងបានបងេំឲ្យភានក់ង្វ រស.អី.អា និងភានក់ង្វ កា.រហស.រប ោករច្ញរៅកាន់ទីជនបទ ដូរច្នះរហើយ
ពួកវាមិនអាច្អនវតតខ្នកា រនាះបានរឡើយ)។
1596
សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៨-៤៦៩ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រដ្ឋយក្បាប់ក្បជាជនទាំងរនាះថ្ន ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញជាោំបាច្់ រក្ ះនឹងមានកា ក្បយទធោនរកើត
រឡើង មានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក រហើយពួករគទាំងអស់ោនអាច្នឹងសាៃប់
ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន

1597

ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាស់គំនិតននកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក

រេសរដើមបីអនវតតខ្នកា បស់ខួ ន
ៃ ។ រមធាវីកា

មករធាើជា

កតី នួន ជា ទទួេសាគេ់ថ្ន រក្កាយនងៃទី ១៧

ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពំមានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករេើទីក្កុងភនំរពញរឡើយ

531>

។ រនះគឺជាកា បញ្ញជក់

រដ្ឋយមានកា ោមកាមរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខរមសា

ឆ្នំ១៩៧៥

1598

។

រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ បានពិភាកាអំពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន
ខដេមានវតតមានរៅកនុងរពេរនាះ្ងខដ បានបញ្ញជក់ថ្ន

អនកច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំរនាះយេ់រឃើញ

ថ្ន មានកា េំបាកកនុងកា ក្គប់ក្គងក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសពួករគ
រច្ញពីទីក្កុងរទរនាះ ពីរក្ ះថ្ន ត្តមបទពិរសាធន៍ពីមន បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបង្វាញថ្ន
ទីក្បជំជនទាំងឡាយខដេក្តូវ ំរដ្ឋះបាន ក្តូវបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ រដើមបីបងកេកេណៈង្វយ
ក្សួេដេ់កមាមភិបាេកនុងកា ក្គប់ក្គងក្បជាជន
1597

1599

។

ដូច្ខដេបានទទួេសាគេ់រៅរពេរក្កាយ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំព័ ២០-២១, ៣៨-៣៩ (កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានច្ូេ

ួមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន។ ស៊ុំ ជា បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កងពេធំ បស់ោត់បានទទួេបទបញ្ញជឲ្យបរញ្ញិតក្បជាជនទី
ក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយក្បាប់ពួករគថ្ន ពួករគោំបាច្់ក្តូវជរមៃៀសរច្ញ ពីរក្ ះកា ក្បយទធ ោននឹង្ទះុ រឡើង រហើយក្បយ័តនរគ
ទមាៃក់ក្ោប់ខបកសាៃប់ទាង
ំ អស់ោន)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័
៤០-៤១,៤៣ (កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់ បានដឹងថ្ន រហត្េមួយខដេរមបញ្ញជកា បញ្ញជឲ្យមានកា ជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងរនាះ

គឺរដ្ឋយសា ខតពួករគខ្ៃច្មានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ឡាយ អាន ឯកសា E3/470 ច្ះនងៃទី០៤ ខខមីនា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )00170622 (កងទ័ពខខម ក្កហម
មានក់ បានបញ្ញជក់ថ្ន ក្បធានរ្
ម ះ ្ង បានបញ្ញជពួកកងទ័ពកនុងកងពេ បស់ខាំុ ឲ្យក្បាប់ក្បជាជនោករច្ញពីទី
ក្កុងរក្ ះខ្ៃច្ពួកអារម ិកកាំងទមាៃក់ក្ោប់ខបក)។
1598
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៥៧-៥៩, ៦០-៦២ (ទឡហីក ណ៍រដ្ឋយផ្ទទេ់មាត់
បស់រមធាវី)។
1599
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័ ៥៣-៥៥ (រៅរពេពួកកងទ័ពខខម ក្កហម វាយ
ំរដ្ឋះបាន ភូមិភាគណាមួយរហើយ ពួករគជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ និងផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងរនាះ។ វាង្វយក្សួេ
ក្គប់ក្គង ពីរក្ ះខ្មង
ំ បងកប់ក៏មិនមានអីនឹងពិបាក ករទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៦ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១២ ( ៉ាោម តន) ទំព័
១១-១២ (ោត់អាច្សាតប់ឮកា ក្បជំរនាះ ពីរក្ ះកាេរនាះោត់គឺជាអនកោមកនុងអំឡុងរពេក្បជំរនាះ ទំព័ ១២-១៣។

សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៤០-៤១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (អនកជំនាញ David CHANDLER) ទំព័ ៦៩-៧០ (ត្តមទសសនៈ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មករទៀត

ត្តម យៈកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះ

ពួកខខម ក្កហមបានករមទច្

“ឧបាយកេដ៏រមម និង...ខ្នកា ឧក្កិដ”ា បស់អារម ិក។ បនាទប់ពីកាន់កាប់អំណាច្រៅនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានរេើកស រសើ ថ្ន “ោមនទកឲ្យរសសសេ់នាអ
ំ ំពេ់ វេ់រយើង
រទ” រហើយ “ពួកច្ក្កពតតិក៏ោមនកមាៃំងមកវាយក្បហា រយើងពីខ្ងកនុងបានរទ”

532>

1600

។

ត្តមពិត កនុង យៈរពេ៣ខខបនាទប់ពីក្បតិបតតិកា ជរមៃៀសមក ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ បានពនយេ់ថ្ន ក្បសិនរបើមិនជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទរនាះ
ក្បខហេជាខ្មង
ំ នឹងវាយស្ងគប់រយើងពីរក្កាយរៅវិញ

ករមទច្កមាៃំងបដិវតតរយើងរខទច្ខទអ
ី ស់

ឬ

ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ក៏ខ្មង
ំ សី ង
ូ ន្ទកនុងខ្ងរោេជំហ បដិវតតរយើង រធាើឲ្យន្ទកនុងជួ បដិវតតក្ច្បូក

1601

ក្ច្បេ់ ឥតអងគកា វិន័យ ខបកបាក់សាមគគី សាប លាបខ្ងរោេជំហ បដិវតត

533>

។

រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ប៉ាេ ពត បានអះអាងថ្ន “រយើងបានសរក្មច្ច្ិតត

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងោប់ត្តង
ំ ពី ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរបើមិនរធាើខបបរនះរទ រយើង
មិនអាច្ករមទច្ពួកគិញ ពួកបងក វិរច្ិទកមម និងពួកសាបរក្ ះច្លាច្េដនទរទៀតបានរឡើយ”

1602

។

ក្បវតតិសា្សត រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងខដេក្តូវបានកាន់កាប់ មានយតតិសា្សតមួយច្ំនួនរៅ
អាសី និងធានាថ្ន អំណាច្ខដេច្ូេកាន់កាប់រនាះនឹងមិនក្បឈ្មជាមួយនឹងកា ក្បឆ្ំ ងជំទាស់ខដេអាច្បរងកើតបានជា
ច្េនាក្បឆ្ំ ងមួយរឡើង)។ រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖ ប៉ាេ ពត ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា
E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ 287 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396495 (រហត្េមួយកនុងច្ំរណាមរហត្េជារក្ច្ើនកនុង
កា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះ គឺរដើមបីេបបំបាត់មូេដ្ឋានោំក្ទសរមតច្សីហន) (សក្មាប់ភាសាខខម សូមរមើេ ឯកសា
E3/2124 (ភាសាខខម ។
1600

ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/749 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )

00399104

( ក់ព័នន
ធ ឹងភាពោំបាច្់កនុងកា ករមទច្ “ឧបាយកេដ៏រមម និង ... ខ្នកា ឧក្កិដា” បស់អារម ិក)។

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ច្ះខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062747-00062748
( មៃឹកអំពី វិធីខដេពួកច្ក្កពតតិក្តូវបានបរណតញរច្ញ រក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដូរច្នះ “ោមនទកឲ្យ
រសសសេ់ អំពេ់ វេ់រយើងរទ” រហើយ “ពួកច្ក្កពតតិ ក៏ោមនកមាៃំងមកវាយក្បហា រយើងពីខ្ងកនុងបានរទ”។
1601
យវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា [E169/4/1.1.1] ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00809799។
1602
ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ
តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00752090 (ខដេបញ្ជូ នបនតថ្ន ប៉ាេ ពត បានពិពណ៌នាថ្ន ពួករគបានសរក្មច្
ច្ិតជ
ត រមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ោប់ត្តំងពីខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ពីរក្ ះរបើមិនរធាើខបបរនះរទ រយើង មិនអាច្ករមទច្
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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534>

រដ្ឋយពិ ោ ណារៅរេើ កា មកដេ់ ទី ក្កុងភនំរពញភាៃមៗ បស់ថ្នន ក់ ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នី ស ត

កមពជា
ុ បនាទប់ពីកា ជរមៃៀស សនទ កថ្ន បស់ នួន ជា ខងៃងរៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក
កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ និងសកេីកមម បស់ ស៊ុំ ជា ួច្មក អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំ
មិនរជឿថ្ន មានកា គំោមកំខហងណាមួយខដេបានរេើករឡើង រកើតមានរៅរពេរនាះរឡើយ ។
រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋានថ្ន រសច្កតីសរក្មច្រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ មិនក្តូវបានជក្មុញរដ្ឋយកា ប៉ាងក្បាថ្ននថ្ន ច្ង់កា

ក្បជាជនពីកា ទមាៃក់ក្ោប់

ខបក បស់អារម ិករនាះរទ។ ប៉ាខនត កា សននិដ្ឋានសមរហត្េខតមួយគត់ គឺថ្ន រដ្ឋយខ្អករៅរេើ
បទពិរសាធន៍

និងកា អនវតតពីមន បស់បកសកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ដនទរទៀត

1603

និងសក្មាប់រហត្េរោធា រសដាកិច្ច និងមរនាគមវិជាជរនាះ ថ្ននក់ដឹកនាំបានសរក្មច្ច្ិតជ
ត រមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដើមបីឲ្យថ្ននក់ដឹកនាំអាច្ក្គប់ក្គងក្បជាជនបានេអ និងកា

កំឲ្យ

ខ្មង
ំ បងកអរសា ភាពដេ់កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។
ុ ភនរំ ពញ នានងៃទី ១៧ ខខ រមសា
១០.៣.២ កា ខាះរសបៀងអាហា និងេកេខណឌរៅកនង
ុ ទីក្កង
ឆ្នំ ១៩៧៥

535>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្នរៅរពេច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញខខម ក្កហម

យេ់រឃើញថ្ន រសបៀងខដេមាន ជិតអស់រៅរហើយ រដ្ឋយមានអងក រៅរសសសេ់សក្មាប់ខត
យៈរពេ ៦ នងៃ ប៉ារណា
ណ ះរៅកនុង ដាធានី

1604

។ រហតដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា បាន

ពួកគិញ ពួកបងក វិរច្ិទកមម និងពួកសាបរក្ ះច្លាច្េដនទរទៀតបានរឡើយ។ ដូរច្នះ រយើងបានរធាើឲ្យពួក វាខបកខខាកោន
រៅកនុងសហក ណ៍ រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយ បស់រយើង)។ សូមរមើេ្ងខដ សននិសីទកាខសត បស់ ប៉ាេពត រៅទីក្កុង

រប៉ាកាង
ំ (កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/2072 នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00296205
(រៅកនុងកា កា

ខ្ៃផ្ទកបដិវតតន៍ កត្តតមួយកនុងច្ំរណាមកត្តតសំខ្ន់ជារក្ច្ើនរទៀតរនាះ គឺកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី

ទីក្កុងឲ្យរៅរៅទីជនបទ។ រសច្កតីសរក្មច្រនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅមនរពេទទួេបានជ័យជមនះ រៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៥ ពីរក្ ះរយើងបានដឹងថ្ន មនរពេករមទច្អងគកា ោ កិច្ច បស់ខ្មង
ំ សក្តូវក្គប់ក្បរភទរនាះ កមាៃំង បស់រយើងមិន
ទាន់ខ្ៃង
ំ ក្គប់ក្ោន់អាច្កា

បងបដិវតតន៍បានរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័

៤៥-៤៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១១៨។
1603
សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១០៤-១១២។ ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅ, ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩, កថ្នខណឌ ១៧០។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤១-៥៤២។
1604
រសច្កតីស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់ កិ ច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា

កតី នួ ន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អះអាងថ្ន វិបតតិរសបៀងអាហា បានរធាើឲ្យមានតក្មូវកា ជាបនាទន់មួយរដើមបីរធាើកា ជរមៃៀស របើរទាះ
ជាក្កុមរមធាវីកា

កតីបានទទួេសាគេ់ថ្ន ក្បជាជនរៅទីក្កុងនឹងក្តូវជរមៃៀស និងបញ្ជូ នរៅកាន់

1605

សហក ណ៍នានា របើរទាះជាោមន វិបតតិរសបៀងអាហា រនាះកតី

536>

។

រអៀង សា ី ក៏បានរោងរៅរេើកា ខាះរសបៀងអាហា កា េំបាកកនុងកា ្គត់្ង
គ ់ក្សូវអងក

ដេ់ក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុង និងតក្មូវកា បរងកើនកា បងកបរងកើន្េ ច្ំខណកជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន
វិញបានរេើករឡើងថ្ន

រពេរនាះមិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅពីរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរៅ

កាន់សហក ណ៍រនាះរទ រដ្ឋយសា ខតមានក្បជាជនដេ់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ ឯរណាះរៅកនុង
ទីក្កុងភនំរពញខដេមិនមានរសបៀងអាហា

1606

។

ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤១, ២៥១។
1605
រសច្កតីស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់ កិច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា
កតី នួ ន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១
ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤១, ២៥១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័ ៥៩-៦០។
1606
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតាុ៖ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទស
ដ្ឋណឺមា៉ាករៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/480 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម )

00583719-00583721។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយកាខសត Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (ក្បកាសថ្ន កងាះខ្តរសបៀងអាហា គឺជាមូេ
រហតមួយខដេនាំឲ្យ្នដេ់កា ជរមៃៀសក្បជាជន រដ្ឋយសា ពួករគបានគិតថ្ន មានក្បជាជនច្ំនួន ២.០០០.០០០
នាក់រៅទីក្កុងភនំរពញ ប៉ាខនត រៅរពេពួករគច្ូេមកដេ់ ពួករគបានដឹងថ្នមានក្បជាជនដេ់រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់
ឯរណាះ។ កាេពីមន សហ ដាអារម ិកបានដឹកជញ្ជូ នរសបៀងច្ំនួនពី ៣០.០០០ រៅ ៤០.០០០ រត្តនកនុងមួយខខច្ូេ
មកភនំរពញ ដូរច្នះ រពេរនះក្បជាជនក្តូវរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីកខនៃងខដេមានរសបៀង រក្ ះថ្ននក់ដឹកនាំពមា
ំ នមរធាបាយ
ក្គប់ក្ោន់រដើមបីជញ្ជូ នរសបៀងច្ូេមកកនុងទីក្កុងរទ

និងបានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន

ថ្ននក់ដឹកនាំក្តូវខត្គត្
់ ង
គ ់រសបៀង

អាហា កនុងខណៈរពេកំពងខត កាឯកោជយ និងរសច្កតនី ងៃងូ ន បស់ខួ ៃន រដ្ឋយមិនពឹង ក់ក្បរទសដនទរឡើយ)។
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00498217 (បនាទប់ពីយេ់រឃើញថ្ន ពួករគក្តូវច្ិញ្ចឹមក្បជាជនក្បខហេបីលាននាក់ រអៀង
សា ី បាននិោយថ្ន “រយើងក្ោន់ខតជូនដំណឹងដេ់អនកខដេរៅទីក្កុងភនំរពញថ្ន ក្បសិនរបើពួករគច្ង់ ស់រៅ និងមាន
អាហា ប ិរភាគក្គប់ក្ោន់

កា

រទាះជាមិនសូវសមបូ ហូ រហៀ កតី

ទឹកដី កា បិទក្បរទសរៅឆ្នំ៧៥ រដើមបីកា

ពួករគអាច្រច្ញរៅទីជនបទបាន”។

ក្បរទសកមពជា
ុ

ស្ង្វគមសី វិេកនុងក្បរទស (សា ព័ត៌មាន NY Times) ឯកសា

E3/616 ច្ះនងៃទី២៨ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម )00738366-00738367(កា េំបាកននកា ្គត់្ង
គ ់ក្សូវ
អងក រៅឲ្យក្បជាជនរៅទីក្កុង)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ រហង សមី ឯកសា E3/586 ច្ះនងៃទី ១៥
ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00424197 (រេើករឡើងអំពរី ក្ោះអត់ោៃនរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ និង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន មានកា ហូ ច្ូេជនរភៀសខៃួនពីជនបទមកកនុងទីក្កុងភនំរពញ

រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយក្បជាជនភាគរក្ច្ើនបានជួបក្បទះកា ខាះខ្តរសបៀង
អាហា ោ៉ាងខ្ៃង
ំ និងថ្នេកេខណឌ ស់រៅជាទូរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ មាន

1607

េកេណៈេំបាកោ៉ាងខ្ៃង
ំ

។ រេើសពីរនះរទៀត រក្កាយរពេខដេខខម ក្កហមកាន់កាប់ទរនៃរមគងគ

1608

កនុងខខកមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ មក និងបានរធាើឲ្យោំងសទះដេ់កា ្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា មកកនុងទីក្កុង

រេើករឡើងថ្ន កមា ច្ំនួន ១៥.០០០ នាក់បានសាៃប់ ួច្រៅរហើយរៅខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥)។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា
E3/108 (មានកនុងឯកសា

E3/122) ច្ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័

៤-៧ ERN (ភាសាខខម )

00347034-00347037 (រដ្ឋយសា កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក ក្បជាជនបានផ្ទៃស់បូ ត ទីកខនៃងរៅទីក្កុងភនំរពញ។ រៅឆ្នំ
១៩៧៥ មានក្បជាជន ហូតដេ់ ៣.០០០.០០០ នាក់ ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយពួករគជួបក្បទះរក្ោះអត់ោៃន។ ប៉ាេ
ពត បានសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យរៅរៅជនបទ និង ស់រៅកនុងសហក ណ៍ដូរច្នះ ពួករគអាច្ខច្ក ំខេកច្ំណី
អាហា ោនបាន)។ កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយគណៈក្បតិភអ
ូ នកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះ
នងៃទី២០ ខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
បានគិតថ្ន មិនអាច្ច្ិញ្ចឹមអនកទីក្កុងោប់លាននាក់បានរទ រដ្ឋយសា វាហួសេទធ ភាព បស់ពួករគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៧ (ដកក្សង់សមតី បស់ S. Schanberg៖ កំណត់ក្ត្ត

ក្បោំនងៃសីព
ត ីក្បរទសកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E236/1/4/3.1 ទំព័ ១២៦-១២៧ ERN (ភាសាខខម ) 0096396400963965 រេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនបានសនមតថ្ន កា ជរមៃៀសគឺជាមរធាបាយមួយរដើមបីរជៀសវាងកាតពាកិច្ចខដេមិន
អាច្រធាើរៅបានកនុងកា ច្ិញ្ចឹមជនរភៀសខៃួនខដេហូ ច្ូេមកកនុងទីកនុងជាង ២.០០០.០០០ នាក់ កនុងរពេកំពងមានកា
ខាះខ្តក្សូវអងក ោ៉ាងខ្ំងបំ្តរនាះ)។
1607
សូមរមើេ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៧។
1608
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ១៣-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦
ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៤៣-៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៨-៩ ។ សូមរមើេ្ងខដ សា ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មកោ បស់រលាក រខៀវ សំ្ន រ្ាើ

ជូនយទធជនននកងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី
១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00701478-00701481 (រខៀវ សំ្ន បានរច្ញរសច្កតខី ងៃងកា ណ៍មួយ
ច្ាប់រៅនងៃទី ១៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយក្បកាសថ្ន “្ៃូវទឹកដ៏ច្មបងសក្មាប់ដឹកជញ្ជូ នក្សូវ និងអាហា រ្សង
រទៀត រក្បងឥនធនៈ និងក្ោប់ ំរសវពីក្បរទសរវៀតណាម រដើមបី្ត
គ ់្ង
គ ់ក្កុមពួកកបត់ េន់ នេ់ និងបកេពួក ក្តូវបានកាត់
ផ្ទតច្់ទាង
ំ ក្សុង”)។ រខៀវ សំ្ន អំ វនាវដេ់ជន ួមជាតិ និងក្ពះរងោនរតា ៈក្គប់ក្ពះអងគ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ
ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/30 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00783131-00783134
(្ៃូវដឹកជញ្ជូ នត្តមទរនៃរមគងគ
កាន់ទីក្កុងភនំរពញ

ខដេជា្ៃូវដឹកជញ្ជូ នដ៏សំខ្ន់ខតមួយគត់ បស់ខ្មង
ំ សក្មាប់ដឹកជញ្ជូ នជំនួយ្គត់្ង
គ ់រ ៅ

បច្ចប
ុ បននក្តូវបានកាត់ផ្ទតច្់ទាង
ំ ក្សុង។

ដូរច្នះ

រៅទីក្កុងភនំរពញនិងទី ួមរខតតមួយច្ំនួនខដេសាិត

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

496

01006804
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខដេរធាើឲ្យសាានភាពរសបៀងអាហា រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

កាន់ខតមានភាពេំបាកខ្ៃង
ំ ជាងមនរៅ

1609

រទៀត

538>

។

រទាះបីជាមានកា េំបាកកនុងកា បា៉ាន់ក្បមាណថ្ន

រតើរសបៀងអាហា ខដេមានក្សាប់រៅ

កនុងទីក្កុងភនំរពញ អាច្នឹងជួយក្ទក្ទង់ដេ់ក្បជាជនបាន យៈរពេប៉ានាមនរៅកនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ

1610

បានក្គប់ក្គង្ៃូវដឹកជញ្ជូ នទាំងអស់

រក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់ខ្មង
ំ

ក៏វាច្ាស់ណាស់ថ្ន កងកមាៃំង បស់ខខម ក្កហម រៅរពេរនាះ
ួមទាំងទរនៃរមគងគ និងកំពង់ខ្កំពង់រសាមខដេអាច្ក្តូវបាន

កងាះខ្តអងក ខដេមានច្ំនួនតិច្តួច្បំ្ត ួច្មករហើយរនាះ

ធៃន់ធៃ ខងមរទៀតរៅរពេអនាគត)។

នឹងកាន់ខតមានសភាព

រសច្កតីអត្តាធិបាយសាទ ជ័យជមនះ បស់កងទ័ពក្បជាជន ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅ

ជំ វិញក្កុងភនំរពញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/488 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥
ERN (ភាសាខខម ) 00973756 (ោប់ត្តំងពីរដើមខខ កមភៈ មក ោមនកបួននាវាខ្មង
ំ ណាមួយអាច្របើក្ៃងកាត់ទរនៃរមគងគ
បានរឡើយ។ ដូរច្នះ ទរនៃរមគងគខដេក្តូវបានបិទកា រធាើច្ោច្ ណ៍រៅកនុងខខ មកោ និងរដើមខខ កមភៈ នឹងក្តូវកាត់ផ្ទតច្់ជា
រ ៀង ហូត។ ដូរច្នះ សាានភាពោ៉ាប់យឺនទាំងឡាយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ នឹងកាន់ខតរកើនរឡើងជាងរនះរៅរទៀត។ ក្សូវ
រក្បងឥនធនៈ ទឹកហូប និងអគគិសនីកំពងខតខាះខ្ត រហើយរៅនងៃខ្ងមខ រក្គឿងោំបាច្់ទាង
ំ រនះនឹងអស់ជាមិនខ្ន។ រគ
មិនអាច្ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបានរឡើយ)។ រលាក រខៀវ សំ្ន អបអ សាទ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ រៅ

័ ជមនះរៅអនករេឿង (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ
នងៃជយ
១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00700269-00700274 (ក្បកាសថ្ន ោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ០១ ខខ មកោ រៅសម ភូមិមខទរនៃ
រមគងគរក្កាម និង្ៃូវជាតិរេខ ១ កងទ័ព ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ បានោប់រ្តើមវាយក្បហា ោ៉ាងខ្ៃង
ំ បំ្តក្បឆ្ំ ង
នឹងខ្មង
ំ រដ្ឋយ ំរដ្ឋះបានខ្នកខៃះននទរនៃរមគងគ និងបានករមទច្កបួននាវាទាំងអស់ បស់ខ្មង
ំ ។ ោប់ពីរពេរនះរៅ កងទ័ព
ំរដ្ឋះជាតិក្បជាជនកមពជា
ុ បស់រយើង គឺជាមាចស់ទាង
ំ ក្សុងរេើក្បខវង្ៃូវ ១០០ គីឡូខម៉ាក្ត លាតសនធឹងត្តមបរណា
ត យ
ទរនៃរមគងគច្រនាៃះពីភំរន ពញ និងត្តំងច្ូវ ខដេរនះគឺជារជាគជ័យមួយ កនុងច្ំរណាមជ័យជមនះដ៏អសាច យបំ្ត បស់រយើង)។
1609
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៩។
1610
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១០ ខខរមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ១៦ (រោងត្តមបទពិរសាធន៍ បស់
ោត់ជាមួយនឹង Caritas កនុងកា ្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា ដេ់ជនរភៀសខៃួនោប់ យ ក់នាក់រនាះ រលាក PONCHAUD
យេ់ថ្ន រគអាច្ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញបាន យៈរពេ២ខខរទៀត។ រយើងបាន កាទកអងក ខៃះ រក្ ះរយើង
បា មភថ្ន ខខម ក្កហមអាច្នឹងកាត់ផ្ទតច្់ទរនៃរមគងគ រហតដូរច្នះ រយើងមិនអាច្មានអងក បខនាមរទៀតរទ)។

បាយកា ណ៍

USAID៖ បាយកា ណ៍បញ្ច ប់ជំនយ
ួ រៅកមពជា
ុ ភាគទី១ ឯកសា E3/4178 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00759725 (រៅក្តឹម ក់កណា
ត េខខរមសា ដ្ឋាភិបាេសាធា ណ ដាខខម មានអងក សតក
ុ ទកសក្មាប់ក្បជាជនក្តឹមខត
ក្បមាណពី ២.០០០.០០០ រៅ ៣.០០០.០០០ នាក់ប៉ារណា
ណ ះ ខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅតំបន់ខដេពួកឧទាទម
រឡាមព័ទធ ឬ សក្មាប់ក្បជាជនខដេច្ូេបរក្មើកនុងជួ កងទ័ពជាតិកមពជា
ុ (រៅថ្ន “ក្បជាជនខដេខាះខ្តអងក ” រហើយ
អងក សតក
ុ ទករនាះមានច្ំនួនក្បខហេជា ៦៥.០០០ រត្តន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1611

រក្បើក្បាស់រដើមបីអនញ្ញាតឲ្យមានកា ដឹកជញ្ជូ នរសបៀងអាហា ច្ូេ

។ ជាងរនះរៅរទៀត រទាះបីជា

ងកា ខូច្ខ្តកតី ក៏ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតងរៅខតមានដំរណើ កា ដូច្ខដេបានបញ្ញជក់រដ្ឋយ
អងគរហតថ្ន ក្ពលានយនតរហាះរនះបានទទួេយនតរហាះមួយច្ំនួនមកពីក្បរទសច្ិនរៅកនុងខខឧសភា

1612

ឆ្នំ១៩៧៥

។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហមបានបដិរសធមិនទទួេជំនួយ

មនសសធម៌ពីបណា
ត ក្បរទសទាំងឡាយខដេពួករគោត់ទកថ្នជាសក្តូវរនាះរទ

1613

ជំហ “ឯកោជយមាចស់កា ” ខដេសរក្មច្រដ្ឋយបកស
1611

រដ្ឋយអនវតតរោេ

។ រក្កាយពីកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញមក

រលាក Sydney SCHANBERG និងអនកជំនាញ Philip SHORT រេើករឡើងថ្ន ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមាន

រច្តនាច្ង់ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញខមន អាច្ជាកា ក្គប់ក្ោន់រហើយសក្មាប់ឲ្យខខម ក្កហមរបើកទរនៃរមគងគ
ខដេជាក្បភព្គត់្ង
គ ់ច្មបង បស់ពួករគ ឬ រសនើសំឲ្យបញ្ជូ នអងក ច្ូេ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(Sydney SCHANBERG) ទំព័ ៧-៩។ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អនកជំនាញ Philip
SHORT) ទំព័ ២៣-២៤។
1612
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ យនតរហាះច្ិនរៅកមពជា
ុ ឯកសា E3/4139 ច្ះនងៃទី
២៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00634304 (ោយកា ណ៍អំពីកា ច្ះច្ត បស់យនតរហាះបូអីងច្ិន រៅ
ក្ពលានយនតរហាះរ ធិ៍ច្ិនតង រដ្ឋយបានដឹកឱសង និងឥសស ជនខខម
កមពជា
ុ )។

ត្តមសំរណើសំ បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ

រសច្កតោ
ី យកា ណ៍ត្តម វិទយុសីព
ត កា
ី ជួសជេបណា
ត ញទំនាក់ទំនង

(កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅ

ប រទស) ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00167046។ កា ជួសជេក្ពលានយនតរហាះ
រ ធិ៍ច្ិនតងរឡើង វិញ (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00167058។
1613
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD), ទំព័ ៥៣ (រៅកនុងអំឡុងរពេរនះខដ
ខខម ក្កហមមិនបានសាាគមន៍ទទួេយនតរហាះខដេដឹកជញ្ជូ នឱសងមកពីទីក្កុងបាងកករទ រដ្ឋយអះអាងថ្ន ក្បរទស
បស់ខួ ៃនមិនក្តូវកា ជំនួយរនះរទ)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្សី រអេីហាខបត ខបកឃឺ
ឯកសា E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨១ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើង
ថ្ន

រពេរនាះ

រយើងបានគិតថ្ន

ជំនួយអនត ជាតិខតងខតមានេកេខណឌ។

ពួកច្ិនបាន្តេ់ជំនួយមកឲ្យរដ្ឋយោមន

េកេខណឌរទ)។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយរលាក រឡអង ក្ទីខវ៉ាយ ៖ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/482 ច្ះខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣៥-៣៦ ERN (ភាសាខខម ) 00538868-00538869 (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន ពួកោត់
ក្តូវ្តេ់រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនទាំងអស់រនាះ រដ្ឋយ កានូវឯកោជយភាព និងរសច្កតីនងៃងូ ន បស់ខួ ៃន រដ្ឋយមិនរៅ
សំជំនួយពីក្បរទសណាមួយរនាះរឡើយ)

។

(សូមរមើេ្ងខដ

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ សាន អាន ឯកអគគោជទូត បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ឯកសា E3/2720
ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00523983-00523984 (រលាក Richer៖ រសច្កតី
ោយកា ណ៍អំពកា
ី សនទនាជាមួយរលាក

សាន

អាន

ខដេជាឯកអគគោជទូត បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

រដ្ឋយរសនើសំច្ះច្តយនតរហាះរដើមបីជរមៃៀសអនកខដេសាិតរៅកនុងសាានទូតបាោំ ង

“ច្ះរ ឿងជំនួយប រទសវិញ?

កា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រទាះបីជាអាជាាធ កមពជា
ុ បានបញ្ញជក់ថ្ន
រនាះមិនមានេកេខណឌរ្សងៗក៏រដ្ឋយ

ពួករគមានបំណងទទួេយកជំនួយប រទសខដេជំនួយ

1614

ក៏បញ្ញារនះមិនបានរធាើឲ្យសាានភាពទាំងឡាយមានភាព

ធូ ក្សាេរឡើង វិញភាៃមៗ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រនាះខដ ។

539>

្ទយ
ុ រៅវិញ ថ្ននក់ដឹកនាំបានយេ់រឃើញថ្ន វាទំនងជាកា បរណតញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

រដ្ឋយមានខ្នកា ជាមនបនតិច្បនតច្
ួ ឬ មិនមានទាេ់ខតរសាះកនុងកា រដ្ឋះក្សាយពីបញ្ញាសខមាេភាព បស់ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើដំរណើ
អនវតតកា ជរមៃៀសមួយដំណាក់កាេមតងៗ
ប៉ាខនតក្តូវបានបដិរសធ

1615

គឺជា វិធីេអជាងកា

ខដេជាគំនិតមួយក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងអងគក្បជំ

។ កា អះអាងខដេថ្ន កា ដឹកជញ្ជូ នអងក ច្ូេមកកនុងទីក្កុងបងកឲ្យមាន

កា េំបាកជារក្ច្ើន ឬ ថ្នដំរណើ កា ននកា កំណត់អតតសញ្ញាណក្បជាជនខដេមានភាពសមក្សប
សក្មាប់កា ជរមៃៀសរេើកដំបូងរនាះ

ជាកិច្ចកា េំបាកមួយខដេមិនអាច្រធាើបាន

1616

គឺជាកា

អនញ្ញាតឲ្យយនតរហាះ Transall ច្ះច្តអាច្ជាកា ្តេ់បពាសិទធិមួយដេ់ក្បរទសបាោំ ង រហើយក្បរទសដនទរទៀតអាច្
នឹង ិះគន់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ច្ំរ ះបញ្ញារនះ។

សរងេបមក

រ ឿងរនះដូច្ជាក្បព័នស
ធ រឺព ក្គឿងច្ក្កអញ្ច ឹង៖

កាេណារយើងោមនអាី រយើងក៏ពំអាច្សំអាីពីរគខដ ”)។
1614
កំណត់រហតននកា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00019124

(ោយកា ណ៍ថ្ន

ជំនួយអាច្នឹងទទួេយកបាន

ខតកនុងក ណីខដេជំនួយរនះមិនរធាឲ្
ើ យប៉ាះ េ់ជំហ

ឯកោជយ និងមាចស់កា បស់កមពជា
ុ ខតប៉ារណា
ណ ះ)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/230 ច្ះនងៃទី
២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00000711-00000712 (កថ្នខណឌ៤ រេើករឡើងថ្ន “ជំនួយពីក្បរទសយូ
រហាគសាៃ វី ៣.០០០.០០០ ដលាៃ រសនើទិញថ្ននំរពទយច្ំនួន ១.០០០.០០០ ដលាៃ ...។ កថ្នខណឌ ៧ រ ៀបោប់អំពកា
ី ខច្ងោ
យអងក ជំនួយពីក្បរទសច្ិន)។ កំណត់រហតអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/238 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072458 (ោយកា ណ៍ថ្ន កមពជា
ុ អាច្ទទួេជំនួយច្ំនួន ៥.០០០.០០០ ដលាៃ
៤.០០០.០០០

ដលាៃ

និង

ពីក្បរទសនីមួយៗ រហើយរគថ្នជំនួយរគោមនេកេខណឌអាីរទ)។ កំណត់រហតអងគក្បជំគណៈ

អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/223 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣, ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 0000083000000831, 00000834-00000835 (ទាក់ទងនឹងកា ទទួេជំនួយពីក្បរទសបៃក
ុ ខ្ងរកើតច្ំនួន៣ - អាេៃឺម៉ាង់ខ្ងរកើត
ហងហាគ ី និងរ្កូសូវា
ៃ ៉ា គី រដ្ឋយសរក្មច្ថ្ន “រយើងមិនទទួេ ខតរយើងក៏មិនក្បឆ្ំ ងខដ ”)។
1615
អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ឯកសា E3/89,
ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00062458-00062459 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន អនកខៃះបាន្តេ់មតិឲ្យកំណត់
អតតសញ្ញាណអនកមកពីខ្ងរក្ៅទីក្កុងជាមនសិន
ជនបទ។)
1616

សក្មាប់កា ជរមៃៀសរេើកដំបូង

សូមរមើេ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា

០០២/០១ ឯកសា

រក្ ះពួករគមាន្ទះសខមបងរៅ

កតី នួន ជា កនុងសំណំរ ឿងរេខ

E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៥៨ (ថ្ន ដំរណើ កា កំណត់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អះអាងខដេមិនគួ ឲ្យរជឿបានរទ

រៅរពេរក្បៀបរធៀបរៅនឹងជរក្មើសរ្សងរទៀតននកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញទាំងមូេរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមានខតខ្នកា បនតិច្បនតច្
ួ ឬ មិនមានទាេ់ខត
រសាះច្ំរ ះសខមាេភាព បស់ក្បជាជនទាំងរនាះ រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ បស់ពួករគ ខដេ
កា ជរមៃៀសរនះពិតជាតក្មូវឲ្យមានកា រ ៀបច្ំខ្នកភ័សភា
តុ ោ៉ាងេំបាកមួយ ក្បសិនរបើរធាើឲ្យបាន
ក្តឹមក្តូវ ។ ក្តង់ច្ំណច្រនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា កត់សមាគេ់ បស់
អនកជំនាញ Phillip SHORT ខដេបានរេើករឡើងថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានសរក្មច្រក្ជើស
រ ីសយកកា ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនខដេមិនបមាៃស់ទី

មានភាពង្វយក្សួេជាងកា ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនោប់

លាននាក់ខដេរធាើដំរណើ រច្ញពីទីក្កុងរឆ្ពះរៅកាន់ក្គប់ទិសទីរនាះ

540>

1617

។

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា រេើករឡើង បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា ខដេថ្ន កា

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវខតរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្និងភាពមិនសមរហត្េ
ននកា អះអាងថ្ន

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់ទីជនបទ

មានភាពង្វយក្សួេជាងកា នាំយក

រសបៀងអាហា ច្ូេមកកនុងទីក្កុង ឬ កា ជរមៃៀសជាដំណាក់កាេៗ រហើយខ្អកត្តមសំអាងរហត
ខ្ងរក្កាម អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សាានភាពរសបៀងដ៏េំបាករនះមិនខមនជាមូេរហតច្មបង
កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញភាៃមៗរនាះរទ។ បខនាមរេើរនះ អងគជំនជ
ំ ក្មះ
សាលាដំបូងមិនទទួេយកកា រេើករឡើងខដេថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន មិនបានដឹងជាមនពី
ច្ំនួនក្បជាជនខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេខដេខខម ក្កហមច្ូេកាន់កាប់រៅនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហតដូរច្នះរហើយ រធាើឲ្យពួកោត់បងេំច្ិតក្ត តូវោំក្ទដេ់កា ជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងរដើមបីអាច្្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនបាន។
១០.៣.៣ ខ្នកា ខដេក្តូវបានបរងកត
ើ ទកជាមន និងរោេនរោបាយ ម
ួ

541>

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ក្តូវ្ា ភាជប់រៅនឹងរោេនរោបាយទូេំ

ទូលាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេក្តូវបានអនម័តរៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួន ោប់ពីខខមិងនា

អតតស ញ្ញា ណមិន អាច្រធាើរៅបានរទ)។ ក្បរទសកមពុជា កា

ទឹ កដី កា បិ ទក្បរទសរៅឆ្នំ ៧៥ រដើ មបី កា

ស្ង្វគ មសី វិេកនុងក្បរទស (សា ព័ត៌មានញូវយ៉ាកខងម NY Times) ឯកសា E3/616 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ (រអៀង សា ី បញ្ញជក់ពកា
ី េំបាកកនុងកា ្គត់្ង
គ ់ក្សូវអងក រៅទីក្កុង)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនក
សា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901 (ោមន
មរធាបាយដឹកជញ្ជូ នក្សូវអងក រទ)។
1617
នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Expert Philip SHORT), ទំព័ ២៣-២៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

500

01006808
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ឆ្នំ១៩៧៤ ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជន ទាំងអស់
ខដេក្តូវបានវាយដរណតើមកាន់កាប់បាន ឲ្យរៅ ស់រៅទីជនបទ ។ ទីក្បជំជនដនទរទៀត មានរជាគវាសនាដូច្ោនរបះបិទរៅនឹងទីក្កុងភនំរពញ

រៅរពេខដេខខម ក្កហមកាន់កាប់បានទីក្បជំជនទាំង

រនាះ រហើយគួ កត់សមាគេ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី ដាធានីខដេមានទំហំប៉ានទីក្កុងភនំរពញ
ខដេមិនធាៃប់មានពីមនមករនាះ ក្តូវបានអនវតតរឡើងត្តមវិធីសា្សតអនវតតដូច្ោន
ក៏រដ្ឋយ កា រេើកយតតិកមមអំពីកា កា

1618

។ ោ៉ាងណា

ក្បជាជនឲ្យ ួច្ពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស ក្តូវ

បានរធាើរឡើង សក្មាប់ខតទីក្កុងភនំរពញខដេមានកា េំបាកកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនជាងកខនៃង
រ្សងរទៀត រដ្ឋយសា ខតទំហំ និងេកេណៈជា ដាធានី ។ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្តូវកា កា ជក្មុញ
រដើមបីរេើកទឹកច្ិតក្ត បជាជនឲ្យក្ពមោករច្ញ រដើមបីធានាឲ្យកា ជរមៃៀសរនាះទទួេបានរជាគជ័យ។
ក្បសិនរបើកា ខ្ៃច្កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកពីរេើអាកាស បស់សហ ដាអារម ិក ពិតជាមូេរហតននកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្បាកដខមនរនាះ

សនិទានកមមគួ ខតមានសក្មាប់ក្គប់ទី

ក្បជំជនកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ជាមិនខ្ន ប៉ាខនត មិនមានកា រេើកសនិទានកមមរនះរៅកនុងអំឡុងននកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងរ្សងៗរទៀតរនាះរទ

ួមទាំង

តំបន់មួយច្ំនួនខដេមានេកេណៈ

សំខ្ន់ជាយទធសា្សត្ង។

542>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ករឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជននានា ខដេ

ខខម ក្កហមបានកាន់កាប់រនាះ បរងកើតបានជារោេនរោបាយច្ាស់លាស់មួយខដេមានត្តំងពីមន

1619

ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មករមៃ៉ាះ

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅនងៃ និងរក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីទី ួមរខតតនានា រៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ

1620

។ កា

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិនខមនជាក ណីរេើកខេងរនាះរទ រដ្ឋយរហតថ្ន កា
ជរមៃៀសរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមានកា កំណត់ទកជាមនអំពីយទធសា្សតរោធា រសដាកិច្ច និង
មរនាគមវិជាជ ខដេតក្មូវឲ្យរខតតក្កុងទាំងអស់ខដេក្តូវបានកាន់កាប់ និង “ ំរដ្ឋះបាន” ក្តូវរធាើកា

1618

សូមរមើេខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដាកមម ួម, កថ្នខណឌ ៧៨៧-៧៩០ ។

1619

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១០៤-១១២។

1620

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ

១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៧០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជរមៃៀសនារពេរក្កាយមក

1621

។ ត្តមពិតរៅ រសច្កតីសរក្មច្ឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងត្តម យៈកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួន ខដេោប់រ្តើមរធាើពីខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤
រៅមនរពេខខម ក្កហមបានច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ

1621

1622

រហើយភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រៅត្តម

នងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័ ៤៩, ៥២-៥៣ (ខតងខតមានខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រក្កាយពីទទួេបានជ័យជមនះរៅកខនៃងមួយ រដើមបីបរញ្ជ ៀសឧបបតតិរហតននកា ក្បយទធ ោនរៅកនុងតំបន់ខដេបានកាន់កាប់
ងមីៗ)។ នងៃទី ០៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស), ទំព័ ២៧-២៨, ៥៣-៥៤ (កា បញ្ញជឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ
ពីទីក្កុងភនំរពញ គឺជាកា បញ្ញជ ួម ខដេក្តូវបានអនវតតរៅក្គប់សម ភូមិ រដ្ឋយសា ក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញពីទីក្បជំជន
នីមួយៗ។ ខ្នកា ជរមៃៀសក្តូវបានបរងកើតរឡើង មនកា ជរមៃៀសក្តូវបានអនវតត)។) (សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡូ ៉ាង់ស ពិគ ឯកសា

E3/87 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម )

00270047-00270048 (កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងនានា ខតងខតក្តូវបានរធាើរឡើងជាញឹកញាប់ និងសនសឹមៗកនុងរពេ
ំរដ្ឋះ។ រៅរពេណាខដេទីក្កុងមួយក្តូវបានកាន់កាប់ភាៃម រនាះក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ជនបទរដើមបីរធាើខួ ៃន
ឲ្យសាអតសអំ និងជក្មះរោេទមាៃប់រៅទីក្កុង។ រអៀង សា ី រៅខតនិោយកា

កា ជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ

ហូតដេ់ទីបំ្ត)។ បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយ

ជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា E3/1714 ច្ះខខកមភៈ-មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៥៩-៦០ ERN (ភាសា
ខខម ) 00324730-00324731 (ប សមានក់មកពីតំបន់ ១៣ (ត្តខកវ) កនុងភូមិភាគនី តី និងជាអនកោំក្ទបកសបានគិតថ្ន
ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយ ួម យៈរពេយូ រក្ ះរនាះគឺជាអាី

ខដេ “រយើង” ខតងខតបានរធាើត្តង
ំ ពីមន រៅរពេខដេ“រយើង”

ំរដ្ឋះបានតំបន់ បស់សក្តូវ។ ក្បជាជនក្តូវបានរគ

ជរមៃៀសរច្ញពីភូមិភាគនានាខដេបាន ំរដ្ឋះរក្ ះ “រយើង” ខ្ៃច្ខក្កងថ្ន រយើងមិនអាច្ក្គប់ក្គងតំបន់ទាង
ំ រនះទប់ទេ់
នឹងកា វាយបក វិញបាន រហើយរហតដូរច្នះ មិនអាច្ កាសនតិសខ បស់ក្បជាជនបាន។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនគឺ
ជាក្បភពននកមាៃំងពេកមម រហើយក្បសិនរបើអាច្ក្បមូេ្តំក្ុ បជាជនបាន រនាះ “រយើង” អាច្មានកមាៃំងរធាឲ្
ើ យខ្មង
ំ
បោជ័យបាន។ ោត់បានយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមានរោេបំណងពី ៖ (១)
រដើមបី កាសនតិសខនន បបងមី បស់រយើង រហើយជាមួយរនះ្ងខដ (២) រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាជីវភាព បស់ក្បជាជន
ទាំងរនាះ, ទំព័ ៩១-៩២ ERN (ភាសាខខម ) 00324763 ឡុញ រៅ េន សមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយក្៍ កុង
កំពង់រសាម បានរេើករឡើងថ្ន ក្បសិនរបើរយើងវាយបានភនំរពញកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ក៏រៅខតក្តូវជរមៃៀសក្បជាជនដខដេ
រក្ ះថ្នរនះជាខ្នកា ត្តំងពីយូ មករហើយ។

កយរសាៃកនិោយថ្ន “ ំរដ្ឋះក្បជាជនពីនដខ្មង
ំ ”។ រសច្កតស
ី ននិដ្ឋាន

បញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៤១ (រេើករឡើងថ្ន កា អនវតតខ្នករោធាពីឆ្នំ ១៩៧០-១៩៧៥ គឺរដើមបីជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ដរណតើមកាន់កាប់
បាន រដ្ឋយខ្ៃច្ខក្កងខ្មង
ំ វាយដរណតើមយកទីត្តំងរនាះបានរៅវិញ)។
1622
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៣២-១៥២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

502

01006810
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ទីជនបទនានា មានកា ក្បាប់ជាមនឲ្យរក្តៀមរ ៀបច្ំទទួេក្បជាជនខដេនឹងក្តូវបានជរមៃៀស ខដេ
នឹងមកដេ់នារពេខ្ងមខ

543>

1623

។

អាក្ស័យរហតរនះ កា អនវតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត ក្កុង នានា ខដេក្តូវបាន

កំណត់ទកជាមនរនាះ រធាើឲ្យកា អះអាង បស់រមធាវីកា
ពីទីក្កុងភនំរពញ

កតីខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសា ខតកា ភ័យខ្ៃច្ោ៉ាងខ្ៃង
ំ ពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់

អារម ិកនារពេឆ្ប់ៗខ្ងមខ ឬ តក្មូវកា កនុងកា រដ្ឋះក្សាយសាានភាពមនសសធម៌ដ៏េំបាករៅ
កនុងទីក្កុង មិនអាច្ឲ្យរជឿបានរទ។
១០.៣.៤ គណតនមៃខ្នកមរនាគមវិជាជ និងបដវិ តតនក
៍ សិកមម

544>

ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀស

រដើមបីជួយកសាងមូេដ្ឋានកសិកមម ខដេនឹងរធាើឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ ឯកោជយខ្ងខ្នករសដាកិច្ច
បញ្ញាសំខ្ន់ៗរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត
ទីក្កុងភនំរពញបង្វាញថ្ន

1624

។

រៅកនុង យៈរពេប៉ានាមនខខ បនាទប់ពីកា កាន់កាប់បាន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

បានបំរពញ

និងបាន

ជួយរធាើឲ្យរោេបំណងមរនាគម វិជាជវណណ ៈ បស់បដិវតតរជឿនរេឿនរៅមខកនុងរពេកនៃងមក រដ្ឋយ
“ពួកអាណានិគម និងពួកសកតិភូមិ” មានន័យថ្ន អនកទីក្កុង បញ្ាវនត អនក ដាកា និងពួកអនធន ក្តូវ

1623

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៦។

1624

កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា

E3/108 (មានកនុងឯកសា E3/122) ច្ះនងៃទី០៩-១១ ខខមិងនា ឆ្នំ២០០៦ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00347037
(បញ្ញជក់ថ្ន

កា ជរមៃៀសគឺជាគរក្មាងខ្នកា បស់កមមយ
ុ នីស ត

ខតវាក្សបសក្មាប់សភាពកា ណ៍រៅកនុងក្បរទស

កមពជា
ុ ។ ោត់រជឿថ្ន ទីមួយ រយើងក្តូវកា ោំបាច្់រដើមបីរធាើឲ្យក្បរទសរយើងឯកោជយសិន)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា
និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា

E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00000904-

00000905។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឈ្ូក ីន ឯកសា E3/362 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00210210-00210211 (បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយ
រដើមបីពីភាកាអំពកា
ី ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីក្កុងកំពត

ខដេបានក្បា ពធរធាើរៅភនំស យៈរពេក្បខហេមួយខខមន

កា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ ត្ត ម៉ាក បាននិោយថ្ន ក្បជាជនទាំងអស់ក្តូវខតជរមៃៀសរៅកាន់ទីជនបទ រដើមបីកសាង
រសដាកិច្ចជនបទ”។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

503

01006811
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បានវាយ េ
ំ ំ ខក្បកាៃយរៅជាកសិក
១៩៧៦

និង “ក្តូវបានរធាើឲ្យខ្ចត់ខ្ចយោ៉ាងអាមា៉ាស់”

ទសសនាវដតីទង់បដិវតតបានក្បកាសថ្ន

ក្បជំជននានា រយើងបានអនវតតកា តសូវណណ ៈ”

1625

។ កនុងឆ្នំ

“រៅរពេរយើងបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី

1626

។ អងគជំនំជក្មះយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា វាយ

តនមៃ បស់រលាក François PONCHAUD ខដេរេើករឡើងថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ុ ភនំរពញ បាន្ៃះុ បញ្ញចង
ទីក្កង
ំ ពីទសសនៈងមីមួយអំពីសងគមខដេរធាើឲ្យមិនមានកខនៃងណាមួយជាទីក្កុង
រឡើយ។ រដ្ឋយរោងរៅត្តមខខម ក្កហម សាវត្ត បស់ទីក្កុងភនំរពញខដេថ្ន ជាសមិទធ្េ បស់
ពួកអាណានិគមនិយមបាោំង កា រធាើ ណិជជកមម បស់ជនជាតិច្ិន និងជាកា ិោធិបរតយយ បស់
ោជានិយម និងរក្កាយមករទៀតជា បស់ បបសាធា ណ ដាខខម
ជំនួសរដ្ឋយសងគមកសិកមមជនបទរដ្ឋយរសមើភាពោនមួយ

1627

ក្ោប់ក្សូវមួយក្ោប់”

545>

ក្តូវខតរធាើកា របាសសមាអត និង

រដើមបីឲ្យមនសសដឹងថ្ន

“ខៃួនរកើតមកពី

។

រដ្ឋយ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ឲ្យរឃើញថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅអនកខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុង ក្តូវបានរធាើរឡើង

រដ្ឋយសា កត្តតរ្សងៗជារក្ច្ើនរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ កនុងឱកាសក្បា ពធខួប ១ ឆ្នំ ននកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

អតាបទមួយរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតតបានរេើករឡើងថ្ន

“ពិតខមនខតរយើងដកក្បជាជនរយើងពីទីក្កុងរៅជនបទហាក់ដូច្ជាមិនក្តឹមក្តូវ... ប៉ាខនតរដ្ឋះក្សាយ
1625

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00063322 (របើ

រយើងទកឲ្យរៅភនំរពញ ពួករគអាច្នឹងមានអានភាពខ្ៃង
ំ ។ រៅរពេរយើងច្ូេមកភនំរពញ រយើង ណបវា។ ខតរយើងមិន
ទកវាឲ្យរៅភនំរពញរទ។ ដេ់អញ្ច ឹងរៅ កមមសិទធិឯកជន វាោមនអានភាពរទ)។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត
ឯកសា E3/749 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00399101-00399103។ ទសសនាវដតី

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063164 (ក្បកាសថ្ន រៅនងៃទី
១៧ រមសា ១៩៧៥ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានសរក្មច្ភា កិច្ចទាង
ំ ពី បស់ខួ ៃនទាំងក្សុង ខដេបានកំណត់រឡើងរដ្ឋយ
មាោ៌បកស គឺកា េបបំបាត់ពួកច្ក្កពតតិ និង បបសកតិភូមិមាចស់ដី និងកំក្បាឌ័ ក្បតិកិ ិោពីសងគមកមពជា
ុ )។

(សូម

រមើេ្ងខដ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា រៅកាន់បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224477 (បានរេើករឡើងថ្នរតើពួកនាយទននិយមកំបិកកំប៉ាកខដេក្តូវ
បានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង មានកា េំបាកខបបណាខដ កនុងកា ស់រៅត្តមទីជនបទ ប៉ាខនត ជាបរណតើ ៗ ពួករគមាន
រមាទនភាពច្ំរ ះបដិវតតន៍)។
1626
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

00063095-00063096។
1627
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ F. Ponchaud៖ កមពជា
ុ
ឆ្នំសូនយ ឯកសា

៦១-៦៣ ERN (ភាសាខខម )

E243.1 ERN (ភាសាខខម ) 00862307-

00862308។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បជាជាតិទាង
ំ មូេបាន ... ក្បជាជន ... រសបៀង ... រសដាកិច្ច .. នរោបាយ និងរោធាបានខងម
រទៀត”

1628

។

១០.៤ សមាអងច្ាប់

546>

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទ៖ កា រធាើមនសសោតកា សមាៃប់ ង្វគេ

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជា
(១) កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និង (២) កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំខដេជាឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិច្ំរ ះបទរេមើសនានា ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុង (ដំណាក់កាេទី១) ននកា
ជរមៃៀសក្បជាជន

1629

។ អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្កាេពីមន ួច្មករហើយថ្ន េកេខណឌទូរៅនន

1630

មាក្ត្ត ៥ ក្តូវបានបំរពញ ួច្រហើយ

។

១០.៤.១ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅរដ្ឋយបងេំ

547>

មានកា បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជនច្ំនួន ២.០០០.០០០ នាក់

ខដ ខដេក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយបងេំ រៅកាន់ទីជនបទនានា

1628

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា

E3/759 ច្ះខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

២១-២៣ ERN (ភាសាខខម )

00062756-00062757។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតាុ៖ សា សក្មាប់
ព័ត៌មាន Le Monde ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00491977-00491978 (ទទួេ
សាគេ់ថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនក្បខហេជាមរធាបាយមួ យសក្មាប់ក្គប់ ក្គងោជធានី រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាហូ ប ច្ក
និ ង រធាើប ដិ វ តតទីក្កុង)។
1629
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣, ១៣៧៧ (កា រធាើមនសសោត) កថ្នខណឌ ១៣៨១, ១៣៨៧ (កា
សមាៃប់ ង្វគេ) កថ្នខណឌ ១៤១៦ (កា រធាទ
ើ កេបករមនញរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ) កថ្នខណឌ ១៤៣៤, ១៤៣៦
(អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)
១៤៥៣, ១៤៥៥, ១៤៥៨-១៤៥៩, ១៤៦១, ១៤៦៨-១៤៦៩

កថ្នខណឌ

១៤៤៨,

(អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ននកា

រ ៀបអា ហ៍ពិ ហ៍រដ្ឋយបងេំ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ អនរលាមត្តមដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា
នីតិ វិធី អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ថ្ន កថ្នខណឌ ២២១-២៦០ ននដីកាដំរណាះក្សាយទាក់ទងនឹង កា ជរមៃៀសក្បជាជន
រៅដំណាក់កាេទី១ និង បទរេមើសដនទរទៀតខដេក្តូវបានរបាទក្បកាន់ គឺសិត
ា រៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/
០១។ សូមរមើេ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ក
ី ថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់
កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ឯកសា E124/7.3 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ១-៤។
1630
សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដភា
ា ពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩
កថ្នខណឌ ១៩៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក

1631

។ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវ

បានអនវតតត្តមរោេនរោបាយខ្នករោធា រសដាកិច្ច និងមរនាគម វិជាច បស់បកស ខដេក្តូវបាន
បរងកើតរឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួនរៅឆ្នំ ១៩៧៤ និងឆ្នំ ១៩៧៥

1632

។ រោងរៅរេើកិច្ចក្បជំ

ទាំងរនះ ក៏ដូច្ជាកា ជរមៃៀសក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ និង របៀបសក្មបសក្មួេដេ់កា ជរមៃៀស
រនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ
រច្តនា។

548>

ក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញនារពេរនាះ

មានទាំងក្បជាជនខដេមានេំរៅដ្ឋានអច្ិន្នតយ៍

រៅកនុងទីក្កុង និងក្បជាជនខដេមកពីត្តមតំបន់នានាននក្បរទស រដើមបីខសាង កកា ក្ជករកានរៅ
កនុងទីក្កុង

1633

ច្ាប់រនាះរទ

។ មិនមានកា រេើករឡើងថ្ន ក្បជាជនទាំងរនាះសានក់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយខស
រហើយក្កុមរមធាវីកា

កតីក៏មិនជំទាស់រៅរេើបញ្ញារនះខដ ។

កាេៈរទសៈទាំង

ឡាយនារពេរនាះបង្វាញថ្ន កា ជរមៃៀសរនះមិនបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតរត នាះរទ រទាះបីជាមាន
ជនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

អាច្មានកា សបាយ ីកោយរដ្ឋយបានវិេក្តឡប់

រៅកាន់ភូមិកំរណើត បស់ខួ ន
ៃ វិញ រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌ ស់រៅមិនេអកនុងទីក្កុងភនំរពញក៏រដ្ឋយ។
រដើមបីរធាើឲ្យកា ជរមៃៀសរនះមានក្បសិទធ ភាព

កងទ័ ពខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ

បានរបាក

បរញ្ញិតក្បជាជនទីក្កុង និងបានរកងយកក្បរោជន៍ពកា
ី ភ័យខ្ៃច្ និងកា ទកច្ិតត បស់ក្បជាជន
ច្ំរ ះជនជាតិខខម ដូច្ោន
ខបក

1634

ខដេបានក្បាប់រៅពួករគថ្ន ពួករគអាច្នឹង ងរក្ោះពីកា ទមាៃក់ក្ោប់

1635

គំោមសមាៃប់ពួករគ និងបានបាញ់ក្បហា រៅរេើអក
ន ខដេមិនរធាើត្តមបញ្ញជភាៃមៗ

និងបានឈ្ រៅត្តមដង្ៃូវខណនាំឲ្យក្បជាជនោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

1636

។ សូមបីខតអនកខដេ

មិនធាៃប់មានបទពិរសាធន៍ជួបក្បទះអំរពើហិងាក៏រដ្ឋយ ក៏មានអា មមណ៍ថ្ន កា បញ្ញជទាំងរនះក្តូវ

1637

ខតរធាើត្តម

។ ច្ំរ ះកាេៈរទសៈទាំងរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម

1631

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២០។

1632

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៣, ១៤៣-១៤៤។

1633

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៧។

1634

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣០។

1635

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៤។

1636

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨១។

1637

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៥។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្កហមបានរក្បើក្បាស់កា បងេិតបងេំ កា គំោមកំខហង និងកា របាកបរញ្ញិត រហើយក្បជាជនខដេ
ក្តូវបានជរមៃៀសមិនមានជរក្មើសពិតក្បាកដណាមួយ ថ្នរតើក្តូវរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញតរៅរទៀត ឬ
ក្តូវោករច្ញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រឡើយ។

549>

ច្ំរ ះបញ្ញា

ថ្នរតើមានមូេដ្ឋានខដេក្តូវបានអនញ្ញាតរៅរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិសក្មាប់

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនទាំងរនាះមិនខមន
ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយសា ខតមូេរហតខ្ងខ្នករោធាជាោំបាច្់រនាះរទ ។ កា ្តេ់យតតិកមមថ្ន
កា ជរមៃៀសរនះ មានបំណងរដើមបីកា
រនាះ គឺជាកា របាកបរញ្ញិតពិតក្បាកដ
សាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានបញ្ច ប់
ច្ះោញ់

1639

។ ក្កុមរមធាវីកា

ក្បជាជនឲ្យ ួច្្តពីកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក

1638

។ រេើសពីរនះរទៀត ជរមាៃះខដេរៅបនតជាមួយ បប

រហើយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទូទាង
ំ ក្បរទសបាន
កតី នួន ជា ក៏បានបដិរសធោ៉ាងច្ាស់លាស់ច្ំរ ះកា អះអាង

ថ្នកា ជរមៃៀសរនះមានរោេបំណងខ្នកមនសសធម៌

ខដេជារោេជំហ មួយ ្ទយ
ុ ោនរៅនឹងកា

អះអាង បស់ខួ ៃនខដេថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជន គឺបណា
ត េមកពីតក្មូវកា កនុងកា កា

1640

កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់សហ ដាអារម ិក

។ ្ទយ
ុ រៅវិញ ក្កុមរមធាវីកា

ក្បជាជនពី

កតី នួន ជា និង

រខៀវ សំ្ន អះអាងថ្ន កា ជរមៃៀសរនះគឺជារោេនរោបាយត្តំងទីេំរៅក្សបច្ាប់មួយ ខដេ
មានរោេបំណងរធាើឲ្យរសដាកិច្ចមានភាពក្បរសើ រឡើង
មនសសធម៌រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ

1641

ដូរច្នះ

អាច្ជួយសក្មាេដេ់សាានភាព

។ រោេនរោបាយខ្នករសដាកិច្ចមិនខមនជាមូេដ្ឋានមួយកនុង

ច្ំរណាមមូេដ្ឋានទាំងឡាយខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ ខដេអាច្យកមក
រធាើយតតិកមមច្ំរ ះកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំបានរនាះរទ ។ រេើសពីរនះរទៀត ច្ំរ ះ
ទឡហីក ណ៍ខដេអះអាងថ្ន
េកេណៈេអក្បរសើ រឡើងរនាះ

កា ជរមៃៀសរនះ

គឺមានបំណងរធាើឲ្យសាានភាពរសបៀងអាហា មាន

អងគជំនំជក្មះបានបដិរសធ ួច្មករហើយច្ំរ ះមូេរហតខដេបាន

1638

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២៩-៥៣០, ៥៣៤។

1639

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦០-៤៦៣។

1640

រសច្កតី ស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិ ច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា

ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៥៤។
1641
រសច្កតី ស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិ ច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា

កតី នួន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១

កតី នួន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១

ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៤០-២៥៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាកា
រដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៤-៣៦, ៤៤-៥៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1642

អះអាងរដើមបីោក្ំ ទដេ់កា បកក្សាយរនះ

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ

ថ្ន មិនមានក ណីរេើកខេងណាមួយច្ំរ ះកា ហាមោត់ជាទូរៅននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ
បងេំក្តូវបានយកមកអនវតតច្ំរ ះសកមមភាព បស់កងទ័ពខខម ក្កហម

កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ។ រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន
កា ជរមៃៀសរនះមិនមានយតតិកមមរដ្ឋយភាពោំបាច្់រនាះរឡើយ។

550>

រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន សាានភាពមនសសធម៌ ឬ រសដាកិច្ច អាច្រធាើយតតិកមម

ដេ់កា ជរមៃៀសកតី
រឡើយ។

1643

ក៏កា ជរមៃៀសរនះ

មិនបានរោ ពដេ់េកេខណឌននភាពសមាមាក្តរនាះ

ទីមួយ រទាះបីជាមានកា សនាថ្ន កា ជរមៃៀសរនះរធាើរឡើងជាបរណា
ត ះអាសននក៏រដ្ឋយ

ក៏សាកសីជារក្ច្ើនក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យដឹងថ្ន ពួករគនឹងមិន វិេក្តឡប់មក វិញរទ

1644

។ ត្តមពិតរៅ

ក្បជាជន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរសទើ ខតទាំងអស់ ខដេរៅ ស់ោនមានជី វិតមិនបាន វិេក្តឡប់មក
កាន់ទីក្កុងភនំរពញ វិញបានរទ ហូតដេ់រក្កាយរពេ បបរនះដួេ េំរៅនងៃទី ០៧ ខខ មកោ ឆ្នំ

1645

១៩៧៩

។ ្ទយ
ុ រៅវិញ ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាបនតបនាទប់កនុង

យៈរពេប៉ានាមនខខឆ្នំរក្កាយមក រដើមបីបំរពញតក្មូវកា ្េិតកមមរៅកនុងក្បរទស

1646

។រហតដូរច្នះ

ថ្ននក់ដឹកនាំខកខ្នមិនបានបញ្ជូ នក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស ឲ្យ វិេក្តឡប់រៅកាន់្ះទ សខមបង
បស់ពួករគ វិញភាៃមៗរទ របើរទាះបីជារក្កាយពីខួ ន
ៃ បានដឹងច្ាស់ថ្ន មិនមានកា គំោមកំខហងខ្ង
រោធា

និងខ្ងមនសសធម៌ខដេអាច្្តេ់យតតិកមមជាបនតបនាទប់

រេើសពីរនះរទៀត រទាះបីជាមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្នរសបៀងអាហា

ននវិធានកា ទាំងរនាះក៏រដ្ឋយ។
ជក្មក ថ្ននំសងកូវ និងកា ដឹក

ជញ្ជូ នក្តូវបាន្តេ់ជូនរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនះក៏រដ្ឋយ ក៏កា ្តេ់ជូនទាំងរនះក្តូវបានរធាើរឡើង
ជាអរនៃើៗ និងមិនមានេកេណៈក្គប់ក្ោន់រនាះរទរដ្ឋយសា ខតថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនខដេក្តូវជរមៃៀស

1642

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៨-៥៤០។

1643

សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ, កថ្នខណឌ ៤៥០។

1644

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១), កថ្នខណឌ ៤៦៥ (រេខរោងរជើងទំព័

១៣៧៨), ៤៨៦។
1645
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៩ (រេខរោងរជើងទំព័
១៥៥៧៧)។
1646

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦, ៥៨០-៥៨១។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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1647

ុ ភនំរពញមានរក្ច្ើនឥតគណនា
រច្ញពីទីក្កង

។

ច្ងរក្កាយ

ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសជា

រក្ច្ើននាក់ ក្តូវបានរគជរមៃៀសរដ្ឋយមិនមានសមាជិកក្គួសា ទាំងអស់ បស់ខួ ន
ៃ រៅជា មួយរឡើយ
រហើយក្តូវរគបងេំឲ្យទករោេសមាជិកក្គួសា ខដេទន់រខាយរៅត្តម្ៃូវ ឬ ក្តូវរគបំខបករច្ញពី
សមាជិកក្គួសា រៅកខនៃងក្តួតពិនិតយត្តម្ៃូវរៅរពេកំពងរធាើដំរណើ

551>

1648

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មិន

សមរហត្េរឡើយ រដ្ឋយខ្អករៅរេើភាពោំបាច្់ខ្នកសនតិសខសក្មាប់ជនសី វិេ ឬ រោធារនាះ
រហើយរទាះជាកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ក៏កា ជរមៃៀសរនះមិនមានភាពសមាមាក្តរនាះរឡើយ។

552>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនះ

ជន ងរក្ោះទទួេ ងពយសនកមមទាង
ំ ខ្នកោងកាយ

1649

ហូត

និងទាំង្ៃូវច្ិតធ
ត ន
ៃ ់ធៃ

ខដេបនតជាប់ជារ ៀង

រដ្ឋយសា ្េប៉ាះ េ់ពីកា ជរមៃៀសរនះខដេមានេកេណៈកាន់ខតធៃន់ធៃ

កាេៈរទសៈននកា បងេិតបងេំ

បានរធាើឲ្យ

រដ្ឋយសា ខត

1650

និងកា គំោមកំខហងខដេក្តូវបានអនវតតរៅកនុងកា ជរមៃៀសរនះ

ួមទាំង សាានភាពអមនសសធម៌ខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសបានជួបក្បទះ កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ
រនាះ

1651

។

អំរពើទាង
ំ រនះក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយរច្តនា

អមនសសធម៌

បទរេមើសរ្សងៗននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

និងមានកក្មិតធៃន់ធៃ

ដូច្មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់
កមាមភិបាេ

ខដេជា

អ.វ.ត.ក

។

និងកងទ័ពខខម ក្កហមបាន

ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ត្តម យៈ
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរនះ។
១០.៤.២ កា រធាម
ើ នសសោត

553>

នាយទាហាន

និងម្នតី ដាកា សី វិេជាន់ខពស់

ខដេក្តូវបានរគកំណត់ជារោេរៅជា

សាធា ណៈសក្មាប់កា ក្បហា ជី វិត មនរពេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ រហើយខដេមិនបាន ត់រគច្
1647

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៤-៤៩៦។

1648

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៦, ៤៩២, ៥១៣។

1649

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២២-៥២៤។

1650

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧១-៤៧៥, ៤៨៩-៤៩០។

1651

សូមរមើេ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩១-៤៩២ (រក្កាមកំរៅនងៃ និង

អស់កមាៃំង) ៤៩៥ (ខាះខ្តជំនួយ) ៤៩៧-៤៩៨ (រឃើញមនសសកំពងដ្ឋច្់ខយេ់សាៃប់) ៤៩៩ (រឃើញសាកសព)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខៃួន ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ

1652

។ រេើសពីរនះរទៀត ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន ខដេក្តូវបានរគកំណត់

អតតសញ្ញាណថ្ន ជាទាហាន ឬ ម្នតី ដាកា សី វិេនន បបសាធា ណ ដាខខម
ជរមៃៀស ក្តូវបានរគោប់យករៅរដ្ឋយខឡករដើមបីសមាៃប់រោេរៅកខនៃងរ្សង

រៅកនុងអំឡុងរពេ

1653

។ ច្ងរក្កាយ

ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើនខដេបានបដិរសធមិនក្ពមោករច្ញពី្ះទ បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក៏ដូច្
ជាអនកខដេមិនបានរធាើត្តមកា ខណនាំភាៃមៗ បស់កងទ័ពខខម ក្កហម រៅកនុងរពេរធាើដំរណើ រច្ញពី
ទីក្កុង ក្តូវបានរគបាញ់ និងសមាៃប់រោេរៅនឹងកខនៃង

1654

។ មានភ័សត្ត
តុ ងជារក្ច្ើន្ងខដ បញ្ញជក់

ថ្ន កា សមាៃប់ជន ងរក្ោះ ទាំងរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស គឺ
រធាើរឡើងរដ្ឋយោមនរហត្េអាីរឡើយ

1655

។

រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះក្តូវបានបាញ់សមាៃប់រៅ

កនុងច្មាៃយជិត ដូច្ខដេបានរេើករឡើងរនះ ឬ រដ្ឋយសា ខតមានកា ខិតខំក្បឹងខក្បង ួមោនរដើមបី
កំណត់អតតសញ្ញាណជន ងរក្ោះ

មនរពេបញ្ជូ នពួករគរៅកខនៃងរ្សងរដើមបីសមាៃប់រោេរនាះ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយមានរច្តនាកនុងកា សមាៃប់ជន ងរក្ោះទាំងអស់
រនាះ។

554>

រក្កាយពីបានពិោ ណារៅរេើភ័សត្ត
តុ ង

ក់ព័នន
ធ ឹងកាេៈរទសៈ បស់បគគេមានក់ៗខដេ

បានសាៃប់ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ជន ងរក្ោះទាំងអស់ ួមមានទាំងជនសី វេ
ិ ធមមត្ត និងអនក
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏ដូច្ជា អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានរគ
ឃំខួ ន
ៃ បានបាត់បង់សមតាភាពក្បយទធ ឬ ក៏ខេងច្ូេ ួមោ៉ាងសកមមរៅកនុងកា ក្បយទធ រៅរពេ
ខដេពួករគក្តូវបានសមាៃប់ រហើយថ្នោ ីបានដឹងអំពីបញ្ញារនះ។
បបសាធា ណ ដាខខម

ក់ព័នន
ធ ឹងកា សមាៃប់ទាហាននន

រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើកា ខ្ករ្ ទីក្កុងរេើកទីពី

1656

កា សមាៃប់ទាង
ំ

រនះបានរកើតរឡើងរៅកនុងប ិបទមួយខដេអាច្មានរហត្េថ្ន រដ្ឋយសា សាានភាពក្បយទធ ោន ។
ភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះមិនមានភាពក្គប់ក្ោន់កនុងកា បង្វាញថ្ន

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំង

រនាះ គឺជាទាហានខដេបានបាត់បង់សមតាភាពក្បយទធ ឬ ក៏ថ្ន មិនបានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមមរៅកនង
ុ

1652

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។

1653

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៨, ៥១១, ៥១៣, ៥១៥ ។

1654

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៤, ៤៨៦។

1655

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩០, ៥០៧, ៥១៣។

1656

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១០។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ក្បយទធ រៅរពេខដេពួករគក្តូវបានសមាៃប់រនាះរទ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹង
មិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃប់ទាង
ំ រនះរៅកនុងកា សរក្មច្រនះរឡើយ។

555>

ក់ព័នន
ធ ឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ខដេក្តូវបានរគកំណត់អតតសញ្ញាណ

រហើយរក្កាយមកបានបាត់ខួ ៃនរៅត្តមកខនៃងក្តួតពិនិតយនានា រដ្ឋយរជាគវាសនា បស់អក
ន ទាំងរនាះ
មិនក្តូវបានរគដឹងរនាះ

1657

ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញថ្ន មិនខមនមានមូេរហតខតមួយខដេថ្ន ពួករគ

ទាំងរនាះក្តូវបានសមាៃប់រោេរនាះរទ រដ្ឋយរហតថ្ន មានភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់ថ្ន ទាហាន និងម្នតី
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើន ក៏ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅកាន់ភូមិនានា រដើមបីរធាើកា ឬ អប់ ំ
ខកខក្ប្ងខដ

556>

1658

។

ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើនក៏បានសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ្ងខដ រដ្ឋយសា ខតមូេរហតរ្សងៗ ួមទាំង

ជំងខឺ ដេបណា
ត េមកពីកងទ័ពខខម ក្កហមខកខ្នកនុងកា ្តេ់ច្ំណីអាហា ទឹក ជំនួយរវជជសា្សត
ជក្មក ឬ សមាភ ៈអនាម័យ ដេ់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ
ក់ព័នរធ ៅនឹងកា សាៃប់ជន ងរក្ោះ

1659

។ ច្ំរ ះរច្តនា បស់ោ ី

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន

រៅរពេកងទ័ពខខម

ក្កហមបានរធាើសកមមភាពរនាះ ពួករគអាច្ក្បរមើេរមើេដឹងអំពីេទធ ភាពននអំរពើ បស់ខួ ន
ៃ ខដេអាច្
បណា
ត យឲ្យមានមនសសសាៃប់ ប៉ាខនត ពួករគបានបនតអនវតតសមមភាព បស់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយរច្តនារដ្ឋយមិន

1660
ច្ំរ ះ (dolus eventualis)។
ទីមួយ អងគជំនំជក្មះ មៃឹកថ្ន ខខម ក្កហមធាៃប់មានបទពិរសាធន៍
កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ខដេខៃួនបានកាន់កាប់ រៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ រៅមន ខខ រមសា
ឆ្នំ១៩៧៥

ួច្រៅរហើយ រហើយភ័សត្ត
តុ ងខៃះបញ្ញជក់ថ្ន កា សាៃប់ និងកា អត់ោៃនបានបណា
ត េ

មកពីេកេខណឌរ្សងៗខដេបានរកើតមានរឡើងរៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនទាំងរនាះ

1661

។ រទាះបីជា

កា ជរមៃៀសទាំងរនះបានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ក្បជាជនោប់មឺននាក់ក៏រដ្ឋយ ក៏កា ជរមៃៀសក្បជាជនោ៉ាង
រហាច្ណាស់ ២.០០០.០០០នាក់ រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ជាច្ំនួនមួយខដេមិនអាច្រក្បៀបរធៀបបាន
ទាំងប ិមាណ និងភាពសមគ
ុ សាមញ ជាមួយនឹងបទពិរសាធន៍ពីមន បស់ថ្ននក់ដឹកនាំទាំងរនាះ។ រេើស

1657

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៣-៥១៤។

1658

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៣។

1659

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩១-៤៩២, ៤៩៥-៤៩៨។

1660

សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ, កថ្នខណឌ ៤១៧។

1661

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១២៥ រេខរោងរជើងទំព័ ៣៦៥។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពីរនះរៅរទៀត កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រកើតរច្ញពីកា វាយក្បយទធ ខដេបាន

1662

អូសបនាៃយ យៈរពេជារក្ច្ើនឆ្នំ និងកា រឡាមព័ទធោ៉ាងយូ

។ ក្បជាជនបានជួបក្បទះនឹងកា

ំ
ខាះរសបៀងអាហា អស់ យៈរពេោ៉ាងយូ រៅរពេរនាះ រហតដូរច្នះ ពួករគបានច្ះរខាយោ៉ា ងខ្ៃង
ួច្រៅរហើយមកទេ់នឹងនងៃទី ១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥រនាះ

1663

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈទាំងរនះ

ក្បជាជនក្តូវបានបរណតញរច្ញពីទីក្កុងរដ្ឋយមិនមានកា ជូនដំណឹង

និងមិនមានកា ្គត់្ង
គ ់ឲ្យ

បានក្គប់ក្ោន់ រៅកនុងសាានភាពមួយខដេកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ រឡើងៗ រដ្ឋយសា ខតឧបាយកេ
របាកបរញ្ញិតរដ្ឋយរច្តនាខដេថ្ន ពួករគនឹងបានវិេក្តឡប់មកវិញកនុង យៈរពេ ៣ នងៃខ្ងមខ
រហតដូរច្នះ មិនោំបាច្់យក បស់ ប អាីរៅរក្ច្ើនរនាះរទ

1664

។ សាានភាពរនះកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ

ខងមរទៀត រដ្ឋយសា ខតក្បជាជនក្តូវបានបរណតញរច្ញរៅកនុងអំឡុងរពេខដេមានអាកាសធាត
រៅតបំ្ត និងរសទើ ខតោមនកា ជួយទំនកបក្មុង ឬ ជំនួយអាីរសាះរឡើយ។

557>

តុ ងខៃះបង្វាញពីកា រក្តៀមរ ៀបច្ំមនរពេជរមៃៀស រដ្ឋយកា ដឹងជាមន
រទាះបីជាមានភ័សត្ត

អំពីកា មកដេ់ បស់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មកកាន់ទីជនបទក៏រដ្ឋយ
ក៏អតីតកងទ័ពខខម ក្កហមខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ជរមៃៀសទាំងរនាះ

បានបញ្ញជក់ថ្ន

1665

រៅកនុង

អំឡុងរពេ ជរមៃៀសរនាះ អងគភាពនីមួយៗ បស់ពួករគមិនបានជួយ ឬ ្តេ់ជំនួយណាមួយដេ់អក
ន
1666

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុង ឬ បានទទួេកា ខណនាំឲ្យរធាើខបបរនះរនាះរទ
ជំងឺខដេបានសានក់រៅកនុងមនទី រពទយ
ខេង

។ ច្ំរ ះអនក

ខខម ក្កហមបានជរមៃៀសរច្ញទាំងអស់រដ្ឋយោមនកា រេើក

ួមទាំងអនកទន់រខាយ អនកជំងឺ និងអនក បួស

1667

រដ្ឋយោមនកា ពិោ ណារៅរេើ្េប៉ាះ

េ់ខដេនឹងរកើតមានច្ំរ ះបគគេទាំងរនះរឡើយ ។ ជាច្ំណច្គួ ឲ្យកត់សមាគេ់បំ្តរនាះគឺថ្ន
មិនមានខ្នកា អាីកនុងកា ជួយអនកទាំងរនាះរឡើយ សូមបីខតច្ំរ ះអនកខដេង្វយ ងរក្ោះថ្ននក់បំ្ត
ដូច្ជា ទា ក កមា អនកជំងឺ អនក បួស ខដេខៃះរទើបក្តូវបានវះកាត់ងីៗ
ម
ក៏ដូច្ជា្សតមា
ី នន្ទរ ះ
ោស់ជោ និងអនកទន់រខាយកតី។ ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន បានបញ្ញជក់ថ្ន ខ្នកា េមអិតដូច្ជា ថ្នរតើ

1662

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៦១-១៦៧ ។

1663

សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១៥៧-១៦០។

1664

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៤-៤៦៧។

1665

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៦, ៥៤១-៥៤២។

1666

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៤-៤៩៦។

1667

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្តូវ្តេ់ច្ំណីអាហា ដេ់ក្បជាជន ឬ យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ច្ំរ ះមនសសោស់ជោ កមា ឬ អនកជំងឺ
របៀបណារៅកនុងរពេជរមៃៀសរនាះ

មិនក្តូវបានរេើកយកមកពិភាការៅកនុងអងគក្បជំកាេពីខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេោត់បានោមកាមរនាះរទ

1668

។ ជនជាប់រោទ នួន ជា បានទទួេសាគេ់

ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំមិនមានរពេរវលាកនុងកា កំណត់ថ្នរតើមានមនទី រពទយ ឬ អនកជំងឺប៉ានាមននាក់ខដេនឹង

1669

ក្តូវបានប៉ាះ េ់រដ្ឋយសា ខតរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសរនះរទ

558>

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកា បរណតញក្បជាជនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់កា ជរមៃៀសក្កុមខដេង្វយ ងរក្ោះ
ំ ោ៉ាងរនះ
ថ្ននក់បំ្តខដេសាិតរៅកនុងេកេខណឌេំបាកខ្ៃង

ដូច្ខដេអងគជំនំជក្មះបានរ ៀបោប់ ួច្

មករហើយរនាះ នឹងបណា
ត េឲ្យអនកទាំងរនាះសាៃប់ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្នមាន
រច្តនាកនុងកា រធាើមនសសោត។

559>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា សាៃប់ បស់ជន ងរក្ោះ ខដេ

ក្តូវបានបាញ់

និងក្តូវបានសមាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ក៏ដូច្ជាអនក

ខដេបានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌរ្សងៗ និងកា ខាះកា ្តេ់ជំនួយ គឺជាកា រធាើមនសសោត។
១០.៤.៣ កា សមាៃប់ ង្វគេ

560>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា សាៃប់ បស់ជន ងរក្ោះ ខដេក្តូវបានរគបាញ់ និងសមាៃប់

រៅកនុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (រេើកខេងខតអនកខដេបានសាៃប់ខណៈរពេមានកា វាយ
ក្បយទធោន) ក៏ដូច្ជាអនកខដេបានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌរ្សងៗ និងកា ខាះកា ្តេ់ជំនួយរៅ
កនុងអំឡុងរពេននកា រធាើដំរណើ បស់ពួកោត់រៅកាន់ភូមិកំរណើត

គឺជាកា រធាើមនសសោត

1670

។

រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្កំណត់បាន ថ្នរតើមានជន ងរក្ោះប៉ានាមននាក់ខដេបាន
សាៃប់រដ្ឋយសា ខតកា សមាៃប់ និងប៉ានាមននាក់រទៀតបានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌខដេក្តូវបាន
រ ៀបច្ំសក្មាប់រពេរធាើដំរណើ រនាះ រហើយរដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សត្ត
តុ ងទាំងអស់ខដេអងគជំនំជក្មះ
មានខដេបង្វាញពីកា សាៃប់ ខដេបានរកើតមានកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ រនាះ ជា ួម អងគជំនំជក្មះ

1668

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៥។

1669

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៧។

1670

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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យេ់រឃើញថ្ន

ធាត្សំននទំហខំ ដេក្តូវបានកំណត់ច្ំរ ះបទរេមើសននកា សមាៃប់ ង្វគេក្តូវបាន

បំរពញរហើយ។

561>

រក្កាយពីបានកំណត់ថ្ន

កា រធាើមនសសោតខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ

បានបំរពញ

េកេខណឌសតីពីទំហនំ នបទរេមើសកា សមាៃប់ ង្វគេ នារពេរនះ អងគជំនំជក្មះពិនត
ិ យរៅរេើរច្តនា
បស់ោ ី។

ក់ព័នន
ធ ឹងកា សមាៃប់អតីតម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានកំណត់

អតតសញ្ញាណរក្កាយពីកា ខ្ករ្ រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ ឬ បនាទប់ពីកា
ក្បកាសត្តមវិទយុរនាះ អងគជំនំជក្មះអាច្រធាើកា សននិដ្ឋានបានរដ្ឋយសមរហត្េ រដ្ឋយខ្អករៅ
រេើភ័សត្ត
តុ ងខដេបញ្ញជក់ថ្ន មានក្បតិបតតិកា ក្ទង់ក្ទាយធំ មានកា រ ៀបច្ំ និងគិតទកជាមន រដើមបី
សមាៃប់អតីតម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រទាះបីជាមិនខមនថ្នម្នតី ដាកា ទាំងអស់បានជួប
ក្បទះរជាគវាសនាខបបរនះដូច្ោនក៏រដ្ឋយ

។

រដ្ឋយរោងរៅរេើក្បតិបតតិកា ក្ទង់ក្ទាយធំរនះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនាសមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
ំ រនះ ពួករគបានក្បក្ពឹតកា
ត សមាៃប់ ង្វគេ។
កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ រហើយត្តម យៈអំរពើទាង

562>

ក់ព័នន
ធ ឹងជន ងរក្ោះខដេបានសាៃប់រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌេំបាករ្សងៗ

ខដេតក្មូវ

ឲ្យមានរៅកនុងរពេជរមៃៀស អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយមាន

រច្តនារដ្ឋយមិនច្ំរ ះ

1671

។ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់សំអាងរហតដូច្ោនរនះខដ ខដេបានកំណត់ ួច្មក

រហើយទាក់ទងនឹងរច្តនា បស់ោ ីច្ំរ ះបទរេមើសននកា រធាើមនសសោត និងរដ្ឋយបានពិោ ណា
រៅរេើទំហក្ំ បតិបតតិកា ជរមៃៀសរនះ និងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញទាំង
អស់នារពេរនាះ ខដេមានច្ំនួនោ៉ាងរហាច្ណាស់ ២.០០០.០០០ នាក់ អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់
្ងខដ ថ្នកនុងកា អនវតតកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនា
បរងកើតេកេខណឌននកា ស់រៅ ខដេបណា
ត េឲ្យមានកា សាៃប់ រដ្ឋយមានកា ដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្ន អំរពើ
សកមម ឬ អកមមខបបរនះ ទំនងជានឹងបណា
ត េឲ្យមានមនសសសាៃប់ជារក្ច្ើន។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈអំរពើទាង
ំ រនះ ពួករគបានក្បក្ពឹតកា
ត សមាៃប់ ង្វគេ។

1671

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥៦-៥៥៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១០.៤.៤

អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតខដេជាកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតនី ងៃងូ ន បស់មនសស

ជាតិ

563>

ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ក៏មានក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញច្ំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ខដ ខដេ

ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបរណតញរច្ញពី្ះទ សខមបង បស់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយភជង់ការំ ភៃើង

រដ្ឋយរសទើ ខត

ោមនកា ក្បាប់ជាមន និងរៅកនុងកាេៈរទសៈគួ ឲ្យភ័យ នធត់ និងក្បកបរដ្ឋយហិងា
ទាំងរនាះក្តូវបានបងេំឲ្យរបាះបង់រោេ្ទះសខមបង

1672

និងក្ទពយសមបតតិ បស់ខួ ន
ៃ

បរញ្ញិតថ្ន ពួករគនឹងបាន វិេក្តឡប់មកវិញរៅកនុង យៈរពេ៣នងៃខ្ងមខ
រក្ច្ើនបានរមើេរឃើញផ្ទទេ់នឹងខភនក នូវកា វាយដំ កា បាញ់ក្បហា

1673

។ ក្បជាជន

រក្កាមកា របាក
។ ក្បជាជនភាគ

និងកា សមាៃប់ ក្ពមទាំង

រៅរពេពួកោត់ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

បានរឃើញសាកសពោប់មិនអស់រៅត្តម្ៃូវ

1674

។

1675

ក្បជាជនខៃះបានរដករៅខកប សាកសពរទៀត្ង

564>

។

ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសទាំងរនាះ
កា រធាើដំរណើ បស់អក

ក្តូវបានរគកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

រសទើ ខតោមនរសបៀងអាហា ទឹក ថ្ននំរពទយ ជក្មក និងសមាភ ៈអនាម័យ ទាេ់ខតរសាះ រៅកនុងអំឡុង

1676

រពេជារក្ច្ើននងៃ រៅរក្ច្ើនសបាតហ៍រនាះ

។ ួម្សំនឹងកំរៅនងៃខ្ៃង
ំ បំ្ត្ង និងរដ្ឋយក្តូវបាន

រគរបាកបរញ្ញិតឲ្យរជឿថ្ន ពួកោត់នឹងរច្ញរៅខតកនុង យៈរពេ៣-៤នងៃរនាះ

អនកខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសជារក្ច្ើននាក់ បានោករច្ញរដ្ឋយមិនបានរ ៀបច្ំអីា និងក្តូវបានរគបងេំឲ្យ ករសបៀងអាហា
និងកខនៃងសានក់អាក្ស័យ រៅកនុងសាានភាពដ៏េំបាករនះ

1677

។ ជាពិរសស អនកជំងឺ អនក បួស

ជនោស់ជោ ្សតមា
ី នន្ទរ ះ និងរកមងៗ បានទទួេ ងកា េំបាក រហើយជន ងរក្ោះោប់មិនអស់
ក្តូវក្ទាំក្ទនឹងសាានភាពខដេមិនអាច្សូក្ទាំបានទាំងរនាះ

រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើ

ដំរណើ រនះ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក៏ក្តូវបានរគបងេំឲ្យកប់សាកសពកូនៗ បស់ពួករគរៅកនុងនក្ព ឬ ឲ្យ
1672

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៤, ៤៦៨, ៤៧១-៤៧៤។

1673

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៦៦។

1674

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៣-៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩-

៤៩១, ៤៩៧-៤៩៨។
1675
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៨។
1676
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៧-៤៨៨, ៤៩១, ៤៩៥៤៩៦។
1677

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៦, ៤៨៧-៤៨៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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របាះបង់រោេសមាជិកក្គួសា ខដេមានជំងឺ ឬ ោស់ជោ រៅត្តម្ៃូវ ខដេក្បឈ្មនឹងកា សាៃប់
ជាមិនខ្ន

1678

។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនជារក្ច្ើនរៅខតមិនដឹងអំពីរជាគវាសនា បស់សមាជិក

ក្គួសា បស់រគខដេក្តូវបានយករច្ញរៅបាត់រនាះ

565>

1679

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កាេៈរទសៈខដេក្បកបរដ្ឋយហិងារៅជំ វិញ

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង េកេខណឌដ៏េំបាកទាំងឡាយខដេអនកក្តូវបានជរមៃៀសបានជួប
ក្បទះខដេកាន់ខតមានភាពធៃន់ធៃ រដ្ឋយសា ខត យៈរពេននកា រធាើដំរណើ បស់ពួកោត់រៅកាន់
ក្សុកកំរណើត បស់ខួ ន
ៃ និងកា រធាើបាបមករេើពួកោត់ពីសំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហម រៅក្គប់រពេ
កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ រនះ បានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និងបានបណា
ត េឲ្យ

1680

ជន ងរក្ោះទទួេ ងពយសនកមមធន
ៃ ់ធៃ ទាំងខ្នក្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិតត

។ រេើសពីរនះរទៀត រោង

រៅរេើេកេណៈននកា រ ៀបច្ំជាមន ជាក្បព័នធ ទំហំ និង យៈរពេននក្បតិបតតិកា រនះ អងគជំនំជក្មះ
ក៏រជឿជាក់ថ្ន អំរពើទាង
ំ រនះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយរច្តនា។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើ
ខដេក្តូវបានរេើករឡើងខ្ងរេើ

មានកក្មិតធៃន់ធៃ ខដេជាបទរេមើសរ្សងៗរទៀតននឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ អាក្ស័យរហតរនះ
អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹង
មនសសជាតិ រក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេជាកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី
នងៃងូន បស់មនសសជាតិ។
១០.៤.៥ កា រធាទ
ើ កេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

566>

អំរពើជាក់លាក់មួយច្ំនួនខដេបរងកើតបានជាកា រធាើទកេបករមនញ ក្តូវខតមានកា រោទក្បកាន់

ោ៉ាងច្ាស់លាស់

1681

។ រៅកនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើេកេខណឌរនះក្តូវបានបំរពញ ឬ ោ៉ាងណារនាះ

អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើកា សននិដ្ឋានខ្នកអងគរហត

និងអងគច្ាប់

រៅកនុងខ្នក ក់ព័នធ

1678

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩២, ៤៩៧-៤៩៨។

1679

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១១, ៥១៣-៥១៤។

1680

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២២-៥២៤។

1681

សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ, កថ្នខណឌ ៤៣១។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ រហើយខដេ ក់
ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១

567>

រោងរៅរេើដីកាដំរណាះក្សាយ

1682

។

ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតកា
ត រធាើទកេបករមនញត្តម

មរធាបាយជារក្ច្ើន មករេើនាយទាហាន និងម្នតី ដាកា សី វិេជាន់ខពស់ រដ្ឋយសា អនកទាំងរនាះ
ក្តូវបានដករច្ញជាសា័យក្បវតតិពីរោេបំណងននកា កសាងសងគមនិយម រដ្ឋយក្បឆ្ំងមករេើម្នតី
ជាន់ទាបខដេក្តូវបានោប់ខួ ៃន

រហើយជារ ឿយៗក្តូវបានសមាៃប់រោេ

និងក្បឆ្ំងមករេើ

“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” រដ្ឋយសា ខតអនកទាំងរនាះក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅ
ំ ពិតក្បាកដ ឬ បគគេ
រដើមបីរធាើកា អប់ ំខកខក្ប។ រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរនះ ខ្មង
ខដេក្តូវបានសនមតថ្នជាខ្មង
ំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅរដ្ឋយកា

រធាើបាប និងេកេខណឌ ស់រៅោ៉ាងេំបាករវទនា រដើមបីអប់ ខំ កខក្បពួកោត់រឡើង វិញ ឬ កំណត់
អតតសញ្ញាណថ្នជាខ្មង
ំ រៅកនុងច្ំរណាមក្កុមរោេរៅជាក់លាក់មួយច្ំនួន
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1683

។

រោងត្តមកា អានដីកាដំរណាះក្សាយជា ួម អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន អំរពើរ្សងៗ

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នជាកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ
ត្តម យៈឧក្កិដក
ា មមមួយច្ំនួន។
រឡើងត្តម យៈកា រធាើមនសសោត
1682

ក្តូវបានអនវតត

កា ដករច្ញម្នតីជាន់ខពសន់ ន បបសាធា ណ ដាខខម

1684

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ោប់ខួ ន
ៃ

អងគជំនំជក្មះគួ ខតពិោ ណារៅរេើដីការោទក្បកាន់ទាង
ំ មូេ

1685

ក្តូវបានរធាើ

និងកា សមាៃប់ម្នតី

រៅកនុងកា សរក្មច្ថ្នរតើវាមានអំណះអំណាង

ក្គប់ក្ោន់ច្ំរ ះអងគរហត និងកា កំណត់បទរេមើសទាំងរនាះខដ ឬ ោ៉ាងណា៖ សាេដីកាកនុងសំណំរ ឿង Seromba
កថ្នខណឌ ២៧។ សាេដីកាកនុងសំណំរ ឿង Gacumbitsi កថ្នខណឌ ១២៣។
1683
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤១៧-១៤១៨។
1684
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៨ (កា ក្បកាសជាសាធា ណៈនាខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ អំពរី ច្តនាកនុងកា
សមាៃប់ឥសស ជនជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម

បនាទប់ពីបានទទួេជ័យជមនះ

ក្តូវបានបនតរធាើបនាទប់ពនី ងៃ

១៧

រមសា ១៩៧៥ បនាទប់ពីមានរសច្កតីសក្មច្សមាៃត់មួយឲ្យសមាៃប់ម្នតីជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម និង “សរក្មច្

រធាោ
ើ ៉ា ងរម៉ាច្កំឲ្យពួកហនឹងវារងើបរឡើងក្បឆ្ំងបដិវតតបាន” កថ្នខណឌ ២០៩ (កនុងរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ជាពិរសសម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានរគកំណត់មខសញ្ញារដើមបី

ោប់ខួ ៃន និងសមាៃប់រោេ) កថ្នខណឌ ១១០៨ (រេើករឡើងពីសមាជជាតិរេើកទីពី ខដេសមាជរនាះបានអំ វនាវឲ្យ
សមាៃប់ “ជនកបត់ ៧ ូបរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ”) កថ្នខណឌ ១១១០ (និោយអំពកា
ី សមាៃប់ ឡុង បូរ ត និង សិ ិមតៈ)
កថ្នខណឌ ១១១៣ (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ រអៀង សា ី បាននិោយរៅកនុងបទសមាភសន៍មួយថ្ន ោត់មិនបានដឹងឮអាី
ទាំងអស់អំពខី ្នកា សមាៃប់ទាហាន ក្ពមទាំងម្នតី ដាកា

េន់ នេ់ កនុងអំឡុងរពេមានកា ជរមៃៀសអនកទាំងរនាះ

រច្ញពីភរំ ន ពញ) កថ្នខណឌ ១១៥០ (ខៃឹមសា រៅកនុងសនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន និងឯកសា ដនទរទៀត ួមមាន កា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដាកា ជាន់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានអនវតតត្តម យៈកា រធាើមនសសោត និង/ឬ កា

1686

សមាៃប់ ង្វគេ

។ ជាច្ងរក្កាយ កា រធាើបាបោ៉ាងខ្ៃង
ំ មករេើ “ក្បជាជនងមី” ខដេក្តូវបានោត់

1687

ទកថ្នជាកា អប់ ំខកខក្ប ក្តូវបានអនវតតត្តម យៈកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
រធាើមនសសោត

1689

មនសសជាតិ

និង/ឬ

1688

កា សមាៃប់ ង្វគេ

ឬ

និងកា ក្បក្ពឹតកា
ត

កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់

។

្តួេ ំេំពួកកបត់ េន់ នេ់ និងកា កមាចត់សមាជិកមួយច្ំនួននន បបរនះ) កថ្នខណឌ ១១៥៨ (រេើករឡើងអំពរី សច្កតី
ក្បកាសព័ត៌មានមួយត្តងនាមឲ្យ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ពួកកបត់ទាង
ំ ៧រៅទីក្កុងភនំរពញ
... េន់ នេ់ សិ ិមតៈ សឺង ង៉ាកថ្នញ់ រច្ង រហង អិន ត្តំ ឡុង បូរ ត និង Sosthene Fernandez” ក្តូវសមាៃប់រោេ
កថ្នខណឌ ១១៩៣ (ដូច្ោន)។
1685
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៣៤ (បានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ខៃះរទៀតក្តូវបានកំណត់
អតតសញ្ញាណរដ្ឋយកា សួ ច្រមៃើយ និងក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្បជាជនខដេោករច្ញពីទីក្កុង ... ទាហាន េន់ នេ់
ម្នតី ដាកា និងម្នតីនគ បាេខដេរសនើឲ្យខណនាំខួ ៃនរដើមបីរធាើកា បំរ ីបកស បនាទប់មក ក្តូវបានយករៅកាន់កខនៃងខដេ
ោមនន ណាដឹងមន នឹងបាត់ខួ ៃន)។
1686
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៨ (កា ក្បកាសជាសាធា ណៈនាខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ អំពរី ច្តនាកនុងកា
សមាៃប់ឥសស ជនជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម បនាទប់ពីបានទទួេជ័យជមនះ ក្តូវបានបនតរធារើ ក្កាយនងៃ ១៧ រមសា
១៩៧៥ បនាទប់ពីមានរសច្កតស
ី ក្មច្សមាៃត់មួយឲ្យសមាៃប់ម្នតីជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម

និង “សរក្មច្រធាើ

ោ៉ាងរម៉ាច្កំឲ្យពួកហនឹងវារងើបរឡើងក្បឆ្ំងបដិវតតបាន”) កថ្នខណឌ ២០៩(កនុងរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
ោប់ខួ ៃន និងសមាៃប់រោេ) កថ្នខណឌ ២៣៥

ជាពិរសសម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានរគកំណត់មខសញ្ញារដើមបី

(សាកសីខៃះបាននិោយថ្ន ពួកោត់បានរមើេរឃើញកា សមាៃប់ទាហាន

េន់ នេ់ និងបានរឃើញសាកសពទាហាន េន់ នេ់ រៅត្តម្ៃូវ)។
1687
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១ (រោេរៅមួយកនុងច្ំរណាមរោេរៅទាំងអស់ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
គឺកនុងរោេបំណងននកា ដកហូតសិទធិនរោបាយ និងរសដាកិច្ចពីអក
ន ស់រៅទីក្កុង និងអតីតអនក ដាកា

និងរដើមបីខក្ប

កាៃយពួករគឲ្យរៅជាកសិក )កថ្នខណឌ២២៧(ក្បជាជនខដេមកពីភំរន ពញក្តូវបាន្តេ់អតតសញ្ញាណថ្នជា

ក្បជាជន

ងមី ឬ ក្បជាជន ១៧ រមសា ឬ ក៏ជាក្បជាជនបរញ្ាើ រហើយក្តូវបានកំណត់ជាមខសញ្ញារៅរពេមកដេ់រដ្ឋយខ្អករេើ
អតតសញ្ញាណរនះ) កថ្នខណឌ ២៤៨ (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន វាជាកា ោំបាច្់រដើមបីេត់ដំក្បជាជនខដេមកពី
ទីក្កុង ឲ្យសូក្ទាំនឹងកា េំបាកទាំង្ៃូវកាយ និង្ៃូវច្ិតត ត្តម យៈពេកមមធន
ៃ ់ធៃ )។
1688
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៣២ (កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបាញ់សមាៃប់ក្បជាជន ក្បសិនរបើពួករគ
បដិរសធមិនក្ពមោករច្ញពី្ះទ )

២៤០

(ក្បជាជនក្តូវបានរគសមាៃប់រដ្ឋយសា ខតបញ្ញាតូច្ត្តច្

ដូច្ជាមិនច្ង់

របាះបង់រោេកង់ បស់ខួ ៃន)។
1689
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៣១ (កងទ័ពបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានជាប់ ក់ព័នក
ធ នុងកា គំោមកំខហង និង
កា រក្បើក្បាស់កមាៃំងរដើមបីរធាើឲ្យក្បាកដថ្ន ក្បជាជនោករច្ញពី្ះទ បស់ខួ ៃន) កថ្នខណឌ ២៣៣ (មានកា រេើករឡើង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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569>

ខខម ក្កហមបានកំណត់អតតសញ្ញាណក្កុមមនសសមួយច្ំនួន ខដេរគបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ

ឬ ជាឧបសគគ ច្ំរ ះកា ខិតខំក្បឹងខក្បងសរក្មច្ របៀបវា ៈនរោបាយននកំខណទក្មង់សងគមនិយម
បស់ខួ ន
ៃ ជាពិរសសច្ំរ ះនាយទាហាន និងម្នតី ដាកា សី វិេជាន់ខពស់ ខដេកនុងច្ំរណាមអនកទាំង
រនាះ មានជនកបត់ ៧ នាក់ ខដេក្តូវបានពួករគកំណត់អតតសញ្ញាណជាសាធា ណៈត្តម វិទយុ រដ្ឋយ
ក្បកាសថ្ន ោំបាច្់ក្តូវខតក្បហា ជី វិតអនកទាំងរនាះ។ រហើយអនកមានតួនាទីរៅកនុងអតីតនន បប
សាធា ណ ដាខខម ទាំងទាហាន និងអនក ដាកា សី វិេ និងក្បជាជន ខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុង ខដេរគ
រៅថ្នជា “ក្បជាជន ១៧ រមសា” ឬ “ក្បជាជនងមី” ក៏សិត
ា រៅកនុងច្ំរណាមអនកទាំងរនាះ្ងខដ ។
រដ្ឋយសា ខតក្កុមមនសសទាំងរនះ

ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណរដ្ឋយខ្អករេើេកេណៈវិនិច្័យ
ិ

ខដេថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានកំណត់ រហើយក្បវតតិ ូប បស់អក
ន ទាំងរនាះអាច្ក្តូវបាន
ក្តួតពិនិតយ រ្ទៀងផ្ទទត់ ដូច្ខដេបានបង្វាញត្តម យៈប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ និងកា សួ ច្រមៃើយច្ំរ ះ
ទាហាន និងម្នតី ដាកា សី វិេ រៅត្តម្ៃូវរនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា កំណត់អតតសញ្ញាណ
ច្ំរ ះក្កុមនីមួយៗអាច្រធាើបានរដ្ឋយមានក្បសិទធភាព។

570>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា សមាៃប់នាយទាហាន និងម្នតី ដាកា សី វិេជាន់ខពស់ ខដេ

ក្តូវបានក្បកាសជាសាធា ណៈថ្ននឹងក្តូវរធាើកា ក្បហា ជី វិត មនរពេច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ
គឺជាបទរេមើសននកា រធាើមនសសោត

1690

។ អងគជំនំជក្មះក៏បានយេ់រឃើញខដ ថ្ន កា សមាៃប់ម្នតី

រ្សងរទៀតនន បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬ រៅរក្កាយរពេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ
បរងកើតបានជាបទរេមើសននកា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ (រេើកខេងខតអនកខដេក្តូវ
បានសមាៃប់ខណៈរពេមានកា វាយក្បយទធោន)

1691

។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ

ថ្ន កា សមាៃប់ជនសី វិេខដេ ស់រៅទីក្កុងភនំរពញ កា ជរមៃៀសពួករគរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើទកេបក
រមនញរ្សងៗខដេក្បជាជនទទួេ ងកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ (កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)) បរងកើតបានជាបទរេមើសរ្សងៗននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
ខដេមានដូច្ជា៖ កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត ួមទាំង

្ងខដ

អំពកា
ី រធាើបាប និងកា រក្បើក្បាស់អំរពើហិងារ្សងៗក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនសី វិេ ដូច្ជាកា វាយដំ និងបាញ់

រឡើងរេើ) កថ្នខណឌ ២៣៩ (រេើករឡើងពីកា ខាះច្ំណីអាហា ទឹក សនតិសខ កា កា

ជក្មក ឬ ថ្ននំសងកូវ ឬ កា

ពាបាេរៅកនុងរពេជរមៃៀសរនះ) កថ្នខណឌ ២៤០ (សាកសពមនសសរៅត្តម្ៃូវ)។
1690
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥៣។
1691
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥៣, ៥៦១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។ អងគជំនំជក្មះសាលា
ដំបូង មៃឹកថ្ន រក្កាយរពេច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញ កងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់ទាហាននន បប
សាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើននាក់ របើរទាះបីជារក្កាយរពេខដេ បបសាធា ណ ដាខខម បានក្បកាសច្ះ
ោញ់រហើយក៏រដ្ឋយ។ រក្កាយមក ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងរនាះ ក្តូវបានរគឃំខួ ន
ៃ ឬ
ា េ់សមាជិកក្កុមក្គួសា បស់ពួករគរនាះរឡើយ ខដេរៅ
បាត់ខួ ន
ៃ ខតមតង រដ្ឋយោមនកា ពនយេ់អីដ
កនុងក ណីជារក្ច្ើន
រពេរនះ

សមាជិកក្គួសា រៅខតមិនបានទទួេព័ត៌មាន ហូតមកដេ់សពានងៃរនះ

1692

។

អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណា ថ្នរតើអំរពើដូច្បានបញ្ញជក់ខ្ងរេើ ពិតជាមានកា រ ីសរអើង

និងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយមានកា គិតទកជាមន

និងមានរច្តនារ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹងក្កុមមនសស

ទាំងរនាះ និងខដេក្តូវបានោត់ទក្ងខដ ថ្នជាកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយខដ
ឬ ោ៉ាងណា។

571>

រដ្ឋយពិោ ណារឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បឹងខក្បងខសាង កសមាជិកទាំងឡាយនន

បបសាធា ណ ដាខខម រៅទូទាង
ំ ទីក្កុងភនំរពញ រៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយ ត្តម យៈកា ក្បកាសត្តម
វិទយុ រដ្ឋយរបាកបរញ្ញិតឲ្យទាហានទាំងរនាះរធាើកា បង្វាញខៃួន មនរពេរធាើកា ោប់ខួ ៃន និងសមាៃប់
ពួករគរោេ និងរដ្ឋយរឃើញថ្ន ទាហានទាំងរនាះក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ រនាះ
រជឿជាក់ថ្ន

កា ោប់ខួ ន
ៃ

1693

និងកា សមាៃប់អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម

អងគជំនំជក្មះ

ក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើងរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ។ រដ្ឋយបានពិោ ណា្ងខដ

រៅរេើ

អាកបបកិ ិោ បស់ខខម ក្កហម និងកងទ័ព បស់ខួ ន
ៃ ច្ំរ ះក្បជាជនទីក្កុង ភ័សត្ត
តុ ងខដេបញ្ញជក់ពី
កា រ ីសរអើងខដេថ្ន ក្បជាជនទាំងរនាះជាពួកមូេធននិយម រហើយរដ្ឋយសា ខតអនកខដេក្តូវ
បានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ក្តូវបានរគរៅរ្
ម ះថ្នជា “ក្បជាជន

១៧ រមសា”

1694

“ក្បជាជនងមី” និងក្តូវបានរគរធាើបាប រដ្ឋយសា ខតមានកា សងស័យរៅត្តមភូមនា
ិ នា
អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

ឬ
រនាះ

កងទ័ពខខម ក្កហមមានរច្តនារ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនទីក្កុងខដេ

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ។ ខ្អករៅរេើច្ំណច្រនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

1692

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៨, ៥១៣, ៥១៥។

1693

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៤ (រេខរោងរជើងទំព័

១៥១១) ៥១១-៥១៥។
1694
សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

520

01006828
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង រៅរពេរធាើកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ។

572>

ជាកា ពិត អំរពើខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ ក៏មានេកេណៈរ ីសរអើង្ងខដ រដ្ឋយសា

ខតជន ងរក្ោះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណរៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា
ជរមៃៀស ទាំងច្ំរ ះម្នតីជាន់ខពស់ និងម្នតីថ្ននក់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម (សី វិេ និងរោធា)
ក៏ដូច្ជាក្បជាជនទីក្កុង។ រេើសពីរនះរទៀត ក្កុមខដេរគអាច្សាគេ់អតតសញ្ញាណទាំងរនះ ក្តូវ
បានខខម ក្កហមកំណត់ជារោេរៅ រដ្ឋយសា ខតកា រ ីសរអើង រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន ក្កុមទាំងរនះ
អាច្្តេ់ទីកខនៃងក្ជករកាន

ដេ់អក
ន ខដេក្បឆ្ំងរៅនឹងរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះបដិរសធរសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា និង

រខៀវ សំ្ន ខដេថ្ន រដ្ឋយសា ខតទិសរៅច្ងរក្កាយ បស់ខខម ក្កហម គឺក្តូវក្បក្ពឹតម
ត ករេើ
ក្បជាជនដូច្ៗោនរនាះ រហតដូរច្នះ មិនមានកា ក្បក្ពឹតិខត ដេខសោនរនាះរទ ដូរច្នះរហើយ មិនមាន

1695

កា រ ីសរអើង ឬ កា រធាើទកេបករមនញរឡើយ

។ ជាមួយនឹងសំអាងរហតដូច្ោនរនះ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងក៏បដិរសធរសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ខដេ

ថ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញមិនមានកា រ ីសរអើងរនាះរទ រហតដូរច្នះរហើយ មិន
អាច្បរងកើតបានជាកា រធាើទកេបករមនញរឡើយ

573>

។

អំរពើនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតម
ត ករេើក្កុមមនសសទាំងរនះ

បាន ំរលាភរៅរេើសិទធិជាមូេដ្ឋាន

1695

1696

បានរធាើឲ្យប៉ាះ េ់

និងរស ីភាពជាសា វ័នខត ដេទាក់ទងនឹងកា រធាើដំរណើ

រសច្កតីស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់ កា ពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា

និង

1697

កតី នួន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១

ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៧៦-២៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា) ទំព័

៧១។ រសច្កតី

សននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣
កថ្នខណឌ ១១៦-១២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ
បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៩៨-១០០។ ។
1696
រសច្កតីស ននិដ្ឋានបញ្ច ប់ កិ ច្ចពិ ភាការដញរដ្ឋេ បស់ ក្កុ ម រមធាវី កា

កតី នួន ជា កនុ ងសំ ណំ រ ឿង ០០២/០១

ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២៧៦-២៨៨។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាកា
រដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១១៦-១២០។
1697
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
៤៩។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១៣។ អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត កា
ី េប់បំបាត់នូវោេ់ទក្មង់នន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1698

ក្ទពយសមបតតិ

1702

សនតិសខ

ក្កុមក្គួសា

1699

1700

អាយជី វិត

រសច្កតីនងៃងូ ន ផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ

រស ីភាព ួច្្តពីកា ោប់ខួ ន
ៃ ត្តមទំរនើងច្ិតត ឬ ខសច្ាប់

1701

1703

រស ីភាព និង

កា ទទួេបានកា

កា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១២
(១)។ ពិធីសា រេខ ៤ ននអនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពស
ី ិទធិមនសស មាក្ត្ត ២។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ២២
(៥)។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Stakić កថ្នខណឌ ៣១៧។
1698
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
៣៣, ៥៣, ៩៧-៩៨, ១១៤។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១៧(២)។ អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ី
កា េបបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(v)។ ពិធីសា រេខ ៤ ននអនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពី
សិទធិមនសស មាក្ត្ត ១ ។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ២១។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី
Blaškić កថ្នខណឌ ១៤៥។
1699
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
២៧, ៤៩, ៨២។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១២, ១៦។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា
និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១៧, ២៣។ អនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពស
ី ិទធិមនសស មាក្ត្ត ៨, ១២។ អនសញ្ញាអារម ិកសតព
ី ី
សិទធិមនសស មាក្ត្ត ១៧។
1700
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
៣(១)(ក)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។ អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត កា
ី េបបំបាត់នូវ
ោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ
មាក្ត្ត ៦។អនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ២។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៤។ សូមរមើេ

្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ១០៦។
1701

ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត

៣(១)(គ)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១, ២២, ២៣(៣)។ អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ីកា េប
បំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ
មាក្ត្ត ៧, ១០។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Kordić

និង Čerkez កថ្នខណឌ ១០៦។
1702

ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត

៣(១)(ខ) (ខដេហាមោត់កា ោប់រធាើជាច្ំណាប់ខ្មង
ំ )។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៣។
អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ីកា េបបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិ
សតីពស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(១)។ អនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពស
ី ិទធិមនសស មាក្ត្ត ៥។ អនសញ្ញាអារម ិក
សតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៧។
1703
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
៤២ (ខដេអនញ្ញាតឲ្យមានកា ដកហូតរស ីភាព បស់បគគេខដេទទួេបានកា កា
រនាះបានបងកកា គំោមកំខហងដេ់សនតិសខ បស់ភាគីខដេបាត់បង់សិទធិ)។

ខតកនុងក ណី ខដេបគគេ

រសច្កតក្ី បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1704

ជំនំជក្មះរដ្ឋយយតតិធម៌ និងជាសាធា ណៈ និងសមភាពរៅច្ំរ ះមខច្ាប់

ដូច្មានខច្ងរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទំលាប់អនត ជាតិ។

574>

អំរពើខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ជាកា រធាើទកេបករមនញ

ួមមាន

បទរេមើសរ្សងៗនន

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ក៏ដូច្ជា អំរពើនានា ខដេអំរពើទាង
ំ រនាះ មិនោំបាច្់បរងកើតបានជា
បទរេើមស (ជាពិរសស កា ោប់ខួ ន
ៃ ) រនាះរទ ។ រដ្ឋយពិនិតយរមើេរៅរេើអំរពើទាង
ំ រនះ ួមោន និង
ពិោ ណារៅរេើប ិបទខដេអំរពើទាង
ំ រនះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើទាង
ំ
រនាះ្នដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ខដេជាេកេខណឌកំណត់

ខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជាកា រធាើទកេបក

រមនញ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ក ណីននកា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា
ោប់ខួ ន
ៃ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀតននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់
រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

ក្តូវបានក្បក្ពឹតត្ត
ត ម ូបភាពរ្សងៗក្បឆ្ំងមករេើអតីតម្នតី ដាកា នន

បបសាធា ណ ដាខខម និងក្បជាជនទីក្កុង គឺជាកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ។
១១. កា ផ្លាស់ទ្លំរៅក្បជាជន្ (ដ្ំណារ់កាលទ្២)

575>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ក្បខហេជារៅច្រនាៃះខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៧

ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីភូមិភាគ
ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌

1705

កំពង់ឆ្នំង និងរខតតកំពង់ោម

(ឧតត ោស់)

កណា
ត េ

ភូមិភាគនិ តី

(រខតតកណា
ត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតត្តខកវ រខតតកំពង់សឺព រខតត
) រៅកាន់តំបន់ ១០៣ (រខតតក្ពះវិហា ) តំបន់ ១០៦ (រខតត

រសៀមោប) ភូមិភាគ យ័ពយ (រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់

ួមទាំងរខតតនប៉ាេិន និងរខតត

មាក្ត្ត ៩។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ស
ី ិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(១)។ អនសញ្ញាអឺ ៉ាបសតីពស
ី ិទធិមនសស
មាក្ត្ត ៥។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៧(៣)។
1704
ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងសតីពីសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ សូមរមើេ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី ៤ មាក្ត្ត
៣(១)(ឃ)

(ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា រច្ញរសច្កតីសរក្មច្្តនាទរទាស

និងកា ធានា្ៃូវតលាក )។

រសច្កតីក្បកាសជា

សកេសតីពីសិទធិមនសសមាក្ត្ត៦,១០។ អនសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត កា
ី េបបំបាត់នូវោេ់ទក្មង់ននកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍
មាក្ត្ត ៥(ក)។ កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៩(២)-(៤), ១៤។ អនសញ្ញាអឺ ៉ាប
សតីពស
ី ិទធិមនសស មាក្ត្ត ៦ ។ អនសញ្ញាអារម ិកសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៧(៦), ៨។
1705
កា រោងទាំងអស់រៅរខតតកំពង់ោមរៅកនុងខ្នករនះ សំរៅរៅរេើរខតតរនះរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខដេ ួមបញ្ចូ េរខតតកំពង់ោម និងរខតតតបូងឃមុ ំ នារពេបច្ចប
ុ បននរនះ។ រខតតតបូងឃមុ ំ ក្តូវបានកាត់រច្ញពីរខតត
កំពង់ោម រដ្ឋយក្ពះោជក្កឹតយច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បនាទយមានជ័យ (កនុងរពេបច្ចប
ុ បនន) ្ងខដ

1706

) និងភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ ( ួមទាំង

1707

រៅតំបន់ខៃះននរខតតកំពង់ធំ

និងរខតតកំពង់ោម)

។

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់រទៀតថ្ន

ក្បជាជនក៏ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីភូមិភាគបូ ៌ រៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់៥០៥) ឬ ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ (រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាាយរ ៀង) រៅកនុងភូមិភាគកណា
ត េ (ភូមិភាគឧតត
ោស់) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង្ងខដ
កា សរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

1708

។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ មូេរហតច្មបងកនុង

គឺរដើមបីពាោមក្បមូេកមាៃំងពេកមមឲ្យមករផ្ទតតសំខ្ន់រេើ

កសិកមម និងរហដ្ឋា ច្នាសមព័នរធ ៅកនុងតំបន់ទាង
ំ រនាះ ជាពិរសស រៅកនុងភូមិភាគឧតត និងភូមិភាគ
យ័ពយ ខដេជាញឹកញាប់ក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាតំបន់ខដេដីមានជីជាតិ និងសមបូ អាហា ជាង
តំបន់រ្សងរទៀត

1709

។ រេើសពីរនះរទៀត ដីកាដំរណាះក្សាយក៏រោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន“ក្បជាជនងមី”

ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដើមបីខក្បកាៃយពួករគឲ្យរៅជាកសិក

1710

។ ច្ងរក្កាយ ដីកាដំរណាះក្សាយ

រោទក្បកាន់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីតំបន់រៅត្តមក្ពំខដន វាងភូមិភាគបូ ៌ និង
ក្បរទសរវៀតណាម រក្កាយពីស្ង្វគមបាន្ទះុ រឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ឬ ឆ្នំ ១៩៧៦

1711

។

១១.១ ទិដភា
ា ពទូរៅ

576>

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កា កា

មាោ៌ច្មបង បស់បកស

1706

និងកសាងក្បរទស បានកាៃយជា

1712

។ បកសបានរផ្ទតតសំខ្ន់រេើកា កសាង និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍ កនុង

រខតតបនាទយមានជ័យមិនក្តូវបានកាត់រច្ញពីរខតតបាត់ដំបង ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៨៨។ បខនាមពីរេើរនះ រខតតនប៉ាេិន

មិនក្តូវបានកាត់រច្ញពីរខតតបាត់ដំបង ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៩៦។ កា រោងទាំងអស់រៅរេើរខតតបាត់ដំបងរៅកនុងខ្នករនះ
សំរៅរៅរេើរខតតរនះរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ (រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េរខតតបាត់ដំបង រខតតនប៉ាេិន និងរខតត
បនាទយមានជ័យ)។
1707
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៣, ២៦២, ១៤៤៨។
1708
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៣, ២៦៣, ១៤៤៨។
1709
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១, ១៦៥, ២៧៦-២៧៧, ១៤៦០។
1710
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១, ១៦៥, ២៧៧, ១៤៦០។

1711
1712

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៧៨។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៦-១៨ (ដំណាក់កាេបដិវតតរេើកទី២ គឺជា

ដំណាក់កាេបដិវតតសងគមនិយម និងកា កសាង បបកមមយ
ុ នីស)ត ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន
ជា) ទំព័ ៤១-៤៣ (រមដឹកនាំច្ង់ក្បមូេកងកមាៃំងជាតិ ួមមួយរដើមបីោោំងកា ្
ៃ ន នមករេើក្បរទសកមពជា
ុ
និង
រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជា
ុ ពីពួកច្ក្កពតិ)ត ។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ច្ះខខ តលា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

524

01006832
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រោេបំណងឲ្យកា តសូវណណ ៈ

រ េគឺ

“ភាពផ្ទតច្់កា ននវណណ ៈអធន”

កសិកមមវិវឌឍន៍រេឿនរៅមខរដើមបីធានាបាននូវបដិវតតន៍សងគមនិយម

1713

និងកា បងកបរងកើន្េ

។ រដើមបីកសាង និងពក្ងីក

សហក ណ៍ឲ្យបានរនាះ បកសក្តូវផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានជំរនឿថ្ន កា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជន

អនញ្ញាតឲ្យបកសអាច្ជមនះរេើបញ្ញាក្បឈ្មនានាកនុងកា កសាង

ក្បរទស និងកនុងកា រ ៀបច្ំក្បជាជន រសដាកិច្ច នរោបាយ និងរោធារឡើង វិញ

និងកា

1714

។

១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00063399-00063400 (រោេបំណងងមីច្ំនួន២ បស់បកសរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ គឺរដើមបីកសាង និងកា

ក្បរទសជាតិ)។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/734

ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00064118-00064120 (ោប់ត្តំងពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
បកសមានរោេបំណងងមីពី ៖ កា កា

និងកា កសាងក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២

(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥០-៥១។
1713
រសច្កីតសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាមធិកា បកសក្គប់កងពេ ឯកសា E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00441995-00441996 (ទាក់ទិននឹងកា បនតអនវតតខ្នកា បស់បកសឆ្នំ
១៩៧៦ រៅ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ រសច្កីតសរក្មច្បានគូសបញ្ញជក់ថ្ន កា តសូេបបំបាត់រោេខ្នករសសសេ់នន
កមមសិទធឯ
ិ កជនទាំងអស់ បស់ពួកសកតិភូមិ ពួកមូេធន អនធន និងវណណ ៈមិនខមនអធនរ្សងរទៀត រេើកកមពស់ និង
ពក្ងឹងកា បងកបរងកើន្េកសិកមម កា កសាង និងកា កា

ជាតិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២

(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៣២-៣៣ (រៅខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ បកសបានបង្វគប់ឲ្យបរងកើតសហក ណ៍រៅខ្ងរក្ៅ
ភូមិភាគ ំរដ្ឋះ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១១១-១១២ ERN (ភាសាខខម )
00063177-00063178

(ភាពផ្ទតច្់កា ននវណណ ៈពេក

ក្តូវបានអនវតតច្ំរ ះជនទាំងឡាយខដេក្បឆ្ំងនឹងបកស)។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១១៣។ ខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ កថ្នខណឌ ១៦៩។
1714

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២១-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00062756-

00062757 ; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានច្ងរក្កាយ បស់ នួន ជា) ទំព័ ២២-២៣
(កា ជរមៃៀសគឺោបា
ំ ច្់រដើមបីធានាសវតាិភាព និង ំរដ្ឋះក្បជាជនរច្ញពីទាសភាព និងភាពអយតតិធម៌)។ កំណត់រហតនន
កា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/13 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ០៦
ERN (ភាសាខខម ) 00052407 (ក្បសិនរបើបកសោករោេក្បជាជន និងមិនបានជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទី
ក្បជំជន បកសនឹងមិនមានសនតិភាព រហើយរក្កាយមកក្បជាជននឹងទទួេបានភាពសៃប់សាៃត់។ ក្បសិនរបើបកសមិនដ្ឋច្់
ខ្តកនុងកា បរងកើត សហក ណ៍ និងមិនដ្ឋច្់ខ្តកនុងកា បរងកើតសងគមនិយម រយើងនឹងមិនបានទទួេរជាគជ័យ និង ស់
រៅរដ្ឋយសខ

សនតិភាពរនាះរទ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍

រៅក្បរទសកមពជា
ុ ៖ ទសសនកិច្ច្ូវៃ កា បស់រលាក ប៉ាេ ពត រៅច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា E3/484 ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨ ERN(ភាសាខខម )00797662 (ោយកា ណ៍ថ្ន ប៉ាេ ពត បានរេើករឡើងអំពកា
ី ជរមៃៀស
ក្បជាជនពីរខតតក្កុង រហើយកា ជរមៃៀសក្តូវបានរធើរា ឡើងរៅស ទ ដូវ ឆ្នំ១៩៧៥ គឺរដើមបីបំខបកអងគកា ោ កមម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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577>

រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

គឺជាក្បធានបទមួយ

កនុងច្ំរណាមក្បធានបទនានា ខដេក្តូវបានរេើករឡើងជាញឹកញាប់រៅកនុងយទធនាកា រោសនារៅ
កនុងវគគរ ៀនសូក្ត

និងរៅកនុងឯកសា របាះពមព្ាយ បស់បកស

រដើមបីរធាើឲ្យកា អនវតតមានភាព

តឹង ឹង និងមានក្បសិទធភាព។ រៅរ ៀងោេ់៣ ខខ រៅ ៦ ខខមតង ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរបាះពមព្ាយ
រោេនរោបាយ

ខ្នកា

និងកា ខណនាំ បស់បកសច្ំរ ះសមាជិក បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងទសសនាវដតី

1715
ទង់បដវិ តត និងទង់យវជន និងយវនា ីបដវិ តត ។ រេើសពីរនះរទៀត រមដឹកនាំ និងតំណាងបកស
ួមទាំង ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បានរធាើដំរណើ រៅទូទាង
ំ ក្បរទសរដើមបី្សពា្ាយមាោ៌ បស់បកស
ដេ់រេខ្ភូមិភាគ និងតំបន់ សមាជិកសភា និងគណៈកមាមធិកា នានា

1716

។ មានកា ជួបក្បជំ

វាងរេខ្ក្សុក និងរេខ្តំបន់ជាមួយនឹងតំណាងនានារៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ រដើមបីពិភាកា
អំពីបញ្ញា ក់ព័នន
ធ ឹងភាពោំបាច្់កនុងកា កសាង

និងកា

1717

ក្បរទស

។ រៅថ្ននក់មូេដ្ឋានវិញ

កិច្ចក្បជំ វគគរ ៀនសូក្ត និងវគគទិរតៀនសា័យទិរតៀនក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងោ៉ាងរទៀងទាត់ រដើមបីរធាើោ៉ាង
1715

សូមរមើេខ្នកទី៦,

ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ ២៦១-២៦៦។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/743 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00062903 (ជាកា សំខ្ន់ណាស់កនុងកា យកច្ិតត
ទកដ្ឋក់រេើកា ្សពា្ាយរោេនរោបាយឲ្យបានេអ រដើមបី “បំ្សរច្ញជាច្េនាខ្ៃង
ំ កាៃ” ក្តឹមក្តូវត្តមមាោ៌ បស់
បកស)។
1716

សូមរមើេខ្នកទី៦, ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ ២៦៩-២៩៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១២ (រអឿន ត្តន) ទំព័ ៥៧-៥៩; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ ទំព័ ១៦-១៧ (ច្រនាៃះពីឆ្នំ១៩៧៥
ដេ់ឆ្នំ១៩៧៩ រអឿន ត្តន ខដេជាអងគ កស បស់ប៉ាេ ពត បានអមដំរណើ ប៉ាេ ពត រៅរពេរធើទ
ា សសនកិច្ចរៅកាន់
ខក្ពកជីក និងវាេខក្សរៅរខតតបាត់ដំបង កំពង់ោម និងរសៀមោប។ ប៉ាេ ពត បានជួបជាមួយគណៈតំបន់រៅរពេរធើា
ទសសនកិច្ចទាង
ំ រនះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៣១-៣៣, ៣៩-៤៦, ៥៥-៦០
(សូក្ត រទឿង ខដេជាអងគ កស និងជានី សា បស់ នួន ជា រៅច្រនាៃះឆ្នំ១៩៧៥ ហូតដេ់ឆ្នំ១៩៧៨ បាន្តេ់សកេីកមម
ថ្ន នួន ជា បានរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់រខតតមួយច្ំនួនរដើមបីរធើជា
ា អធិបតីកនុងកិច្ចក្បជំ និងបណតុះបណា
ត កមាមភិបាេ ។
ជាញឹកញាប់ ោត់បានរធើដ
ា ំរណើ រៅកាន់ទំនប់ទឹក និងកា ដ្ឋានរ្សងរទៀត ឧទាហ ណ៍ ទំនប់ ១ មកោ ខដេជាទំនប់
រៅទរនៃជីនិត វាេខក្សរៅរខតតកំពង់ឆ្នំង និងកខនៃងរ្សងរទៀត។ នួន ជា បានជួបជាក្បោំជាមួយ ត្ត ម៉ាក រៅរខតត
ត្តខកវ រសា ភីម រៅភូមិភាគបូ ៌ និង ត្ត ញឹម ( ស់ ញឹម) រៅខកប ក្កុងបាត់ដំបង ក្ពមទាំងរមដឹកនាំតំបន់រ្សង
រទៀត)។
1717
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សទីវ រហដឌ័ ) ទំព័ ៧៥-៧៨ (រៅច្រនាៃះខខ ឧសភា និងខខ មិងនា
ឆ្នំ១៩៧៥ មានកិច្ចក្បជំរេខ្ក្សុក និងរេខ្តំបន់ និងតំណាងកងកមាៃំង និងកងរ្សងៗរទៀតទាំងអស់ខដេកនុង
ខណៈរនាះ នួន ជា បាននិោយអំពត
ី ក្មូវកា “ករមទច្រោេ” និង “េបបំបាត់រោេ” អតីតរោធា និងម្នតី ដាកា នន
បបសាធា ណ ដាខខម )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ណាឲ្យមាោ៌បកសក្តូវបាន្សពា្ាយបនតរៅដេ់សហក ណ៍

កមាមភិបាេ

និងក្បជាជន

1718

។

ដូរច្នះ សូមបីខតកងទ័ពសាមញ្ា បស់ខខម ក្កហម ក៏បានដឹងឮខដ អំពីខ្នកា ជរមៃៀសរនះ រៅច្រនាៃះ
ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៧

578>

1719

។

រេើសពីរនះរទៀត បកសបានក្គប់ក្គងរេើមរធាបាយ និង វិធីសា្សតដឹកជញ្ជូ នខដេមានភាព

ោំបាច្់រដើមបីឲ្យកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនអាច្ដំរណើ កា រៅបាន។ មជឈិមបកស គណៈកមាមធិកា

1720

ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្តូវខតផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅត្តមទីកខនៃងនីមួយៗ បស់ពួករគ
1718

។

សូមរមើេខ្នកទី៦, ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ , កថ្នខណឌ ២៦៩-២៩៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១២ (នី កន) ទំព័ ៣១-៣៣, ៣៦-៣៨ (ក្បជាជនក្តូវបានអប់ ំរៅថ្ននក់ភូមិភាគ និងបានខច្ក ំខេកច្ំរណះ
ដឹង បស់ពួករគឲ្យរៅថ្ននក់តំបន់។ ោប់ពីច្ងឆ្នំ១៩៧៥ ហូតដេ់ច្ងឆ្នំ១៩៧៧ នី កន បាន្តេកា
់ អប់ ំដេ់ក្គប់
សមាសភាពទាំងអស់រៅតំបន់៣២ ភូមិភាគបសចិម រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េទាំងក្បជាជនសាមញ្ា្ង។ រោេបំណងននកា
រោសនា គឺរដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េ។ រេខ្ភូមិភាគកណា
ត េបានខណនាំ នី កន ទាក់ទិននឹងខៃឹមសា ននវគគអប់ ំ
នរោបាយ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េទាំងកា កសាងខក្ពកជីក និងកា ដ្ឋំដះក្សូវ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(ក្បាក់ យត) ទំព័ ៣៣-៣៤, ៤២-៤៣, ៧៥-៧៧ (ក្បាក់ យត រៅរខតតកំពតោប់ពម
ី ននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥

ហូតដេ់រដើមឆ្នំ១៩៧៧។ ោ៉ាងរហាច្ណាស់រ ៀងោេ់៣ខខ រៅរខតតកំពត មានកិច្ចក្បជំគណៈក្សុករដើមបី

ពិភាកាអំពទ
ី ិសរៅកា ង្វ រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េទាំងកា កសាងទំនប់ ភៃឺខក្ស និង ជីកក្បឡាយ ខក្ពក)។
1719
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអៀង ផ្ទន ឯកសា E3/419 នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤,
៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00407747-00407748, 00407751-00407752 (ខ ៉ាន ខដេជាកូនក្បសា ត្ត ម៉ាក គឺជា
រមបញ្ញជកា វ ៈរសនាធំរេខ ១១ ននកងពេតូច្រេខ២។ រអៀង ផ្ទន ខដេជារមបញ្ញជកា កងវ រសនាតូច្ពិរសស
រេខ២០៣ ននកងពេតូច្រេខ០២ ។ បានឮពីរ្
ម ះ ខ ៉ាន ផ្ទទេ់ខដេនិោយអំពខី ្នកា ននកា ជរមៃៀសរៅ ក់
កណា
ត េឆ្នំ១៩៧៥ ដេ់ឆ្នំ១៩៧៨ និងបានរឃើញរគជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយផ្ទទេ់។ ជាទូរៅ សូមបីខតយទធជនធមមត្ត
បស់ខខម ក្កហម ក៏បានដឹង និងបានឮរគនិោយអំពខី ្នកា រនាះខដ )។
1720
េិខិតពី រខៀវ សំ្ន រ្ាើជូនសហរៅក្កមរសើបអរងកត ឯកសា E3/112 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00157635 (មានវិន័យទូរៅមួយរទៀតហាមមិនឲ្យរៅណាមកណារដ្ឋយមិនមានរហត្េជាកា
ច្ាស់លាស់)។ ឯកសា គណៈកមមធិកា
១៩៧៥ ទំព័

ណិជជកមម៖ េិខិតអនញ្ញាតិ ឯកសា E3/1905 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១ ERN (ភាសាខខម ) 00076285

ិត ខដេជាគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ដា បានអនញ្ញាតឲ្យ

កមាមភិបាេមានក់រៅក្បតិបតតិកា រៅក្កុងភនំរពញ និងរខតតកំពង់ោម)។ សំបក្តច្ំហជូនបងបអូន ួមជាតិទាង
ំ អស់ រដ្ឋយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/205 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០១ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00002796 ( វិន័យ
ហាមខាំម
ុ ិនឲ្យរដើ រហើ រដ្ឋយោមនកា អនញ្ញាត)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី២១ ខខមិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ទំព័ ៥៥-៥៦
(ោេ់អនករបើកប ឡាន

អនករេើកដ្ឋក់ក្តូវបង្វាញេិខិតអនញ្ញាតរដើមបីរធើដ
ា ំរណើ ពីកខនៃងមួយរៅកខនៃងមួយរ្សងរទៀត

រៅកនុងភូមិភាគនី តី។ េិខិតរនះ រច្ញរដ្ឋយ ត្ត ម៉ាក ឬ រដ្ឋយគណៈភូមិភាគ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (យន គីម) ទំព័

១២-១៣ (ក្សុកក្តូវខតអនញ្ញាតដេ់កា រធើដ
ា ំរណើ ណាមួយ រហើយរក្កាយឆ្នំ១៩៧៥

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006835
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សាានីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ-មងគេប ី ខដេបំរពញតួនាទីជាមរធាបាយសំខ្ន់មួយកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនរៅច្រនាៃះ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ១៩៧៧ គឺសិត
ា រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់
អងគភាព ងរភៃើងក្កុងភនំរពញ

1721

។ កងទ័ពខខម ក្កហមគឺជាអនកទទួេខសក្តូវរេើកា ង្វ ដឹកជញ្ជូ ន

ត្តម្ៃូវខដក រហើយោយកា ណ៍រៅខតក្កុងភនំរពញប៉ារណា
ណ ះ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
អាយសម័យោន និងរនសាទ”
និងដឹកជញ្ជូ ន។

បានោត់ត្តំង

1723

អងគភាព ងរភៃើង

រវ៉ាត

។ រៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥

ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើ

“ឧសាហកមម

។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ មី ក្បាង គឺជា ដាម្នតីគមនាគមន៍

រៅកនុងតួនាទីរនះ

1724

វន

1722

ោត់មានភា កិច្ចរ្សងៗរទៀត

រក្ៅពីកា ទទួេខសក្តូវរេើ

។ គណៈកមាមធិកា គមនាគមន៏ និងដឹកជញ្ជូ ន ក្ពមទាំង គណៈកមាមធិកា

“ក្បជាជនសាមញ្ា” កក្មក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធើដ
ា ំរណើ ណាស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម
អាឡាត់) ទំព័ ៤១-៤២ (កា រ ៀបច្ំកា រធើដ
ា ំរណើ បស់អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់រខតតរ ធិសាត់ ក្តូវបានរធើា
រឡើងរដ្ឋយអាជាាធ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៤៤
(“មរធាបាយ្េិតកមម ួមទាំង [...] សមបតតិធមមជាតិរេើដី កនុងដី ទាំងអស់ [...] [សាិត] រៅកនុងកណា
ត ប់នដបកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខតមានក់ឯងគត់)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ
ឯកសា

E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

00709588 (កា រធើដ
ា ំរណើ

១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00709586-

សូមបីខតពីភូមិខកប ោន ក៏មិនអាច្រធើបា
ា នរទ និងសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់បកស។

ខខម ក្កហមបានហាមោត់ោ៉ាងតឹង ឹងច្ំរ ះកា រធើដ
ា ំរណើ

រដើមបីរធើឲ្
ា យក្បជាជនមានកា េំបាកកនុងកា ត់រគច្ខៃួន ឬ

បងកកា េំបាកដេ់ពួកសមាសភាពតសូកនុងកា ច្េ័តខៃួន។ សំរណើសំកា រធើដ
ា ំរណើ
រទាះបីជាបគគេរនាះពិតជាឈ្ឺធន
ៃ ធ
់ ៃ ក៏រដ្ឋយ។

ជាញឹកញាប់ ក្តូវបានបដិរសធ

ក្បសិនរបើអនញ្ញាតឲ្យរធើដ
ា ំរណើ វិញ

ជនរនាះនឹងក្តូវខខម ក្កហម

អមដំរណើ ឬ រច្ញេិខិត្ៃងកាត់)។
1721
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ២៥-២៦, ៦១-៦២។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00414480។
1722
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ២៣-២៤ (កមាមភិបាេភូមិភាគ និងតំបន់ មិនបាន
ជួយកា ង្វ រៅរេើ ងរភៃើង ឬកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះរទ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង
ឯកសា E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00414480 (កមាមភិបាេខខម ក្កហមខដេ
រធើកា
ា ង្វ រៅ្ៃូវ ងរភៃើង បានោយកា ណ៍រៅភនំរពញ ខតប៉ារណា
ណ ះ)។
1723
ខ្នកទី៥, ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ ២៣២។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដក
ា មម ួម, កថ្នខណឌ ៧៥២ ។
កំណត់រហតកា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម )
០០០១៩១០៨-០០០១៩១១០ ។
1724
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ស សា ិន) ទំព័ ១៩-២០ (មី ក្បាង ខ្ងគមនាគមន៍ និង្ៃូវខដក)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (សគឹម េមត
ុ ) ទំព័ ៨៤ (មី ក្បាង ទទួេខសក្តូវរេើសាានីយ ងរភៃើង)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សគឹម េមត
ុ ឯកសា E3/105 នងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00418555 (មី ក្បាង ជាក្បធានខ្ងគណៈកមាមធិកា ្ៃូវ ងរភៃើង)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយរលាក ស
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ណិជជកមម ខដេរៅរដើម ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានទទួេភា កិច្ចរ ៀបច្ំកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

1725

ក្បជាជន

579>

1726

សាិតរៅរក្កាមក្កសួងរសដាកិច្ច ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ វន រវ៉ាត

។

ជា ួម មិនមានភ័សត្ត
តុ ងច្ាស់លាស់បញ្ញជក់អំពីច្ំនួនក្បជាជនជាក់លាក់ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់

ទីេំរៅរៅត្តំងទីេំរៅងមីរៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាះរទ រហើយ
រដ្ឋយសា ខតសាានភាពននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនាះមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ដូរច្នះ ច្ំនួនក្បជាជន
ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនាះ រៅខតមិនអាច្ដឹងច្ាស់លាស់បាន ។ រទាះបីជាកំណត់រហត
្ៃូវកា នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនះ ជាញឹកញាប់បានបញ្ញជក់អំពី
ច្ំនួនក្បជាជនខដេក្តូវបានរ ៀបច្ំឲ្យរធាើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រៅត្តមទីត្តង
ំ

ឬ

ួមទាំង ច្ំនួនក្បជាជនខដេរធាើកា ង្វ

កា ដ្ឋានកា ង្វ ជាក់លាក់រ្សងៗក៏រដ្ឋយ

ក៏មានព័ត៌មាន្ៃូវកា តិច្តួច្ខត

ប៉ារណា
ណ ះ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំនួនក្បជាជនជាក់លាក់ខដេក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅ ។ រទាះបីជាខបបរនះកតី
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានពាោមកំណត់ច្ំនួនអបបប មា

អំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទី

សា ិន រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/4596 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥១ ERN
(ភាសាខខម ) 00482811 (មី ក្បាង

ដាម្នតីគមនាគមន៍ និង្ៃូវខដក)។

បាយកា ណ៍ បស់ក្កសួងកា ប រទសនន

សាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ ក្បោំខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/491 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704452 (មី ក្បាង គឺជា ដាម្នតីដឹកជញ្ជូ ន និងគមនាគមន៍ បានដឹកនាំគណៈ
ក្បតិភូរៅប រទសកនុងនាមជា ដាម្នតី)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/235 ច្ះនងៃទី ១៩-២១
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00000802 (សមមិតត ក្បាង ោយកា ណ៍អំពីគមនាគមន៍ និងកា
ដឹកជញ្ជូ នខ្ង្ៃូវ ងរភៃើង)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/235 ច្ះនងៃទី ១៩-២១ ខខ រមសា
ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN(ភាសាខខម )00019143(ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្ននគណៈកមាមធិកា ្ៃូវខដក)។ កា បះរបា

រៅក្បរទសកមពជា
ុ ដ្ឋក់ បបក្គប់ក្គងក្បឈ្មនឹងកា ដួេ ំេំ (កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/565 ច្ះនងៃទី
០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00289827 (មី ក្បាង ជាក្បធានគណៈកមាមធិកា គមនាគមន៍)។
1725
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ២០-២១ ERN (ភាសាខខម ) 00072386-00072387
(ក្កសួង ណិជជកមម បស់ ដាទទួេភា កិច្ចដឹកជញ្ជូ នក្បជាជនោប់ខសននាក់)។

បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម

ឯកសា E3/1110 ច្ះនងៃទី២៥-២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00381704 (“បំ្សច្េនា
មហាជនឲ្យ្ស្េខ្ៃង
ំ កាៃ វាយឲ្យច្ំទិស ទាំងកមាៃំងមនសស និងកមាៃំងសមាភ ៈ សំរៅសរក្មច្ ៣រត្តន កនុង១ហិកត្ត
និងក្បព័នភ
ធ ឺង
ៃ ី ម ៣០ ភាគ យ ទូទាង
ំ ក្បរទស”)។

បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា

E3/1159 ច្ះនងៃទី

២៥-២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00188205-00188207 (ក្កសួង ណិជជកមមបាន ួម
ច្ំខណកវាយសក្មុក ៣ រត្តន មួយហិច្ត្ត និងរេើកភៃឺខក្សងមី)។
1726
ខ្នកទី៥, ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ ២៣៥។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដក
ា មម ួម, កថ្នខណឌ ៧៦៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

529

01006837
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

េំរៅរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រដ្ឋយខ្អករេើភ័សត្ត
តុ ង
ខដេមានក្សាប់។ រៅរពេកំណត់ច្ំនួនរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋានថ្ន ច្ំនួនក្បជាជន
ពិតក្បាកដខដេបានរៅត្តំងទីេំរៅងមី

ទំនងជារក្ច្ើនជាងច្ំនួនបា៉ាន់សាមនកក្មិតអបបប មា បស់

អងគជំនំជក្មះ។

580>

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ ពីតំបន់ទកសិណ រៅតំបន់ឧតត អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់

សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានរ ៀបច្ំខ្នកា
បញ្ជូ នក្បជាជនកនុងច្ំនួនច្រនាៃះពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង

1727

និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)

។ ក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូ នបខនាម

1728

រទៀតរៅកាន់រខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣)

។ រៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ

១៩៧៧ កា រ ៀបោប់ បស់ជន ងរក្ោះបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនោប់ យ ោប់ ន់ ោប់មឺននាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីភូមិ បស់ពួករគរ ៀងៗខៃួន
ក្បជាជនោប់ ន់នាក់បាន ង់ោរំ ៅត្តមកខនៃងក្បមូេ្តំជា
ុ រក្ច្ើន
1727

1730

1729

រហើយបនាទប់មក ក្បជាជន

កំណត់រហតអំពីទសសនកិច្ចគណៈអច្ិន្នតយ៍រៅភូមិភាគ យ័ពយ ឯកសា E3/216 នងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00008492-00008493។
1728
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 0007239700072398។
1729
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហីម ឯកសា E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565831-00565834។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ

ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (ខសម
វី ៈ ក្គួសា បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង ។ រៅ
កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ ួច្រៅកាន់បាត់ដំបង រហើយពួករគក្តូវ
បានបញ្ជូ នរៅកាន់ក្សុករ្សងៗោន)។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ

ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិ

មនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២៥-២៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00228741-00228742 (ក្បខហេខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៥ ក្បជាជនក្បខហេ ៣៥.០០០នាក់ខដេពីមនក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតពីក្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។
1730
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខកមភៈ ឆ្នំ២០១៣(ពិន ោ៉ានង)ទំព័ ៥-៧ (អនករធើដ
ា ំរណើ ោប់ ន់នាក់មកពីកខនៃងរ្សងៗ ក្តូវ
បានឲ្យមកជួបជំោនរៅអងគ កា)។កំណត់រហតបទសមាភសន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា
ឯកសា E3/5639 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00845882 (ក្បជាជនក្តូវបាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006838
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ោប់ យ ោប់ ន់នាក់ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមឡាន
រដ្ឋយខឡកៗពីោន

1733

1731

ត្តមកាណូ ត កបា៉ាេ់

1732

និងត្តម ងរភៃើង

។ ជាកា ពិតណាស់ ភូមិភាគបូ ៌ បានបញ្ជូ ន បាយកា ណ៍មួយច្ាប់រៅ

ក្បមូេ្តំោ
ុ ន ដំបូងរៅនក្ជក្ពះរៅន ក្ត្តំខ្ន កនុងរខតតកំពង់សឺ។
ព រក្កាយពី ង់ោំរៅទីរនាះអស់ យៈរពេពី បីនងៃ ខខម ក្កហម
បានដឹកអនកក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេ ៣០០០ នាក់រៅក្កុងរ ធិ៍សាត់ ខដេមានឡាន៦០-៧០រក្គឿង រហើយកនុងឡាន
នីមួយៗមានមនសសច្ំនួន៤០-៥០ នាក់ ។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេ

ខដេស្ង្វគម េត់រៅ-កមពជា
ុ
និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា

E3/20 ទំព័

៣០៩-៣១១ ERN (ភាសាខខម )

002323307-00232309 (ក្បជាជនងមីោប់ ន់នាក់ បានរបាះជំ ំរៅខ្ងរក្ៅសាានីយ ងរភៃើងរៅរខតតរ ធិ៍សាត់រដើមបី
ង់ោកា
ំ ដឹកជញ្ជូ នបនតរទៀត)។
1731
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ០៥-០៦ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ោប់ពក្ី សុកពញាឮ ក្បជាជនោប់ យនាក់ ក្តូវបាន
យករៅសាានីយ ងរភៃើងដំណាក់សាមច្់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678

ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (ខសម វី ៈ ក្គួសា បស់ោត់
និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ចូ នរៅក្កុងនក្ពខវង រហើយបនាទប់មកឡានដឹកមកកាន់ភំរន ពញ)។
បនាទប់ពីក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខសម វី ៈ និងក្គួសា បស់
ោត់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់ភូមិខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង និងរក្កាយមក រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ពួករគក្តូវ
បានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរធាើដំរណើ ត្តមកាណូ ត និងច្ងរក្កាយក្តូវបានដឹកត្តមឡាន និង ងរភៃើង
រឆ្ពះរៅកាន់បាត់ដំបង ខដេជាកខនៃងក្គួសា បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូ ន
រច្ញរៅយប់មួយ រៅកាន់ក្សុករ្សងៗោន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤១ (រៅ
រដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានរគផ្ទៃស់បូ ត ទីេំរៅពីកំពង់ឆ្នំងមកកាន់រ ធិ៍សាត់ត្តម
ឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខកមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ០៦-០៧ (រក្កាយ ២ ឬ ៣ សបាតហ៍ រៅអងគ កា
ពិន ោ៉ានង ក្គួសា បស់ោត់ និងអនករ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ បានរឡើងជិះឡានខដេមានច្ំនួនពី២០-៣០
ឡាន រឆ្ពះរៅកាន់បាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤០-៤១, ៤៩ (ក្បខហេ
ជារដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានពីកំពង់ឆ្នំងមកកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់)។
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២១ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ១០-១២, ៣៧-៤០ (អនកក្តូវបានជរមៃៀសក្បខហេ៣.០០០ នាក់
ក្តូវបានដឹកត្តមឡានពីកំពង់ធំមកកាន់តំបន់ ១០៣)។
1732
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤, ៤៣-៤៤ (ោន់ សជាតិ ក្គួសា បស់
ោត់ និងោប់ យក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងជិះទូក ឬ កាណូ ត រៅរខតតកណា
ត េ រដើមបីរឆ្ពះរៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (មនសសោប់ យនាក់បានរឡើងជិះសាឡាង)។
1733
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កង
សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 នងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006839
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ប៉ាេ ពត រៅនងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥
៥០.០០០ នាក់ រៅកាន់ភូមិភាគ(ឧតត ោស់)កណា
ត េ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនច្ំនួន

1734

។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦

ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ បានោយកា ណ៍ថ្ន រៅកនុង យៈរពេ ២ ខខ ច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជន
ច្ំនួន ៣០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង

1735

។ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៧ គណៈកមាមធិកា តំបន់ ៥ កនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) បានោយកា ណ៍ថ្ន
ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរៅកនុងតំបន់រនះ គឺជា “ក្បជាជនងមី” ។ រៅកនុងច្ំរណាមក្សុកច្ំនួនបួនរៅកនុង
តំបន់ ៥ មានក្សុកច្ំនួនពី ខដេមានក្បជាជនច្ំនួនជិត ១២០.០០០ នាក់ មកពីក្កុងភនំរពញ

1736

។

ច្ងរក្កាយ តួរេខបា៉ាន់សាមនបរណា
ត ះអាសននបញ្ញជក់ថ្ន ក្បជាជនច្ំនួនច្រនាៃះពី ៣០០.០០០ នាក់
រៅ៤០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២រនះ

1737

។ ខ្អកត្តមកំណត់ក្ត្ត

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00414475-00414478។
1734
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/154 នងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )
00008494។
1735

ក្បរទសកមពជា
ុ សិត
ា កនុងកណា
ត ប់នដខដក បស់ខខម ក្កហម (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/4441 នងៃទី

០២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួន កនុង
អំឡុង២ ខខច្ងរក្កាយកនុងឆ្នំ១៩៧៥ ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន៣០០.០០០ នាក់មកពីភំរន ពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តម
កាណូ តខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។
1736
បាយកា ណ៍តំបន់ ៥ ឯកសា E3/1181 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៥ ERN (ភាសាខខម )
00214486-00214490 (គណៈតំបន់ ៥ រៅភូមិភាគ យ័ពយ បានោយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរៅក្សុកងមពួក គឺ
ជា “ក្បជាជនរក្កាយនងៃ១៧ រមសា”។ រៅក្សុក សីស្ន រសទើ ខតក្បជាជនទាំងអស់ច្ំនួន ៥០០.០០០ នាក់ គឺជា
ក្បជាជនងមីខដេលាយបញ្ចូ េោន វាងក្បជាជនមន ំរដ្ឋះ និងរក្កាយ ំរដ្ឋះនងៃទី

១៧

ខខ

រមសា។ កនុងច្ំរណាម

ក្បជាជន ៧០.០០០ នាក់ រៅក្សុកភនំក្សុក ក្បជាជនក្បខហេ ៥០.០០០ នាក់ មកពីភំរន ពញ រហើយក្បជាជនមូេដ្ឋានងមី
មានជាង ២០.០០០ នាក់។ មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅក្សុកក្ពះរនក្តក្ពះ មានក្បជាជន ១៥០ ក្គួសា ។
ក្តឹមនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនជាង ៧០.០០០ នាក់ មកពីភំរន ពញ)។
1737
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា E3/1757 ទំព័ ៤៤-៤៧
ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789215 (PONCHAUD បានស រស “ោប់មឺននាក់”។ ក្បវតតិព័ត៌មានឆ្នំ១៩៧៦
រដ្ឋយខ្អករេើកា រ ៀបោប់ បស់ជនរភៀសខៃួន បានកំណត់តួរេខដេ់សាមសិបមឺននាក់។ រហើយ VICKERY បាន
រេើករឡើងថ្នខសសិបមឺននាក់ គឺជាតួរេខអតិប មាបំ្ត ខដេតួរេខរនះសីសង្វាក់ោននឹងកា រ ៀបោប់អំពកា
ី ោប់
អា មមណ៍ បស់ជនរភៀសខៃួនរ្សងៗរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កម ឧបសមព័នធ III-កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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តួរេខមិនរពញរេញរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់
ទកសិណរៅកាន់តំបន់ឧតត ននក្បរទសកមពជា
ុ ក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ។ កនុងកក្មិតអបបប មា
ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជនច្ំនួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ខដ ខដេក្តូវ
បានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ។

581>

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ឧតត តំបន់ទកសិណ និងតំបន់កណា
ត េ ពំរឃើញ

មានកំណត់ក្ត្ត

ឬ

តួរេខបា៉ាន់សាមនអំពីច្ំនួនក្បជាជនស បខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរឡើយ។

រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានបំណង
ច្ង់ឲ្យសហក ណ៍នីមួយៗមានក្បជាជនច្ំនួន ១.០០០ ក្គួសា រហើយក៏បានដ្ឋស់រតឿនថ្ន កា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជននឹងរៅខតបនតរធាើរដ្ឋយសា ខតតក្មូវកា កមាៃំងពេកមម

1738

នីមួយៗមានក្បជាជនក្គប់ច្ំនួន

ហូតទាេ់ខតសហក ណ៍

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានបញ្ញជក់ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេនន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅនីមួយៗ រៅកាន់ និងមកពីសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ នានា ពួកោត់បាន
រឃើញក្បជាជនោប់ យ ោប់ ន់ ោប់មឺននាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

1739

។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧

រខៀវ សំ្ន បានោយកា ណ៍ថ្ន គរក្មាងធាោសា្សតកំពងក្តូវបានអនវតតរៅទូទាង
ំ ក្បរទសរដ្ឋយ
មានក្បជាជនរធាើកា ង្វ ក្បមាណ ពី ១០.០០០ នាក់ រៅ ៣០.០០០ នាក់ រៅត្តមកា ដ្ឋាន
1738

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥៨ ERN (ភាសាខខម ) 00063270

បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ១០-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442212-00442214 (បកសបានបញ្ញជឲ្យពក្ងឹង និងពក្ងីកសហក ណ៍ រដ្ឋយដ្ឋក់
បញ្ចូ េក្គួសា ច្ំនួន ១.០០០ ក្គួសា )។
1739
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៨-៣៩ (រៅខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជន
ក្បខហេ១.០០០ នាក់ ដំបូងក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិ ៧ និងបនាទប់មករៅ ដូនអី រខតតបាត់ដំបង រៅខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៦)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 នងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00197917-00197919 (ក្ពំ សា ន ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកា ដ្ឋានកំពីងពួយ រខតតបាត់ដំបង
ជាមួយនឹងក្បជាជនោប់ ន់នាក់រ្សងរទៀតពីកខនៃងរ្សងៗរៅរខតតបាត់ដំបង
បញ្ច ប់កា ក្ច្ូតកាត់)។

យៈរពេ៣ខខរ ៀងោេ់ឆ្នំ

រក្កាយ

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នង
ទ ន ឯកសា E3/4730 ច្ះនងៃទី ១០

ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១០-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00485966-00485974 (រៅរដើមខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម
ក្កហមបានក្បមូេក្គួសា ជាង ២០០ ក្គួសា ដ្ឋក់រៅកនុងមនទី

ួមមានម្នតី ទាហាន និងប៉ាូេីស បស់ េន់ នេ់។

រៅក្ពឹកបនាទប់ រទះច្ំនួន ៣០ បានដឹកពួកោត់រៅមនទី សហក ណ៍ជំនំ ឃំជំនំ។ នងៃបនាទប់រទៀត ពួកោត់ក្តូវបានឲ្យរធើា
ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅភូមិ ហាត់ទឹក ខដេសាិតរៅច្មាៃយក្បខហេ ១៥ គីឡូខម៉ាក្ត។ ពួកោត់ក្តូវបាននាំរៅ
ភូមិច្ក។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នីមួយៗ

1740

។ ឧទាហ ណ៍ រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៧ ក្បជាជនក្បមាណពី៨.០០០ នាក់រៅ ២០.០០០នាក់

ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១ មកោ

1741

។ ក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០ នាក់ រដ្ឋយ

មួយច្ំនួនរៅត្តមកងច្េ័តបានរេើកទំនប់ ១៧ មកោ រហើយក្បជាជនច្ំនួន ២៣.០០០ នាក់រទៀត
បានរេើកទំនប់ ៥ មកោ និងទំនប់ ៦ មកោ

1742

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ រៅអំឡុងរពេក្បខហេ ពី ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៧ ក៏ក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំដូច្ោន្ងខដ ។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី រដ្ឋយសា ពំមាន
ភ័សត្ត
តុ ងបខនាមបញ្ញជក់អំពីភាគ យននក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅត្តមសហក ណ៍ និង
រៅត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ នានារនាះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានក្តឹមខតអាច្រធាើកា បា៉ាន់សាមនកនុង
ច្ំនួនអបបប មាខតប៉ារណា
ណ ះថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់មានក្បជាជនច្ំនួន ៣០.០០០ នាក់ ក្តូវបាន
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់រ្សងៗ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ
ទី២) ។ ជាងមីមង
ត រទៀត អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងសននិដ្ឋានថ្ន ច្ំនួនក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់
ទីេំរៅរនាះ ទំនងជាមានច្ំនួនរក្ច្ើនជាងច្ំនួនបា៉ាន់សាមនរនះ ក្បសិនរបើពិោ ណារេើ វិសាេភាព
ភូមិសា្សត រពេរវលាននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះ ច្ំនួនសហក ណ៍ និងកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ខដេ
មានរៅកនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ក្ពមទាំងច្ំនួនក្បជាជនរៅត្តមសហក ណ៍ និង
កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ នីមួយៗ។

1740

សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) S 00292806-00292808។
1741
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា E3/5249 នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00229062-00229063 (ក្បជាជនក្បមាណ ៨.០០០ នាក់ មកពីរខតតកំពង់ោម និងរខតតកំពង់ធំ
ក្តូវបានក្បមូេ្តំោ
ុ ន រដើមបីរធើកា
ា រៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១ មកោ ខដេទំនប់រនះក្តូវបានោប់រ្តើមសាងសង់រៅនងៃទី ០១ ខខ
មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ និងក្តូវបានបញ្ច ប់រៅឆ្នំរនាះខដ )។ កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 នងៃ
ទី១៨ ខខ វិច្កា
ិ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00239907-00239908 (ក្បជាជនក្បខហេ ២០.០០០ នាក់
មកពីតំបន់៤១, ៤២ និង ៤៣ បានរធើកា
ា រៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១ មកោ រៅរខតតកំពង់ធំ)។ សូមរមើេ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័
៣២០-៣២១ ERN (ភាសាខខម ) 00232318-00232319 (សហក ណ៍ខដេរៅខកប ៗទំនប់ បានបញ្ជូ នកមាៃំងពេកមម
ោប់ ននាក់)។
1742
អតាបទ បស់ François PONCHAUD៖ កមពជា
ុ ៖ រសដាកិច្ចខបបបដិវតតន៍ ឯកសា E3/2412 នងៃទី ២៥ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00812345-00812347។ សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កម ឧបសមព័នធ III-

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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582>

រក្កាយមក ឯកសា របាះពមព្ាយ បស់បកសបានទទួេសាគេ់ថ្ន កា ច្េ័តក្បជាជនខបប

រនះបានរធាើឲ្យមាន “កា េំបាក” រៅកនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ

1743

។ រក្កាយ

រពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ ួច្មក ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យសក្មបខៃួន និងរ ៀន ស់រៅកខនៃងងមី រហើយខៃះ
បានវរងាងនឹងទីត្តំងភូមិសា្សតទាង
ំ រនាះ

1744

។ រកមងៗខដេទមាៃប់ធមមត្ត បស់ពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់

បតូ ទាំងក្សុង រធាើឲ្យបាត់បង់េទធភាពកនុងកា ទប់ទេ់ជាមួយនឹងកា ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត (Trauma) ខដេ
ពួករគបាន្ៃងកាត់រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស និងផ្ទៃស់ទីេំរៅជាក្បោំរនាះ ។ ពួករគមានកា
េំបាកកនុងកា ក្បាក្ស័យទាក់ទងជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត រហើយរមើេមិនរឃើញអំពីអនាគតរនាះ
រទ។ រកមងៗខដេបានបាត់បង់ឪពកមាតយទាំងរនាះ បានទទួេ ងនូវភាពរសាកសរងាគយូ អខងាង
រហើយរកមងៗទាំងរនាះ

ខៃះខដេសពានងៃកាៃយជាឳពកមាតយ

បានរធាើបាបកូនៗ បស់ខួ ន
ៃ ឯង

1745

។

ឪពកមាតយខដេបាត់បង់កូន បានទទួេ ងកា ឈ្ឺោប់ជាប់ ហូត។ រេើសពីរនះរទៀត “ក្បជាជនងមី”
ៃ និងមានសាៃកសានមទ យសបនសេ់ទក
បានបាត់បង់នូវអតតសញ្ញាណ បស់ខួ ន

583>

ខ្ងរក្កាមរនះ

1746

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរេើករឡើងអំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ខដេបានបញ្ញជក់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយថ្ន ជាកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
រៅត្តមរហត្េ និងរោេរៅខដេបានរោទក្បកាន់៖ កា ខបងខច្កសាជាងមរី េើកមាៃំងពេកមម
ត្តមបណា
ត រខតតខប៉ាកទកសិណ

រៅកាន់បណា
ត រខតតរៅខប៉ាកឧតត

(ខ្នក១១.២)

កា ច្េ័តកមាៃំង

កា ង្វ រៅកនុងតំបន់រៅត្តម ដូវកាេ (ខ្នក១១.៣) កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់សក្មាប់រោេ
បំណងននកា តសូវណណ ៈ

(ខ្នក១១.៤)

និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីក្ពំក្បទេ់ជាប់នឹងក្បរទស

រវៀតណាម (ខ្នក១១.៥) ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅកនុងខ្នករនះ
អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណារេើកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ រៅកាន់ មកពី និងរៅកនុងទីត្តង
ំ នានាខដេមិន
បានបញ្ញជក់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ រដ្ឋយរហតថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះបាន្តេ់នូវប ិបទ
និងភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពីខបបបទននកា ក្បក្ពឹតិ ត ។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

1743

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

៤៤-៤៦ ERN (ភាសាខខម )

00063262-00063263។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/166 ខខ កមភៈ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤០-៤៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00063211-00063213។
1744
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៧៤-៧៥។
1745
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៦២-៦៤។
1746
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៦៤-៦៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នឹងរ ៀបច្ំខ្នកសំអាងច្ាប់ បស់ខួ ន
ៃ ខតរៅរេើឧក្កិដក
ា មមរ្សងៗ

ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រេើ

ទីត្តង
ំ ទាំងរនាះ ជាពិរសស ទីត្តង
ំ ខដេបានកំណត់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយខតប៉ារណា
ណ ះ។
១១.២ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជនពីតប
ំ ន់ទកសិណ រៅកាន់តប
ំ ន់ឧតត ននក្បរទស

584>

ោប់រ្តើមពី ក់កណា
ត េខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោ៉ាងរហាច្ណាស់មានក្បជាជនច្ំនួន

២.០០០.០០០ នាក់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីទីក្កុងនានា រៅកាន់ទីជនបទ

1747

។ រៅរពេ ដូវដក

ី ំរៅក្បជាជន
សទូងបានោប់រ្តើមច្ូេមកដេ់រៅកនុងខខកកកដ្ឋ និងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ កា ផ្ទៃស់ទេ

1748

រៅខតបនតរធាើរៅរឡើយ
ទិន្
ន េបានរឡើយ

1749

។

ដូរច្នះកា បងកបរងកើន្េរៅកនុងឆ្នំរនាះ

ពំអាច្មានេទធភាពបរងកន
ើ

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី រៅក្តឹមច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានទទួេ

សាគេ់ថ្ន រសបៀងអាហា

និងធនធានទាំងឡាយ ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រសទើ ខតអស់រៅរហើយ ដូរច្នះ

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសក៏បានពិោ ណាថ្ន បកសក្តូវខតរ ៀបច្ំកមាៃំងមនសសរនះរឡើង វិញ

585>

។

រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខតតបាត់ដំបងមាន្េក្សូវរក្ច្ើនជាងរគបំ្តរៅ

1751

កនុងក្បរទសរដ្ឋយសេ់ក្សូវរក្ច្ើនជារទៀងទាត់
1747

1750

។ រៅកនុងខខសីហា ឆ្នំ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា

សូមរមើេខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២០ ។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត

ឯកសា E3/166 ខខ កមភៈ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៥-៥៩ ERN (ភាសាខខម ) 00063219-00063221។
1748
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/166 ខខ កមភៈ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៧-៥៩ ERN(ភាសាខខម ) 0006322000063221។
1749

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/166 ខខ កមភៈ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥៩-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063221-

00063223។ បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តង
ំ សហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤០-៤២ ERN (ភាសាខខម ) 00442229-00442230 (រទើបខតរៅខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ [បនាទប់ពី
ដូវដ្ឋំដះ] បកសបានោប់រ្តើមរធើក
ា សិកមម ។ ក្បរទសរទើបខតក្តូវបាន ំរដ្ឋះ រហើយបកសក្តូវរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាសមគ
ុ សាមញ
មួយច្ំនួន រ េគឺកា ្គត់្ង
គ ់រសបៀង អំបិេ កា ជរមៃៀសក្បជាជន ្ទះសំខបង និងកា ដឹកជញ្ជូ ន)។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ-កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា
E3/20 ទំព័ ២៩២-២៩៣ ERN (ភាសាខខម ) 00232290-00232291 (កា ក្ច្ូតកាត់រៅខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរធើឲ្
ា យ
ពួកមជឈិមខកច្ិត)ត ។
1750

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៦-១៧ ERN (ភាសាខខម )

00063010-00063011។
1751
បាយកា ណ៍ USAID៖ បាយកា ណ៍បញ្ច ប់ជំនួយរៅកមពជា
ុ ភាគទី១ ឯកសា E3/4178 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00759720។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជា
ុ ឆ្នំ
១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា E3/1757 ទំព័ ៤៤-៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789215។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អច្ិន្នតយ៍បានរធាើទសសនកិច្ចរៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រហើយបាន
សរងកតរឃើញថ្ន “ក្បជាជនងមី” ខដេបានផ្ទៃស់ទីេំរៅនារពេមនរៅកាន់ទីរនាះ កំពងជួបនឹង
បញ្ញាកងាះរសបៀងអាហា

1752

។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ក៏បានសរងកតរឃើញមានកា ខាះទឹករៅ

កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងមានទឹកជំនន់រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង

1753

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី គណៈ

កមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានពិោ ណារឃើញថ្ន រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
មានខក្ស ដីមានជីជាតិ និងភូមិសា្សតេអជាងរគ រហតដូរច្នះ ក្តូវទទួេក្បជាជនបខនាមរទៀត

586>

1754

។

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន ក្បជាជនច្ំនួន ១.០០០.០០០ នាក់ខដេជាក្បជាជន

រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រៅកនុងខខសីហា ឆ្នំ១៩៧៥ មិនក្គប់ក្ោន់
សក្មាប់សរក្មច្ទិសរៅ បស់បកសបានរនាះរទ ។ បកសយេ់រឃើញថ្ន ោំបាច្់ក្តូវបរងកើនកមាៃំង
ពេកមមបខនាមឲ្យបានពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់រទៀត

1755

។ ច្ំនួនរនះក្តូវបានោត់

ទកថ្នជាច្ំនួនសមក្សបរហើយ រដ្ឋយសា រៅត្តមកខនៃងរ្សងរទៀតរៅក្តូវកា កមាៃំងពេកមមរៅ

1752

បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២

ERN (ភាសាខខម ) 00008485-00008486។
1753
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00008486-00008487។
1754
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧-៩
ERN (ភាសាខខម ) 00008491-00008493។ (បកសយេ់រឃើញថ្ន វានឹងមិនច្ំរណញរទកនុងកា បញ្ជូ នក្បជាជនរៅភូមិ
ភាគរ្សងរទៀតខដេដីមិនសូវមានជីវជាតិ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៨-២០ (ភូមិ
ភាគ យពយ មានរសបៀងសតក
ុ រក្ច្ើន និងអាច្ទទួេយកក្បជាជនរក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣
(រសច្កីតសននិដ្ឋានច្ងរក្កាយ បស់ នួន ជា) ទំព័

១៧-១៩; សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ-កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៨-៣០៩ ERN
(ភាសាខខម ) 00232306-00232307 (មានក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះរៅភូមិភាគ យ័ពយ ភជួ ខក្ស ឬ កាប់ឆ្ក នក្ព)។
1755
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ឯកសា E3/216ច្ះនងៃទី២០-២៤ ខខសីហា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ៨-៩ ERN
(ភាសាខខម ) 00008492-00008493។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយ

សាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ទំព័ ៣១-៣២
ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សម

មិតត
ត ំណាង អងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់
អនាគត ឯកសា E3/213 ទំព័ ៣៩-៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062860-00062864 (ឧបក ណ៍ ធនធាន និងកមាៃំង
ពេកមមេអបំ្ត គួ ្តេ់ឲ្យភូមិភាគ យពយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រឡើយ

1756

។ ឧទាហ ណ៍ កនុងរខតតកំពង់ធំ (ភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) រៅក្តូវកា ក្បជាជន

1757

រដ្ឋយសា ខាះកមាៃំងពេកមម

។ រៅកនុងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់១០៣) ខដេ បូ ផ្ទត រៅ ហងស

1758

ជារេខ្ ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨

ក្តូវកា កមាៃំងមនសសរដើមបីរេើកភៃឺខក្ស និងឆ្ក នក្ព

1759

។

តំបន់ ១០៣ បានរសនើសក្ំ បជាជនច្ំនួន ៥០.០០០ នាក់ បខនាមរទៀត ប៉ាខនត ជាបឋមរនាះ មាន

1760

ក្បជាជនច្ំនួនក្តឹមខត ២០.០០០ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះខដេក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យ

1756

។

បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៨-៩

ERN (ភាសាខខម ) 00008492-00008493។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌

នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ទំព័
៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398។
1757
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ទំព័ ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 0007239800072399។
1758
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំព័ ៥ (ហងស គឺជារេខ្តំបន់ ១០៣)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សន ឯកសា E3/4606 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00407771 (ហងសគឺជាក្បធានតំបន់ ១០៣ ហូតដេ់រពេោប់ខួ ៃនោត់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សូ ឯកសា E3/420 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00407775
(ហងសគឺជារេខ្តំបន់ ១០៣

ហូតដេ់រពេោប់ខួ ៃនោត់រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ

សាកសី រសង គឹមរអឿន ឯកសា E3/425 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00418569
(រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ហងសគឺជារេខ្តំបន់ ១០៣ ហូតដេ់រពេោប់ខួ ៃនោត់)។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00017119-00017123 (សមមិតត ហងស បានោយកា ណ៍ជូនគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍អំពសា
ី ា នភាពរៅកនុង
តំបន់ ១០៣ រហើយបានរសនើសំ និងបានទទួេកា ខណនាំនានា)។
1759
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00017120-00017121។
1760
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នកឯកសា E3/781ច្ះខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣១-៣២ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072398
។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័
៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00017122-00017123 (គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានរសនើសំ បាយកា ណ៍អំពីទំនប់ទឹក
និងទិន្
ន េក្សូវរៅភូមិភាគឧតត ( ួមបញ្ចូ េតំបន់១០៣) ជាក្បោំសបាតហ៍)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/154 នងៃទី ៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00008494 (កាេពីនងៃទី៣០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

538

01006846
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

587>

តំបន់ខដេដីពំសូវមានជីជាតិ ជាពិរសសរៅភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌

ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសកមាៃំងមនសសសក្មាប់្េ
ត ់រៅឲ្យតំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគ
(ឧតត ោស់) កណា
ត េ

1761

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានខណនាំថ្ន មានខតក្បជាជនខដេក្តូវកា ោំបាច្់

សក្មាប់រធាើខក្សរៅតំបន់ទាង
ំ រនះខតប៉ារណា
ណ ះខដេទករៅទីរនាះ រហើយរក្ៅពីរនះក្តូវផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ពួករគ

1762

។

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានបំណងច្ង់ឲ្យភូមិភាគខដេបងកបរងកើន្េបានរក្ច្ើនជាងរគ

្េិតរសបៀងអាហា

1763

ជីជាតិ

និងទនសក្មាប់តំបន់រ្សងៗរទៀត

ខដេមិនមានអំរណាយ្េពីដីមាន

។

១៩៧៥ ភូមិភាគបូ ៌ បានោយកា ណ៍ជូន ប៉ាេ ពត រដ្ឋយច្មៃងជូន នួន ជា

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនច្ំនួន

៥០.០០០ នាក់ រៅភូមិភាគឧតត រៅសទឹងក្តង់ និង ក្ពះក្បសពា)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង
រហកកអាវ) (រៅខខ វិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៥ រសា ភីម បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ាេ ពត និងនួន ជា ទាក់ទិននឹង ខក ពក បាន
បដិរសធកា ជរមៃៀសក្បជាជន)។
1761
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 0007237200072373 (រៅសាាយរ ៀង ដីមិនសូវមានជីវជាតិរនាះរទ),ទំព័ ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072382 (ភូមិភាគបសចិម
ទទួេទិន្
ន េទាបជាងនិ តី)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦២-៦៣
ERN (ភាសាខខម ) 00836139-00836140។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅ

រពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ៖ កមពជា
ុ និងបដិវតតនខ៍ ខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៧-៣០៩ ERN (ភាសាខខម )
00232305-00232307 (ត្ត ម៉ាក ខដេជារេខ្ភូមិភាគនី តី បានតអូញខតអ អំពីក្បជាជនរក្ច្ើនរពក និងភូមិភាគ យពយ
ទទួេក្បជាជនងមីតិច្តួច្ រក្កាយកា ជរមៃៀសរច្ញពីភរំ ន ពញ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជា
ុ
ឆ្នំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា E3/1757 ទំព័ ៤៤-៤៨ ERN (ភាសាខខម ) 00789212-00789216។
1762
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ៣១-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00072397-00072399
។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/135 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣០-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00069816
( កយរសាៃករៅឆ្នំ ១៩៧៧ គឺ “អាីខដេមិនោំបាច្់ក្តូវដករោេ”)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មាស
រសឿន ឯកសា E3/5531 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00418510-00418511
(ក្បជាជនតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ ស់រៅកនុងភូមិកំរណើត បស់ខួ ៃនរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ។

ក្បជាជនងមីមិន

រច្ះរធើខា ក្ស រហតដូរច្នះទកពួកោត់រៅភូមិភាគបូ ៌ មិនបានក្បរោជន៍រទ)។
1763
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖
រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សមមិតត
ត ំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាត

ភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា E3/213 ទំព័ ៤៨-៥៤
ERN (ភាសាខខម ) 00062865-00062867។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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588>

ោប់រ្តើមពីខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនោប់ខសននាក់រៅកនុង

1764

1765

ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ( ួមទាំង រខតតកំពង់សឺព

1766

ត្តខកវ

1764

រខតតនក្ពខវង

1767

រខតតសាាយរ ៀង

1768

និងរខតតកំពង់ោម

រខតតកណា
ត េ

រខតត

1769

) ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៣-៦ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស និងក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញ រៅភូមិអងគ មាស រខតតកំពង់សឺព មនរពេ
ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតរៅរ ធិ៍សាត់)។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស ឯកសា
E3/5732 នងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00916998-00916999។
1765
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣២-៣៤ (ោន់ សជាតិ និងក្គួសា បស់ោត់
ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរក្កាយមកសានក់រៅក្សុក រកៀនសាាយ យៈរពេ
៦ ខខ មនរពេក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀត)

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័

៦៨-៧០ (យឹម សវណណ និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ជា
ច្ងរក្កាយបានមកដេ់ភូមិរេខ៥ ឃំរ ធិ៍បាន រខតតកណា
ត េ មនរពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀតរៅ
រដើមឆ្នំ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៣៨-៤៤, ៤៥ (កាេពីនងៃទី
១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ សូផ្ទន់ សូវណណ ី និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ មកដេ់ច្ងរក្កាយរៅភូមិ
ការកាង រខតតកណា
ត េ មនរពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៨១-៨៣ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឡាយ បូនី និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន
ជរមៃៀសពីភំរន ពញ និងឈ្ប់សក្មាកជារក្ច្ើនកខនៃងមនរពេមកឈ្ប់ច្ងរក្កាយរៅក្សុកខាច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េ។
រក្កាយមក ពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័
២-៣, ៤៥ (បានមកដេ់រខតតបាត់ដំបងរៅឆ្នំ១៩៧៦)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រអា

ី

ឯកសា E3/3967 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00565893-00565894 (រអា ី
និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅក្សុកខាច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េរៅខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ មនរពេ
ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី

២៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (សួន សផ្ទ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវ
បានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅរខតតនក្ពខវង និងបនាទប់មកជរមៃៀសរៅរខតតកណា
ត េរៅខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៥ មនរពេោត់ក្តូវ
បានផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។
1766
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៦ (កាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពិន
ោ៉ានង និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញ រហើយ ស់រៅមួយ យៈរពេយូ រៅ រឈ្ើរមម រខតតកណា
ត េ (នងៃទី
២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥-ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥) និងរៅ សម លាវ រខតត ត្តខកវ (ខខកកក ដ្ឋ-កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥) មន
រពេោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀតរៅខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង
សខ្) ទំព័ ២៩-៣៦ (ទឹង សខ្ និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅក្សុកបាទី រខតតត្តខកវរៅនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេជាកខនៃងពួកោត់ ស់រៅអស់ យៈរពេ ០៥ ខខ មនរពេពួកោត់ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅជា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ងមីមង
ត រទៀតរៅច្ងឆ្នំ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590
នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ០៣-០៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ គង់ វាច្ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ (បីោ
ត ត់ធាៃប់ជាទាហាន េន់ នេ់ និងក្តូវបានយក
រៅបាត់កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ) រៅភូមិ ច្ក រខតត ត្តខកវ មនរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ
មតងរទៀត)។
1767
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី) ទំព័ ២៧-២៩ (អូន ្េៃី និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញកាេពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានរធើដ
ា ំរណើ អស់ យៈរពេ១៥នងៃ រៅកាន់រខតត
នក្ពខវង មនរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀតរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង រៅច្ងឆ្នំ១៩៧៦ ឬ ឆ្នំ១៩៧៧)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៥-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323529-00323531 (ខសម វី ៈ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ កាេពី
នងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រៅកាន់ខក្ជកឃមុ ំ រខតតនក្ពខវង មនរពេោត់ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។ ទក្មង់
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559761-00559763 (្ិត សាវន និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីបាក្កុង
រខតតសាាយរ ៀង រៅកាន់ក្កសាំង រខតតនក្ពខវង មនរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀត)។
1768
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី E3/5613 ឯកសា ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័
៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00491045-00491046 (រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រសង មា៉ា ឌី និងក្គួសា
ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅរកៀនសាាយ រខតតកណា
ត េ។ មន ដូវក្ច្ូតកាត់បនតិច្រៅឆ្នំ១៩៧៥ រសង មា៉ា ឌី និង
ក្គួសា ោត់បានរៅនក្ពខវងរដើមបីបនតដំរណើ រៅកាន់ភូមក
ិ ំរណើត បស់ពួកោត់រៅរខតតសាាយរ ៀង។

រៅសាាយរ ៀង

រសង មា៉ា ឌី និងក្គួសា ោត់បានសានក់រៅមួយ យៈរពេខៃី មនរពេពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀត)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ពធ ពំ ឯកសា E3/4714 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397780-00397781 (ពធ ពំ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញកាេពីនងៃទី១៧
ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រៅកាន់សាាយរ ៀង ខដេជាកខនៃងោត់សានក់រៅកាេពីខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៥ មនរពេក្តូវបាន
បញ្ជូ នរៅមនទី សនតិសខ

យៈរពេ៣ខខ។

ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅភូមិត្តជ័យ ក្សុកសាាយក្ជុំ រខតតសាាយរ ៀង យៈ

រពេ៣ខខមនរពេក្តូវបានផ្ទៃស់បូ ត ទីេំរៅមតងរទៀត)។
1769
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា E3/4707 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00387631 (ជួន សំអាត និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅក្សុកអ ិយកសក្ត
និង ២ ខខរក្កាយមក (ក្បខហេខខមិងនា/កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៥) ក្តូវបានជរមៃៀសរៅអូ ោំងឪ រខតតកំពង់ោម មនរពេ
ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា

E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00368783-00368784 (កាេពីនងៃទី
១៧ ខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥ សាយ កាណាេ់ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅកាន់នក្ព ំរដង រខតតកំពង់ោម
មនរពេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

េី

ហីម

ឯកសា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

541

01006849
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កនុងរពេជរមៃៀស “ដំណាក់កាេទី២”
ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

1771

1770

។ រៅតំបន់ខៃះមានខត “ក្បជាជនងមី” ខតប៉ារណា
ណ ះ ខដេ

ច្ំខណករៅតំបន់រ្សងរទៀត ទាំង “ក្បជាជនោស់” ទាំង “ក្បជាជនងមី”

E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565831-00565834 (េី ហីម និង
ក្គួសា ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញរៅរខតតកំពង់ោម មនរពេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀត)។
1770
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៤ (រមដឹកនាំ បស់កងកា ង្វ បស់

យឹម

សវណណ បានក្បាប់ោត់ថ្ន រនះគឺជាខ្នកននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេទី២)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៤៩។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សមមិតត
ត ំណាង

អងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា
E3/213 ទំព័ ៥៣-៥៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062868-00062869។ កមពជា
ុ ៖ បាយកា ណ៍ បស់សា ព័ត៌មាន The
New York Times អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំជាងមីមង
ត រទៀតខដេបងករក្ោះថ្ននក់ដេ់អាយជី វិតមនសស (AFP)
ឯកសា E3/4170 នងៃទី ២១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00548749 (ោប់ត្តំងពីខខតលា ឬ
រដើមខខ វិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៦ ក្បជាជនខខម ជារក្ច្ើនក្តូវបានជរមៃៀសពីតប
ំ ន់មួយរៅតំបន់មួយរទៀតននក្បរទសភាគរក្ច្ើនរខតត
បាត់ដំបង)។ រសច្កតីសននិដ្ឋានពីគណៈកមមកា អនត ជាតិននអនកជំនាញខ្នកច្ាប់ត្តម យៈរសច្កតី ក្បកាស រេខ ៩ បស់

គណៈកមមកា សិទធិមនសស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1804 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00235804-00235805 (ោប់រ្តើមរៅខខសីហា ឬខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់
ទីេំរៅពីភំរន ពញ ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅមតងរទៀតរៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ)។ ក្បរទសកមពជា
ុ សិត
ា កនុងកណា
ត ប់នដខដក

បស់ខខម ក្កហម (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/4441 នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) S 00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួនកនុងអំឡុង២ខខច្ងរក្កាយកនុងឆ្នំ១៩៧៥ជនរភៀសខៃួន
ច្ំនួន ៣០០.០០០ នាក់ មកពីភរំ ន ពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តមកាណូ តខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះ រៅកាន់រខតត
បាត់ដំបង)។
1771
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៥ (ក្បជាជន ១៧ រមសា ក្តូវបានផ្ទៃស់
ទីេំរៅមតងរទៀតរៅរពេជរមៃៀសដំណាក់កាេទី២)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី)
ទំព័ ៤៥ (រគបានក្បកាសថ្ន ក្បជាជនងមីរៅភូមិ ការកាង នឹងក្តូវជរមៃៀស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(Denise

AFFONÇO)ទំព័ ៦៥-៦៦

(អងគកា បាន្តេ់បញ្ជ ីរ្
ម ះខដេសទធខតក្បជាជនងមីខដេក្តូវជរមៃៀស)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៧-៣៨ (ក្បជាជនខដេរច្ះដឹង ួមទាំង ទឹង សខ្ និង
ក្គួសា ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀស្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣៧-៣៨, ៤២៤៣ (ក្បជាជន១៧ រមសា ទាំងអស់ក្តូវបានជរមៃៀស ប៉ាខនតក្បជាជនមូេដ្ឋានមិនក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៨៤-៨៦ (ក្បជាជន ១៧ រមសាខតប៉ារណា
ណ ះ ក្តូវបានជរមៃៀសពីក្សុក
សាមច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៦-៨៧ (ក្បជាជនងមី
ប៉ារណា
ណ ះក្តូវបានបញ្ជូ នរច្ញ ប៉ាខនត កាទកក្បជាជនមូេដ្ឋាន)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រអា ី

ឯកសា E3/3967 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00565893-00565894 (រៅ
ច្ងឆ្នំ១៩៧៥ “អនកមកងមី”ទាំងអស់ ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1772

ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

។ កមាមភិបាេខខម ក្កហម

1773

ួមទាំងក្បធានភូមិ

1774

និងអងគកា

1775

បានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនោករច្ញ របើមិនដូរោនះរទនឹងក្បឈ្មជាមួយនឹង្េ វិបាកនានា ដូច្ជាកា

សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រងង ហយ ឯកសា E3/5244 នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម )
00224796-00224797 (ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនមកពីសាាយអនទ រខតតនក្ពខវង គឺជាក្បជាជន ១៧ រមសា ឬក្បជាជនងមី)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហីម ឯកសា E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565832-00565834 (ក្បជាជនងមីោប់ យនាក់ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣ ERN 0024990900249910 (រៅច្ងឆ្នំ១៩៧៦ កមាមភិបាេខខម ក្កហមបានរៅក្បជាជនងមីទាង
ំ អស់ ួមមានក្បជាជនទាំងឡាយខដេ
ក្តូវបានជរមៃៀសពីទីក្កុងភនំរពញ និងក្កុងសាាយរ ៀង រៅក្បជំរៅសាាយោ រខតតសាាយរ ៀង។ ពួករគបានក្បកាសថ្ន
រោងត្តមរោេនរោបាយ “មហាអសាច យ មហារលាតរផ្ទៃះ” ក្បជាជនងមីក្តូវខតរៅរខតតរ ធិ៍សាត់។ ពួករគមាន
បញ្ជ ីរ្
ម ះអនកខដេក្តូវជរមៃៀសរច្ញ។ ៣០ក្គួសា ខដេជាក្បជាជនងមីទាង
ំ អស់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ក្បជាជន១៧ រមសា ខតប៉ារណា
ណ ះ ក្តូវបានជរមៃៀសពីខនុ កា ក្សុកលាាឯម
រខតតកណា
ត េ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦០-៦១ ERN (ភាសា
ខខម ) 00836137-00836138 (រៅខខរមសា និងខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៥ ក្បជាជនកនុងមួយភូមិរៅក្សុកសាអង បានរកើន
រឡើងរដ្ឋយសា មានក្បជាជនងមីោប់ ន់នាក់។ រៅខខកញ្ញា/តលា ឆ្នំ១៩៧៥ រៅសេ់ខត ៧ ឬ ៨ ក្គួសា ប៉ារណា
ណ ះ
រក្កាយពីកា ជរមៃៀសរៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ)។
1772
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៧-៤៨, ៥៣-៥៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប រក្ពឿន ឯកសា E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )
00165245-00165246 (ក្បជាជនោស់សខច្ិតឲ្
ត យរគជរមៃៀស)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590

កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836137-00836138 (ក្បជាជនោស់ជារក្ច្ើនក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញ)។
1773
បទសមាភសន៍ SOAS ជាមួយ បត សាវន ឯកសា E3/4659 នងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00788308-00788309 (បទបញ្ញជរច្ញមកពីថ្ននក់ក្សុកឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00323530-00323531 (រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រមភូមខិ ខម ក្កហមបានទទួេបញ្ញជជាលាយេកេណ៍អកស ពីថ្ននក់រេើ
បស់ោត់ រដើមបីបញ្ជូ នក្បជាជនខដេមកពីភំរន ពញទាំងអស់រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )
00557954-00557955 (“ពួកខខម ក្កហម” បានជរមៃៀស សាន មំ និងក្គួសា ពី ភូមិ កាត រខតត សាាយរ ៀង)។ សកេីកមម
បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

៦២-៦៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836139-

00836140 (“ខខម ក្កហម” បានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនោករច្ញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006851
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E313

ឃខ
ំ ួន
ៃ កា អប់ ខំ កខក្ប ឬ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅនារពេរក្កាយៗរទៀត

1777

ខខម ក្កហមខៃះ បានសួ កអនកសម័ក្គច្ិតត

1774

1776

។ ក្បធានភូមិ និងកមាមភិបាេ

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៧-៤៨, ៥៣-៥៤ (រៅច្ងឆ្នំ១៩៧៥ រមភូមិ

បានបញ្ញជ សាំង ោ៉ា ត់ បីោ
ត ត់ កូនក្បុសោត់៤នាក់ និង៤ ឬ ៥ ក្គួសា រ្សងរទៀត ឲ្យោករច្ញពីភូមិ បស់ពួកោត់ រៅ
ក្សុកសំរោង រខតតកំពង់សឺព រៅកាន់ក្សុករមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង។ ពួកោត់បានរសនើសឲ្
ំ យរៅកខនៃងដខដេ ប៉ាខនតរនះ
ជា “បញ្ញជដ្ឋច្់ខ្ត” រហើយពួកោត់ក្តូវខតោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័
៨៤-៨៦ (រមភូមបា
ិ នខណនាំឲ្យក្បជាជនងមីរៅក្សុកខាច្់កណា
ត េរ ៀបច្ំោករច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៣៦-៣៧ (រមភូមបា
ិ នបញ្ញជឲ្យពួកោត់ោករច្ញ)។
1775
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥ (ត្តម យៈរសច្កីតបង្វគប់ បស់អងគកា
ពួកោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ណប ណន ឯកសា E3/5423 នងៃទី ១៧ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00481176-00481177 (រៅរដើមឆ្នំ១៩៧៦ អងគកា បានជរមៃៀស ណប
ណន និងក្គួសា ោត់ ជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀតរច្ញពីរខតតកំពង់សឺ។
ព ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យោករច្ញ)។ ទក្មង់
ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រោៃក ផ្ទត ឯកសា E3/5467 នងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៩-១១ ERN
(ភាសាខខម ) 00506066-00506068 (អងគកា បានក្បាប់មាតយ និងសាច្់ញាតិឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅរ ធិ៍សាត់ខដេជា
កខនៃងមានក្សូវរក្ច្ើនរេើសេប)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សូ សាមិត ឯកសា E3/5393 នងៃទី ១៦ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00479161-00479162 (បងបអូនក្បុស និងបងបអូនក្សី បស់ោត់ ក្តូវ
បានអងគកា ជរមៃៀសរច្ញពីរខតតកណា
ត េ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា E3/5427 នងៃទី
១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00483320-00483321 (ក្គួសា បស់បងក្បុស បស់
ថ្នច្់ យ៉ាួង ជាមួយនឹងក្បជាជនជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសពីរខតតកណា
ត េ)។ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន
ជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា E3/5424 នងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0048118700481188 (ផ្ទន់ យីម និងក្គួសា ោត់ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសពីរខតតត្តខកវ)។
1776
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣៦-៣៨ (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យោករច្ញពី
រខតតនក្ពខវង រហើយពួកោត់ក្តូវខតរោ ពត្តមបទបញ្ញជរនះ ឬ ក្បឈ្មនឹង្េវិបាក។ ពួកខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យពួក
ោត់រធើត្ត
ា មបញ្ញជ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣ (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន
ក្បសិនរបើពួកោត់បដិរសធមិនក្ពមោករច្ញ ពួកោត់នឹងក្តូវឃំខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង
សខ្)ទំព័ ៥៣-៥៥(ទឹង សខ្ និងអនករ្សងរទៀតខដេបានេួច្ ត់ច្ូេនក្ពរដើមបីកំឲ្យរគជរមៃៀស ក្តូវបានរគោប់បាន
និងក្តូវបានជរមៃៀសរៅ យ័ពយក្បខហេមួយខខរក្កាយមក)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី
យឹម សវណណ ឯកសា E3/5787 នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00373425 (ក្បជាជន
១៧ រមសា ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យោករច្ញ។ ក្បសិនរបើ យឹម សវណណ ច្ង់សានក់រៅរ ធិ៍បាន ោត់នឹងក្តូវបានយករៅមនទី
សនតិសខ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349498-00349499 (ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន អនកណាបដិរសធមិន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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589>

ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់មូេរហតរ្សងៗោនអំពីកា ត្តំងទីេំរៅងមី បស់ពួករគ។ ក្បជាជន

ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានក្បាប់ ឬ រជឿថ្ន រសបៀងអាហា រៅត្តមតំបន់ បស់ពួករគរៅកនុងភូមិភាគនិ តី
ិ ច ឹមអនកមកងមីរឡើយ
ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ពំក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ច្ញ្
មានរក្ច្ើនរៅរខតតបាត់ដំបង

1779

និងរខតតរ ធិ៍សាត់

1780

1778

ដីរៅរខតតបាត់ដំបង

រសបៀងអាហា

1781

មានជីជាតិជាង

ក្ពមរៅ នឹងក្តូវទទួេខសក្តូវច្ំរ ះទរងាើ បស់ខួ ៃន រហើយអងគកា នឹងយកអនកទាំងរនាះរៅអប់ ំ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន

ឯកសា E3/5258 នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ោមន

ន ណាមានក់ក្តូវបានរគទកជី វិតរនាះរទ សូមបីខតកូនរកម ងក៏ោមនខដ )។
1777
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៦ (រៅខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមភូមិបានអំ វនាវ
កអនកសម័ក្គច្ិតរត ដើមបីផ្ទៃស់ទីេំរៅពីក្សុកសម លាវ រខតតត្តខកវ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ក្ ប

រក្ពឿន ឯកសា E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246
(ក្បជាជនោស់បានសម័ក្គច្ិតរត ច្ញពីរខតតកំពង់ោម)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសង សខម

ឯកសា E3/4702 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368960-00368961 (រៅ
រដើមឆ្នំ១៩៧៦ ទាហានខខម ក្កហមបានអំ វនាវ កអនកសម័ក្គច្ិតរត ដើមបីរៅរ ធិ៍សាត់ ឬបាត់ដំបង)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (ខខម ក្កហមបានអំ វនាវ កអនកសម័ក្គច្ិតរត ដើមបីផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅបាត់ដំបង)។
1778
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៨៥-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៣៦-៣៨ (ក្បធានភូមបា
ិ នរ ៀបោប់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវខតោករច្ញ រដ្ឋយសា ខតរសបៀងមាន
មិនក្គប់ក្ោន់រៅរខតតកណា
ត េ រហើយរសបៀងមានរក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប
រក្ពឿន ឯកសា E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246
(ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានក្សូវជារក្ច្ើនរៅរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង ខណៈរពេខដេរៅកំពង់ោម មានខត
បប ោវៗ ប៉ារណា
ណ ះ)។
1779
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៥៤-៥៥ (ទាហានខខម ក្កហមបានក្បាប់ សាំង
ោ៉ា ត់ ថ្នរគបញ្ជូ នោត់រៅបាត់ដំបង ខដេជាកខនៃងមានរសបៀងជារក្ច្ើន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៧ (អនកក្គប់ោនរៅកមពជា
ុ បានដឹងថ្ន រខតតបាត់ដំបងគឺជារខតតសមបូ ហូ រហៀ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥ (ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានរសបៀងរក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង
និងរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ ប រក្ពឿន ឯកសា E3/5132 នងៃទី ១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00165245-00165246 (ពួកខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន មានក្សូវជារក្ច្ើនរៅ
រ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង)។ បទសមាភសន៍ SOAS ជាមួយ បត សាវន ឯកសា E3/4659 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )00788308-00788309 (ក្បជាជនជារក្ច្ើនគិតថ្ន រៅបាត់ដំបងក្បខហេជា
ក្សួេជាង)។
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា
៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526041-00526042 (ពួកោត់បានគិតថ្ន អាច្មានក្សូវក្គប់ក្ោន់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និង/ឬ រៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ ពំមានកមាៃំងមនសសក្គប់ក្ោន់រឡើយ

1782

។ ក្បជាជន

រ្សងរទៀតក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន ពួករគកំពងក្តូវបានបញ្ជូ នក្តឡប់រៅក្សុកកំរណើត បស់ពួករគ វិញ

1783

។ ជាេទធ ្េ ក្បជាជនខៃះសបាយច្ិតត រហើយសម័ក្គច្ិតោ
ត ករច្ញ

1784

។ ក្បជាជនរ្សងរទៀត

សក្មាប់ប ិរភាគរៅបាត់ដំបង រដ្ឋយសា ខតរៅទីរនាះក្តូវបានរគដឹងថ្នមានក្សូវរក្ច្ើន)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅ
និពនធរដ្ឋយ Michael VICKERY ៖ កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥ -១៩៨២ ឯកសា E3/1757 ទំព័ ៤៤-៤៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00789212-00789216។
1780
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី យឹម សវណណ ឯកសា E3/5787 នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00373425 (ខខម ក្កហមមួយ ូប បានក្បាប់ យឹម សវណណ ថ្នមានក្សូវរក្ច្ើនរៅរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី រងង ហយ ឯកសា E3/5244 នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម )
00224796-00224797 (មនជរមៃៀស គណៈក្សុកបានក្បកាសរៅកខនៃងក្បជំក្បជាជន និង ដាអំណាច្មូេដ្ឋានថ្ន
មានខ្ៃរឈ្ើ និងក្សូវជារក្ច្ើនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់)។
1781
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រគៀង វណា
ណ ី ឯកសា E3/5310 នងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័

៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349486-00349487 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយសា ខតមានដីមានជីវជាតិជារក្ច្ើនរៅបាត់ដំបង)។
1782
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ បត សូក្ត ឯកសា E3/4823 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00523356-00523357 (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ពួកោត់ថ្ន មានវាេខក្សជារក្ច្ើនរៅ
រខតតបាត់ដំបង ប៉ាខនតមិនមានក្បជាជនក្គប់ក្ោន់រដើមបីក្ច្ួតកាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង
ឯកសា E3/5231 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00267730 (ខខម ក្កហមបានរ ៀបោប់ថ្ន
កខនៃងមួយច្ំនួនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ខាះកមាៃំងមនសស)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិត
រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

៧-៨ ERN (ភាសាខខម )

00709583-00709584 (ជនរភៀសខៃួនមួយ ូបបានរេើករឡើង ថ្ន រខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង មានដីទំរន រក្ច្ើន
ខដេខខម ក្កហមច្ង់ឲ្យបងកបរងកើន្េបានរក្ច្ើន)។
1783
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤ (ោន់ សជាតិ និងក្គួសា ោត់ ក្តូវបាន
“រមដឹកនាំអងគកា ” ក្បាប់ថ្ន ពួកោត់ក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យក្តឡប់ពក្ី សុករកៀនសាាយ រៅ ភនំរពញវិញ)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា រឡង ឯកសា E3/5231 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00267730 (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន រគនឹងនាំពួកោត់រៅក្សុកកំរណើត វិញ ប៉ាខនតខប ជានាំពួកោត់រៅរ ធិ៍សាត់
វិញ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២០៧-២០៨ ERN (ភាសាខខម )
00836284-00836285 (ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន ពួកោត់នឹងក្តូវបានឲ្យក្តឡប់រៅភនំរពញ ខដេមានកខនៃងសានក់រៅ
ក្សាប់រហើយ ដូរច្នះពួកោត់មិនបាច្់យកអីាត្តមខៃួនរនាះរទ) ទំព័

២១៤-២១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836291-

00836292 (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ថ្ន ដ្ឋាភិបាេបានអនញ្ញាតឲ្យក្បជាជនខដេមកពីបាត់ដំបង កំពង់ធំ និងកំពង់ឆ្នំង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

546

01006854
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1785

ពំទទួេបានកា ពនយេ់អីារឡើយ

។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតយេ់រឃើញថ្ន កា រៅខកប ក្ពំក្បទេ់

ក្បរទសនងអាច្ជួយសក្មួេពួករគកនុងកា ត់រគច្ខៃួនពីខខម ក្កហម

1786

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់

ក្តឡប់រៅភូមក
ិ ំរណើត វិញ។ ត្តមកា ពិត រគក្បាប់ដូរច្នះរដើមបីបងេំក្បជាជនឲ្យរៅរខតតបាត់ដំបង វិញ)។ សូមរមើេ្ង

ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម
ខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ឯកសា E3/20 ទំព័ ទំព័ ៣០៨-៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232306-00232307។
1784
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៨៦-៨៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២៦-២៧ (ពួកោត់សបាយច្ិតរត ៅរពេក្តូវបានជរមៃៀស រទាះបីជាោត់មិនមានជរក្មើសក៏
រដ្ឋយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤ (ពួកោត់សបាយច្ិតអ
ត ំពីេទធភាព
អាច្ក្តឡប់មក្ទះ បស់ពួកោត់ វិញ។ ឪពក បស់ោត់រជឿជាក់ថ្ន ដ្ឋាភិបាេងមីនឹងក្តូវកា វិសក
ា ដូច្ោត់ រហើយជី វិត
នឹងមានភាពក្បរសើ រៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រងង ហយ ឯកសា E3/5244 នងៃទី
១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224796-00224797 (មនរពេកា ជរមៃៀស គណៈក្សុក
បានក្បកាសរៅកខនៃងជួបក្បជំក្បជាជន និងអាជាាធ មូេដ្ឋានថ្ន មានខ្ៃរឈ្ើ និងអងក ជារក្ច្ើនរៅរខតតរ ធិ៍សាត់។
ក្បជាជនងមី និងក្បជាជនោស់មួយច្ំនួន បានសម័ក្គច្ិតត ប៉ាខនតក្បជាជនមួយច្ំនួនខដេមិនសម័ក្គច្ិតត ក៏ក្តូវបានបងេំឲ្យរៅ
ខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រោៃក ផ្ទត ឯកសា E3/5467 នងៃទី០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៩-១១
ERN (ភាសាខខម ) 00506066-00506068 (រៅរខតតកណា
ត េ មិនមានរសបៀងក្គប់ក្ោន់រទ។ រៅឆ្នំ១៩៧៦ អងគកា
បានក្បាប់មាតយោត់ និងបងបអូនោត់ឲ្យផ្ទៃស់រៅរ ធិ៍សាត់ខដេជាកខនៃងមានក្សូវរក្ច្ើន។ រដ្ឋយសា ខតក្បជាជនអត់
ោៃនរៅរកៀនសាាយ

ពួកោត់មិនបានបដិរសធរនាះរទ)។

សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

Elizabeth

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ-កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៨-៣០៩ ERN
(ភាសាខខម )

00232306-00232307

(ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ថ្ន

ពួកោត់នឹងក្តូវក្តឡប់មក្ទះ វិញរៅភនំរពញ

ក្បជាជនងមីបានេះបង់រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតន
ត ូវខ្ៃផ្ទកកា ង្វ បស់ពួករគរោេរៅកនុងភូមិភាគនិ តី

បានរបាះបង់ច្ំខណក

ក្ច្ូតកាត់ បស់ពួករគ និងបានរៅភាគខ្ងរជើងខដេជាកខនៃងមានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា ឬទីជក្មកតិច្តួច្)។
1785
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៥-៨៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២
(រៅ នី) ទំព័ ៤៩-៥០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រដនីស អាហាង
ុ សូ) ទំព័ ៦៥-៦៦, ទំព័ ៤១-៤២
(ពួកោត់មិនមានព័ត៌មានទាក់ទិននឹងមូេរហតននកា ជរមៃៀស
ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

ឬ

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

រោេរៅ បស់ពួករគរនាះរទ)។

សកេីកមម បស់

១៩៥-១៩៦ ERN (ភាសាខខម ) 00836272-

00836273 (ពួកោត់បានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅរខតតបាត់ដំបង រដ្ឋយមិនមានកា ក្ពមានជាមន និងមិនមានព័ត៌មានទាក់ទិន
នឹងទិសរៅ បស់ពួកោត់រនាះរទ)។
1786
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៦ (រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន បាត់ដំបងរៅខកប ក្ពំ
ខដននង និងឱកាសេួច្ ត់ ពិន ោ៉ានង សខច្ិតេ
ត ួច្ ត់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដេពំក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

1787

ទាំងរនាះរឡើយ

590>

ពំទទួេបានព័ត៌មានបខនាមអំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

។

រក្កាយពីក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគ

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសជា៣

ដំណាក់កាេ។ រៅកនុងដំណាក់កាេទី១ ពួករគក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់រៅត្តមទីត្តង
ំ ក្បមូេ្តំ ុ
(ខ្នក១១.២.១) បនាទប់មក ពួករគក្តូវបានដឹកញ្ជូ នត្តម ងរភៃើង ឬ ត្តមឡាន រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង
និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរខតត
ក្ពះវិហា (តំបន់១០៣) (ខ្នក១១.២.២) និងដំណាក់កាេច្ងរក្កាយ ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នរៅ

1788

ដ្ឋក់រៅត្តមសហក ណ៍ ឬ កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ខដេបានកំណត់ (ខ្នក ១១.២.៣)

1787

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៤១-៤២ (នូ រ ៉ា មានសាច្់ញាតិខដេក្តូវបាន

ជរមៃៀសពីភូមិភាគនិ តី

រៅកាន់កំពង់ឆ្នំង

រហើយោត់ខេងបានដំណឹងអំពីរជាគវាសនា បស់ពួករគរទៀតរឡើយ)។

ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ យ៉ាួង ឯកសា E3/5427 នងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN
(ភាសាខខម ) 00483320-00483321 (ក្គួសា បស់បងក្បុសោត់ ជាមួយនឹងអនករ្សងជារក្ច្ើនរទៀត ក្តូវបានអងគកា
ជរមៃៀសរៅរ ធិ៍សាត់។ ពួករគបានបាត់ខួ ៃនទាំងអស់ោន)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ គឹម បូហាណាវទធី
ឯកសា E3/5478 នងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១១-១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00512494-00512499 ERN
(ក្បខហេជាខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៥ បងក្សីោត់ បងនងៃ និងបងបអូនជីដូនមួយោត់ ក្តូវបានខខម ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតត
បាត់ដំបង។ រក្កាយពីរពេរនាះមក ោត់មិនខដេទទួេព័ត៌មានអំពព
ី ួករគរនាះរទ)។
1788
សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៤៣-៤៤
(ក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តម ងរភៃើងមកភនំរពញ និងបនាទប់មកដឹករៅកាន់បាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី មាស រសឿន ឯកសា E3/5531 នងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១១-១២ ERN (ភាសាខខម )
00418510-00418511 (ក្បជាជនងមីក្តូវបានជរមៃៀសរៅកាន់ទរនៃ ួច្បញ្ជូ នត្តមកាណូ តមកទីក្កុងភនំរពញ រហើយបនត
ដំរណើ រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតរ្សងៗរទៀតត្តម ងរភៃើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អា
ឡាត់) ទំព័

៤១-៤២ (ក្បជាជនងមីក្តូវបានដឹករដ្ឋយ ងរភៃើង និងឡានមកពីភំរន ពញ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិ

រ្សងៗ)។ ក្បរទសកមពជា
ុ សិត
ា កនុងកណា
ត ប់នដខដក បស់ខខម ក្កហម (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/4441
នងៃទី ០២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S00708572-00708573 (រោងត្តមជនរភៀសខៃួន កនុង
អំឡុង២ ខខច្ងរក្កាយកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ៣០០.០០០ នាក់មកពីភំរន ពញ ក្តូវបានជរមៃៀសមតងរទៀតត្តម
កាណូ តខៃះ និងត្តម ងរភៃើងខៃះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១១.២.១ ដំណាក់កាេទី១៖ កា បញ្ជូនរៅដ្ឋក់រៅទីត្តង
ំ ក្បមូេ្តំ ុ

591>

ក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមឡាន ត្តមកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ ត្តម រទះរោ និងរដើ រដ្ឋយ

រងមើ រជើងរៅកាន់ទីត្តង
ំ ក្បមូេ្តំ ុ ។ េ័កេខ័ណឌននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ពួករគ អាក្ស័យរៅត្តម
មរធាបាយននកា ដឹកជញ្ជូ នជាក់លាក់ ។ ឡានខដេរបើករៅកាន់ទីត្តង
ំ ក្បមូេ្តំ ុ ួមទាំង រៅក្កុង

1789

ភនំរពញ និងរខតតកំពង់ឆ្នំង (ភូមិភាគបសចិម) មានមនសសជិះខណន

។ ក្បជាជនក្តូវបានរគ

ត្តមដ្ឋនជាក្បោំ ោមនទឹក និងោមនរសបៀងអាហា ហូបក្គប់ក្ោន់ រហើយពំក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យយក

1790

បស់ ប រៅត្តមខៃួនរឡើយ
1789

។

ក្បជាជនឈ្ឺរៅត្តមឡាន

ប៉ាខនតពំទទួេបានកា ជួយឧបតាមអ
ភ ីា

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៦ (ខខម ក្កហមបានដឹក ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស

និងក្គួសា បស់ោត់ត្តមឡានខដេដំបូងរៅកំពង់ឆ្នំង)

។

ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី

ធច្

ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស ឯកសា E3/5732 នងៃទី១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00916998-00916999
(រក្កាយពី យៈរពេ៣ខខ ក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានដឹកត្តមឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម
សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧-៣៨ (ពួកោត់បានខណនាំ
ឲ្យរឡើងឡានមកភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២(Denise AFFONÇO) ទំព័

៦៦-៦៨ (កងទ័ព

ខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធបានដឹកពួកោត់ត្តមឡានរឆ្ពះរៅកខនៃងជួបជោ
ំ ន រៅរ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៨-៤៩ (រៅក្បខហេរមា៉ាង ៥ លាៃច្ ក្គួសា បស់ សាំង ោ៉ា ត់ និង
ក្បជាជនច្ំនួន ៤-៥ ក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងរេើឡានខដេច្រងអៀតខណនណាន់ត្តន់ត្តប់)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៦-៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00323530-00323531 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខសម វី ៈ និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទី
េំរៅមកពីទីក្កុងភនំរពញ បនាទប់មកពួករគក្តូវបានជរមៃៀសរៅភូមិខក្ជកឃមុ ំ កនុងរខតតនក្ពខវង។ រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅត្តមទូកមកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ និងបនាទប់មក ត្តមឡាន និងត្តម ងរភៃើងរៅកាន់
រខតតបាត់ដំបង ខដេរៅទីរនាះ ក្គួសា បស់ោត់ និងក្បជាជនក្បខហេជា ២.០០០ នាក់រទៀត ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅ
ត្តមក្សុករ្សងៗោន)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហីម ឯកសា E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ

តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00565832-00565834។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (សាន
មំ និងអនករ្សងរទៀត ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមដប់នាក់បញ្ញជឲ្យរឡើងឡានពីអនករេឿង រខតតកណា
ត េ រដើមបីដឹកពួក
ោត់រៅសាានីយ ងរភៃើងរៅភនំរពញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា
E3/4657 នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ពីក្សុកពញាឮ
ក្បជាជនោប់ យនាក់ក្តូវបានយករៅសាានីយ ងរភៃើងដំណាក់សាមច្់)។
1790
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៨-៤៩, ទំព័ ៥៣-៥៥ (កូន បស់ោត់ខក្សកយំ
រដ្ឋយសា ខតកូនោត់មិនមានអាហា ប ិរភាគ ឬ ទឹក្ឹក រហើយពួកោត់មិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យយកច្្ង្វកន ឬ អីា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1791

រសាះរឡើយ

។ រៅរពេរៅដេ់ត្តមទីត្តង
ំ ក្បមូេ្តំនា
ុ នា ឡានបានឈ្ប់ រហើយក្បជាជនបាន

1792

ង់ោំរៅខ្ងរក្ៅរដ្ឋយពំមានរសបៀងអាហា ឬ ទឹកហូបក្គប់ក្ោន់ ហូតដេ់រៅពី បីនងៃ

592>

។

ក្បជាជនមួយច្ំនួន ួមទាំង អនកជំងឺ និងអនក បួស ក្តូវបានបងេំឲ្យផ្ទៃស់បូ ត ទីកខនៃង ស់រៅ

រដ្ឋយក្តូវរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរច្ញពីភូមិ បស់ពួករគ រហើយក្តូវរដើ រៅកាន់សាានីយ៍ ងរភៃើង ឬ
្ា

រដើមបីឲ្យរគដឹកជញ្ជូ នបនតរទៀត

1793

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ាច្ បានរ ៀបោប់ថ្ន

រ្សងរទៀតមកជាមួយរនាះរទ។ ពួកោត់ក្តូវបានទាហានខខម ក្កហមក្តួតពិនិតយជាក្បោំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៨៣-៨៤ (ពួកោត់មិនបានទទួេអាហា ឬ ទឹករនាះរទ)។

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00557954-00557955។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេ

ស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៩-៣១០ ERN (ភាសាខខម ) 0023230700232308 (ទាហានបានឈ្ ោមកាម និង ឹបអូស បស់ ប ោត់)។
1791
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រដនីស អាហាង
ុ សូ) ទំព័ ៦៧-៦៨, ទំព័ ៨៤-៨៥ (ពួកោត់បានរសនើសំ
ជំនួយ ប៉ាខនតមិនបានទទួេកា រ្ៃើយតបរនាះរទ)។
1792
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧-៣៨ (ពួកោត់ក្តូវបានទមាៃក់រោេរៅ
សាានីយ ងរភៃើងខដេជាកខនៃងពួកោត់បាន ង់ោំអស់ យៈរពេ២យប់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២
(យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៤-៧៥ (បនាទប់ពីឡានមកដេ់វតតសំបា៉ានរេើ ពួកោត់បានសានក់រៅខ្ងរក្ៅរដើមបី ង់ោំ ងរភៃើងមក
ដេ់។ ពួកោត់បាន្ឹកទឹកក្ត ំង និងោមនន ណាឲ្យមាូបអាហា រនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៨-៤៩ (ពួកោត់បានមកដេ់កខនៃងក្បមូេ្តរំ ុ ៅរ ធិ៍សាត់រៅ្ៃូវជាតិរេខ៥ រៅរពេ
ក្ពឹកក្ពេឹម បនាទប់ពីបានរធើដ
ា ំរណើ រពញមួយយប់ មកពីកំពង់សឺ។
ព ពួកោត់ក្តូវបានឲ្យបាយហូបកនុងអំឡុងរពេ២យប់
ខដេពួកោត់កំពង ង់ោំរៅទីរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១២ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៧-៦៨
(ពួកោត់ក្តូវបានឲ្យអងក មួយកំប៉ាង ប៉ាខនតអត់មានទឹករនាះរទ រហើយបាន ង់ោអ
ំ ស់ច្ំនួន៣នងៃរៅខកប ្ៃូវ ងរភៃើង) ទំព័
៨២-៨៣ (កខនៃងរនះមានក្បជាជនរក្ច្ើនរពកមកពីកខនៃងរ្សងៗរដើមបី ង់ោំរធើដ
ា ំរណើ បនតរទៀត)។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00557954-00557955។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័
២២០-២២១ ERN (ភាសាខខម ) 00836297-00836298 (ពួកោត់ក្តូវបានក្បាប់ឲ្យរឡើងឡានច្ិន ៨០ រក្គឿង និងក្តូវ
បានយករៅសាានីយក្បទាឡាង(ក្បទះឡាង))។
1793
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័

៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420973;

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្

ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។

កយ

សំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១០
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នដមាេង បស់ោត់បីកូនខចី

នដមាេងរទៀតដឹកនដកូនតូច្ៗ

កូនៗោមនរសបៀងអាហា ហូបរឡើយ។

រហើយខនង បស់ោត់សាពយបរងាច្

1794

។

រៅរពេឈ្ប់សក្មាកមួយក្សបក់រៅ្ា សំរោងរោ៉ាង

កូនក្បុស បស់ គង់ វា៉ាច្ ខដេមានជំងោ
ឺ គ និងរហើមនដរជើង បានសាៃប់រៅទីរនាះ។ កងទ័ពខខម
ក្កហមបានបញ្ញជ គង់ វា៉ាច្ ឲ្យទកសាកសពកូន បស់ោត់រោេជាមួយនឹងពួកកងទ័ពទាំងរនាះ ខត
ោត់មិនបានដឹងថ្ន ពួករគបានរធាើអីារេើសាកសពរនាះរទ

1795

។ បនាទប់មក គង់ វា៉ាច្ និងក្បជាជន

1796

ដនទរទៀតក្តូវបានឲ្យរឡើងជិះឡានខដេរបើកសំរៅរៅរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)

593>

ក្បជាជនរ្សងរទៀត ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅត្តម រទះរោរៅកាន់វតតអងគ កា រៅត្តម្ៃូវ

1797

ជាតិរេខ៣
អងគ កា

។

។ អនករធាើដំរណើ ោប់ ន់នាក់មកពីទីត្តំងរ្សងៗោនក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ ដ្ឋក់រៅវតត

1798

។ មាន កយច្ោមអាោ៉ា មថ្ន សរមតច្ នរោតតម សីហន បានោងក្តឡប់ច្ូេក្សុក វិញ

រហើយក្តូវកា អនកបរច្ចករទស រវជជបណឌិត ម្នតីរោធា និងបញ្ញាជន រដើមបីកសាងក្បរទសរឡើង
វិញ

1799

។ មនសសច្ំនួនក្បខហេជា ៤០ នាក់ រៅវតតអងគ កា បានសម័ក្គច្ិតរត ៅរធាើកា ង្វ ជូន

ERN (ភាសាខខម ) 00865605 (រៅ ដូវក្បមូេ្េនារដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់ និងក្គួសា បស់ោត់ ខដេ ួមទាំងបី ត និង
ជីត្ត បស់ោត់ខដេមានជំងឺក្គុនោញ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមក្បាប់ឲ្យរ ៀបច្ំ បស់ ប ទាំងអស់ និងរក្តៀមោករច្ញ។
ពួកោត់បានខសងជីត្ត បស់ោត់ រដ្ឋយសា ខតោត់មិនអាច្រដើ ួច្។ បី ត បស់ោត់អាច្រដើ បានោ៉ាងពិបាករដ្ឋយរក្បើ
រឈ្ើក្ច្ត់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ រសា រធឿន ឯកសា E3/5436 នងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៧ ERN (ភាសាខខម ) 00483749។
1794
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។
1795
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់
វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975។
1796
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់
វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00420973-00420974។
1797
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៦ (ពិន ោ៉ានង និងក្គួសា បស់ោត់ ខដេមាន
មនសសច្ំនួន ១៨ នាក់ ក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោ)។
1798
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៧។
1799
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៧-៣៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

551

01006859
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ដ្ឋាភិបាេងមី រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់ក្កុងភនំរពញ
រហើយរក្កាយមកក៏មានឮ កយច្ោមអាោ៉ា មមួយថ្ន

1800

។ ពំមានដំណឹងអាីរសាះពីអក
ន ទាំងរនាះ

អនកទាំងរនាះក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ

1801

។

1802

ក្បជាជនខដេរៅរសសសេ់បាន ង់ោរំ ៅវតតអងគ កាអស់ យៈរពេក្បខហេជា ២ សបាតហ៍

594>

។

រៅមានក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅត្តម រទះរោ ឬ រដ្ឋយរងមើ រជើង រៅ

កាន់ក្ោំងទរនៃរមគងគ រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ
ដេ់មាត់ទរនៃ

1803

។ រក្កាយរពេរៅ

ក្បជាជនខៃះបាន ង់ោំកនុងសាានភាពេំបាក ហូតដេ់មួយសបាតហ៍

1804

រក្កាមកា ោមកាម បស់កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

រដ្ឋយសាិតរៅ

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់មានជំងឺ

1805

។

1800

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៨-៣៩។

1801

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៨-៣៩ (ក្គួសា បស់ពួកោត់កំពង ង់ោំព័ត៌មាន

ប៉ាខនតមិនខដេបានទទួេព័ត៌មានអីាទាេ់ខតរសាះ)។
1802
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៥-៧។
1803
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៨៦-៨៧ (ឡាយ បូនី និងអនករ្សងរទៀត បានរធើា
ដំរណើ រដ្ឋយ រទះរោរៅកាន់មាត់ទរនៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៥-៨៦ (ពួក
ោត់ក្តូវរដើ រៅខក្ពកត្តមាក់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ពធ ពំ ឯកសា E3/4714 ច្ះនងៃទី

២៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រៅក្សុកកំពង់ក្តខបក
រខតតនក្ពខវង រហើយនងៃបនាទប់ ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ រៅអនករេឿង។ ពួកោត់សានក់រៅទីរនាះអស់ យៈរពេ២យប់
មនរពេរឡើងជិះកបា៉ា េ់មកច្ា អំរៅខដេជាកខនៃងពួកោត់សានក់រៅរពញមួយយប់)។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេ

ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 00228741-00228742 (ជនរភៀសខៃួនបានោយកា ណ៍
ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានដឹករៅទរនៃរមគងគរដើមបីរឡើងជិះសាឡាង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត

សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (រដ្ឋយទក
រោេក្ទពយសមបតិត បស់ខួ ៃន ពួករគក្តូវបានបញ្ជូ នមកអនករេឿនខដេជាកខនៃងពួករគបាន ង់ោំ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ពួក
រគក្តូវបានអមដំរណើ រដ្ឋយកមាមភិបាេខខម ក្កហម រដើមបីរឆ្ពះមកកាន់អនករេឿងខដេជាកខនៃងពួករគបាន ង់ោំកបា៉ា េ់
ហូតដេ់រមា៉ាង ១១ យប់)។
1804
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៦-៨៧។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557954-00557955។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

552

01006860
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រក្កាយមក ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំង
ក្បដ្ឋប់អាវធ

1806

កនុងទិសរៅរឆ្ពះរៅកាន់ក្កុងភនំរពញ ឬ ្ៃងកាត់ទរនៃរមគងគរឆ្ពះរៅកាន់រខតត

1807

កំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)

។ កាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ ខៃះពំសូវមានមនសសជិះខណន

1808

រនាះរទ រហើយរៅសេ់កខនៃងសក្មាប់ទរក្មតខៃួនបាន

1805

។ កាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់រ្សងរទៀតក្គបជិត

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១១-១៣។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00559763។
1806
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៧ (មានអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ២នាក់រៅខ្ង
មខទូក ឬ កាណូ ត និង២នាក់រៅខ្ងរក្កាយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័
៤៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៣-៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម )
00373248-00373251។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះ
នងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ 5-6 ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498 (ក្បជាជនរៅក្គប់ភូមិទាង
ំ អស់
រៅកនុងក្សុកលាាឯម រខតតកណា
ត េ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញត្តមកាណូ តខដេដឹកមនសសោប់ យនាក់)។
1807
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ២៨-២៩ (នងៃមួយរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ឬ ឆ្នំ
១៩៧៧ រៅរពេក្ពឹកក្ពេឹម អូន ្េៃី ជីដូនោត់ និងក្បជាជនរ្សងៗរទៀត ក្តូវបានដឹកត្តមកាណូ តរៅកាន់ទីក្កុង
ភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤, ទំព័ ៤៣-៤៤ (ោន់ សជាតិ
ក្គួសា បស់ោត់ និងោប់ យក្គួសា រ្សងរទៀត បានរឡើងជិះកាណូ តរៅកនុងរខតតកណា
ត េ រឆ្ពះរៅទីក្កុងភនំរពញ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៤ (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកត្តមកាណូ ត្ៃងកាត់
ទរនៃ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកយករៅខក្ពករៅន)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ 5-6 ERN (ភាសាខខម ) 00349497-00349498។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត

សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN(ភាសាខខម ) 00559763។ (ក្បជាជនោប់
យនាក់ក្តូវបានដឹកត្តមសាឡាង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦២
ERN (ភាសាខខម ) 00836139។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699

ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (ពួកោត់រធាើដំរណើ រដ្ឋយជិះកាណូ តពីភូមិ
នក្ព ំរដង រឆ្ពះរៅកាន់ មជីកង រទើបជិះ ងយនតបនតរៅក្សុករសាទង រខតតកំពង់ធ)ំ ។ សូមរមើេ្ងខដ សា ណា បស់

ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805
ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២៤-២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00228740-00228741។
1808
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៣ (មានក្បជាជនតិច្ជាង ១០០ នាក់ ជិះរេើ
កបា៉ា េ់ ខដេអនកទាំងអស់រនាះមកពីក្សុកខាច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

553

01006861
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រហើយក្បជាជនក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នកនុងភាពងងឹតសូនយឈ្ឹង
រសបៀងអាហា ដេ់ក្បជាជនទាំងរនាះរឡើយ
រដ្ឋយសា រក្សកោៃន
កបា៉ាេ់

1809

។

ខខម ក្កហមពំបានខច្កោយ

1810

។ រកមងខៃះរៅរេើកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ បានខក្សកយំ

រហើយកងទ័ពខខម ក្កហមបានសមៃត
ុ ថ្ន

របាះពួករគរច្ញពីកាណូ ត

1811

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រៅរេើកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ មានជំងឺ ប៉ាខនតកងទ័ពខខម ក្កហមពំ

ខាេ់នឹងពួករគរទ

1812

។ រៅរពេកាណូ ត ឬកបា៉ាេ់ របើកប៉ាះ េកធំ រហើយក្កឡាប់ រគពំរឃើញមាន

កា ជួយសរ្ង្វគះអាីរឡើយ រហើយក្បជាជនខៃះបានេង់ទឹកសាៃប់រៅរពេរនាះ

595>

ឬ

1813

។

1814

ក្បជាជនខៃះក្តូវបានឲ្យច្ះពីរេើកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ រៅរខតតកណា
ត េ (ភូមិភាគនិ តី)

។

កាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ រ្សងរទៀតបានបនតដំរណើ រៅកាន់ក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅទីរនាះ ពួករគក្តូវបាន
ឲ្យច្ះពីរេើកាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ រៅមខក្ពះប មោជវាំង រហើយក្តូវបានដឹករៅកាន់សាានីយ៍ ងរភៃើង

1815

រដ្ឋយរៅទីរនាះ ពួករគបាន ង់ោំអស់ យៈរពេជារក្ច្ើនរមា៉ាង
បានរបើកបនតដំរណើ ្ៃងកាត់ក្កុងភនំរពញ
1809
1810

1816

។ កាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ ខៃះរទៀត

។ រៅរពេរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ោន់ សជាតិ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៧។
កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០

ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00865605 (ពួកោត់ក្តូវបានរឡើងជិះកបា៉ា េ់ រហើយពំទទួេបានមាូបអាហា រឡើយ)។
1811
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥។
1812
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ១២-១៣។
1813
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (ទឹកហូ កួច្ខ្ៃង
ំ បណា
ត េឲ្យកបា៉ា េ់មួយ រៅរជើងទីពី េិច្ រហើយអនកជិះសាៃប់
ទាំងអស់ រក្ ះោមនកា រធាើអនតោគមន៍ពីសំណាក់ពួកខខម ក្កហមរទ)។
1814
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ក្តូវបានដ្ឋក់ច្ះរៅខក្ពករៅន)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ២៨-២៩ (ពួកោត់បានមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញក្បខហេ
ជារមា៉ាង៦លាៃច្ រហើយក្តូវបាននាំយករៅសាានីយ ងរភៃើង ខដេពួកោត់ក្តូវ ង់ោំក្បខហេជាមួយរមា៉ាង រដើមបីរឡើង
ជិះ ងរភៃើង រឆ្ពះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992

ច្ះនងៃទី១១ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN(ភាសាខខម )00349498
(ពួករគបានច្ះពីកាណូ ត រៅកនុងក្សុកពញាឮ រខតតកណា
ត េរហើយក្តូវបានរ្ទ ពីកាណូ តឲ្យរឡើងជិះឡាន)។
1815
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។
1816
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្គួសា ោត់ និងក្គួសា ោប់ យរ្សងរទៀត បាន្ៃងកាត់ក្ពះប មោជវាំង ប សមានក់បានខក្សក
រឡើងថ្ន “ជរោ! រយើងដេ់ភំរន ពញរហើយ”
រក្ៅរហើយក៏បាញ់ោត់សមាៃប់

1817

។ កងទ័ពខខម ក្កហមបានរៅប សរនាះរច្ញមក

1818

។ កាណូ ត ឬ កបា៉ាេ់ ទាំងរនាះបានរបើកបនតដំរណើ ្ៃងកាត់ក្កុង

1819

ភនំរពញ រហើយបានច្ំណាយរពេរពញមួយនងៃរទើបបានរៅដេ់រខតតកំពង់ឆ្នំង(ភូមិភាគបសចិម)

។

រៅរពេរៅដេ់ទីរនាះ ក្បជាជនខៃះក្តូវបាន្តេ់រសបៀងអាហា ឲ្យ រហើយពួករគបាន ង់ោំជាមួយ
ក្បជាជនរ្សងរទៀតរដើមបីទទួេកា ដឹកជញ្ជូ នបនតរទៀត

1820

។ រក្កាយរពេច្ះពីរេើកាណូ ត ឬ

កបា៉ាេ់ ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមឡានរៅកាន់សាានីយ៍ ងរភៃើង រដ្ឋយរៅទីរនាះ
ពួករគបាន ង់ោំ ហូតដេ់រៅមួយសបាតហ៍
រហើយក្តូវបានរគ្តេ់ បបអងក ឲ្យ
១១.២.២

រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

1821

។

ដំណាក់កាេទី២៖ កា បញ្ជូនរៅកាន់ភម
ូ ភា
ិ គ យ័ពយ និងភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់)

កណា
ត េ និងតំបន់ ១០៣

596>

កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យ

1822

ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ខដេក្តូវបាន

ក្បមូេ្តំរុ ៅត្តមសាានីយ៍ ងរភៃើង រៅត្តមទីត្តង
ំ រ្សងៗ ួមទាំងរៅក្កុងភនំរពញ និងរខតតកំពង់ឆ្នំង
1817

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤, ទំព័ ៤៣-៤៤។

1818

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤។

1819

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤-៣៥, ទំព័ ៤៣-៤៤។ កំណត់រហតនន

កា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧
ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373249។
1820
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤-៣៥, ទំព័ ៤៣-៤៤។ (រគខច្កអងក ឲ្យ
ពួកោត់៣ កំប៉ាង ១ កំប៉ាង ៣នាក់ រៅកនុងរខតតកំពង់ឆ្នំង រហើយពួកោត់ ង់ោរំ ៅសាានីយទរនៃលាប)។
1821
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349497-98 (កាណូ តឈ្ប់រៅក្សុកពញាឮ ជាទីកខនៃងខដេពួកោត់ក្តូវបាន
រ្ទ ឲ្យរឡើងជិះឡានរៅកាន់សាានីយ ងរភៃើងដំណាក់សាមច្់។

ពួកោត់រៅទីរនាះមួយអាទិតយ

រដ្ឋយសាិតរក្កាមកា

ក្តួតពិនិតយ បស់អនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ រពេរនាះពួកខខម ក្កហមបាន្តេ់ បបអងក ឲ្យពួកោត់)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910
(ពួកោត់ច្ះរៅ្ា តូច្មួយនងៃ

បនាទប់ពីរច្ញពីអនករេឿង

រហើយរឡើងជិះឡានរៅ្ា ងមី

រដើមបី ង់ោរំ ឡើងជិះ

ងរភៃើង)។
1822
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧-៣៨។ (ខខម ក្កហមបានក្បាប់ឲ្យពួកោត់រឡើង
ជិះឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ២៣-២៤ (ពួកោត់ោមនជរក្មើស
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(ភូមិភាគបសចិម) ឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងរឆ្ពះរៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ

1823

យ័ពយ)

1824

។ មាន ងរភៃើងរធាើដំរណើ មតងកនុងមួយសបាតហ៍ និងរពេខៃះពី ដងកនុង ១ សបាតហ៍

។

រឡើយ រក្ៅពីរឡើងជិះ ងរភៃើង រហើយពួកទាហានបាន ញពួកោត់ឲ្យរឡើងរេើ ងរភៃើង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៧-៤៩, ទំព័ ៤៩-៥០, ទំព័ ៥៧ (រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រៅ នី
និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងជិះ រទះរភៃើងរដ្ឋយទាហានខខម ក្កហម ១០ នាក់ ខដេក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៨ (រគដ្ឋក់ពួកោត់ឲ្យជិះរេើ រទះរភៃើង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៥៦-៥៨ (ពួកោត់ជិះរៅកនុងទូកដឹកទំនិញ បស់ ងរភៃើង
រឆ្ពះរៅកាន់សាានីយ៍រោកក្តុំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៤៤-៤៥ (ក្បជាជន
ពំមានជរក្មើស ថ្នរតើក្តូវជិះ ឬមិនជិះ ងរភៃើងរឡើយ។ ពួកោត់ក្តូវបានបងេំ រដ្ឋយពួករោធាក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥-៤៦ (រយើងក្តូវបាន ញបញ្ចូ េរៅកនុង
ងរភៃើង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា E3/5424 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៧ ERN (ភាសាខខម ) 00481187 (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើង រៅកាន់ភំធ
ន ិបរដ ក្សុកោស់ក្កឡ រខតត
បាត់ដំបង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ពួកោត់រឡើងជិះ ងរភៃើងរៅ្ា ងមី រៅរមា៉ាង ៩ យប់ រហើយរៅដេ់រ ធិ៍សាត់ រៅរមា៉ាង
៣ ភៃឺ)។
1823
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៧០-៧១ (រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ មាន
ក្បជាជនោប់ ន់នាក់រៅរេើ ងរភៃើង ខដេ រៅ នី ជិះរឆ្ពះរៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា
ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១១-១២, ទំព័ ១៦-១៧, ទំព័ ១៨-២០ (ក្បជាជនខដេដឹកយករៅរនាះ ួមមាន រកម ង
ោស់ និង អនក ជំងឺ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣៨, ទំព័ ៤១ (ពីភូមិភាគនិ តី
ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសត្តម ងរភៃើង រៅកាន់រខតតកំពង់ឆ្នំង រហើយបនាទប់មក រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00414418 (្សតី កមា និងមនសសោស់ អងគយ
ុ រៅរេើកក្មាេកនុងទូ ងរភៃើងខដេមានមនសសកកកញ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៨-២៩, ទំព័ ៤៦-៤៧ ( ងរភៃើងបានបនតដំរណើ កា ហូតដេ់
ឆ្នំ ១៩៧៩)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ

ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា

E3/4992 ច្ះនងៃទី១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557954-55។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00349497។
1824
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ២៤-២៥ ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414418។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00414475។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មានកងទ័ព ២ នាក់រៅកនុងទូ ងរភៃើងនីមួយៗ រហើយមានកងទ័ព៣ ឬ ៤ នាក់រៅកនុងទូកាេ ងរភៃើង
ជាមួយអនករបើក

1825

។ ទាា ទូ ងរភៃើងនីមួយៗមាន នករឈ្ើសកោំងបិទ

កងទ័ពដខដេទាំងរនាះសាិតរៅរេើ ងរភៃើងរច្ញពីក្កុងភនំរពញ
វិញ

1827

។ ជារ ៀងោេ់រពេ

និង ងរភៃើងខដេវិេក្តឡប់មក

។ ងរភៃើងទរទបានរបើកក្តឡប់មកក្កុងភនំរពញវិញ រដ្ឋយមានខតអនករធាើកា រៅរេើ ងរភៃើង

និងកងទ័ពខតប៉ារណា
ណ ះ

597>

1826

1828

។

1829

ងរភៃើងនីមួយៗមានពី ២០ រៅ ២៥ ទូ

។ ទូនីមួយៗអាច្ដ្ឋក់មនសសបាន ពី ៤០ រៅ

៥០ នាក់ ប៉ាខនតជាធមមត្តមានមនសសពី ២០ រៅ ២៥ នាក់ រៅកនុងទូនីមួយៗ

1830

។ ទូខៃះពំមានអនកជិះ

1831

ុ កនុងទូរនាះ ឬ ក៏ឈ្ បាន
ខណនរទ ដូរច្នះ អនកជិះអាច្អងគយ

1825

។ ទូ ងរភៃើងរ្សងរទៀត មានអនកជិះ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១១-១៣, ទំព័ ១៧-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ

ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័

៣៨-៣៩។ (មានទាហានខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធរៅកនុងទូ ងរភៃើង

នីមួយៗ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៩, ទំព័ ៧០-៧២ (ទាហានខខម ក្កហមបាន
អមដំរណើ

ងរភៃើង និងក្តួតពិនិតយរមើេអនករធាើដំរណើ កនុងរពេរធាដ
ើ ំរណើ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២

(Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៩-៧០ (ខខម ក្កហមោៃោ
ំ រំ មើេពួកោត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កង
សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00414475-00414476។
1826
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៥-៤៦ (រៅរពេទូ ងរភៃើងរពញ ពួករគបានបិទទាា និងដ្ឋក់គនៃឹះខ្ទស់)។
1827
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ២៣-២៤។
1828
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ២៣-២៤។
1829
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៦-១៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី១០ ខខធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00414475-00414477។
1830
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៦-១៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414418
។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ សាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។
1831
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៨-២០, ទំព័ ៣៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1832

ក្បុស ក្សី រកមង ោស់ ខណនណាន់ត្តន់ត្តប់

។ អនកជិះកនុង ងរភៃើងពំមានរសបៀងអាហា

ក្គប់ក្ោន់រទ រហើយពំក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យយក បស់ ប រៅត្តមខៃួនរឡើយ
ពំបានជួយដេ់អក
ន ជំងឺ ឬ អនកង្វយ ងរក្ោះរនាះរទ

1832

1834

1833

។ កងទ័ពខខម ក្កហម

។ អនកជិះក្តូវសក
ំ ងទ័ពទាំងរនាះឲ្យ ងរភៃើង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៩, ទំព័ ៦៩-៧០ ( ងរភៃើង្ទក
ុ រៅរដ្ឋយប ស ្សតី

កមា និងមនសសោស់។ ពួករគអងគយ
ុ ទេ់មខោន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័
៤០-៤១ (ពួកវាបានញាត់មនសសច្ូេរៅកនុង ងរភៃើង

ហូតដេ់ទូនីមួយៗរពញខណន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ២៣-២៤ ( ងរភៃើង្ទក
ុ រៅរដ្ឋយមនសសោ៉ាងខណន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៤៣-៤៥ ( ងរភៃើងក៏មានដឹកសតា្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៩ (មានមនសសោ៉ាងខណនរៅរេើ ងរភៃើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៨ (មិនមានកខនៃងទរក្មតខៃួនរឡើយ ពីរក្ ះទូ ងរភៃើងនីមួយៗរពញរៅ
រដ្ឋយឥវា៉ា ន់ និងទំនិញ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា

សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៩-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865604-00865606
( ងរភៃើងមានដឹកទាំងមនសស និងសតា)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័
២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ពួកវា ញរយើងច្ូេ ងរភៃើង ដូច្សតា រោ ក្កបី។ ទូនីមួយៗដ្ឋក់មនសសបាន
១៥០ នាក់)។
1833
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៨-៤០ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា ទឹក
ឬ សំរេៀកបំ ក់រឡើយ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៩-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៩ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា ឬទឹករឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៨៣-៨៤ (ពួកោត់មិនទទួេបានមាូបអាហា ឬ ទឹករឡើយ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៤៤-៤៥ (រគមិនបាន្តេ់ទឹកឲ្យពួកោត់រទ ពួកោត់
ក្តូវច្ះរៅដងទឹករដ្ឋយខៃួនឯងរៅរពេឈ្ប់ ីឯអងក រៅរពេរធាើដរំ ណើ ដេ់មួយដំណាក់ គឺរគខច្កឲ្យមួយដំណាក់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (យឹម សវណណ )ទំព័ ៧៤-៧៥ (ពួកោត់ទទួេបាននំប័ងមួយ រៅរពេពួកោត់
រឡើងជិះ ងរភៃើង នំប័ងមួយរនះ មិនក្គប់ក្ោន់រទ រហើយបនាទប់មករទៀត ពួកោត់មិនទទួេបានអាីរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ )ី ទំព័ ៤៥-៤៦ (ពួកោត់អត់មានមាូបអាហា ឬ ទឹករឡើយ រហើយ
រៅរពេឈ្ប់ ពួកោត់្ឹកទឹកខដេពួកោត់អាច្ កបានរៅជិតៗរនាះ រដ្ឋយមិនខាេ់ថ្នរតើទឹករនាះសាអត ឬមិនសាអត
រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំព័ ៤៣-៤៤ (ក្បជាជនទទួេ
បានមាូបអាហា

និងទឹកមិនក្គប់ក្ោន់រឡើយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម

ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349499 (ក្បជាជន្ឹកទឹក
ក្ត ង
ំ ទឹកក្សះ រហើយរគ្តេន
់ ំប័ងឲ្យពួកោត់)។
1834
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៤-៧៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឈ្ប់រដើមបីបរនាទ បង់

1835

។ អនកជិះរៅរេើ ងរភៃើងបានសាៃប់រដ្ឋយសា រហវហត់អស់កមាៃំង ឬ អត់

អាហា រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ

1836

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ បាន្តេ់សកេីកមម

ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហម បានរបាះសាកសពអនកជិះខដេបានសាៃប់រច្ញពី ងរភៃើងខដេកំពងរធាើដំរណើ

1837

រៅមខ

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីមានក់រ្
ម ះ ឌី រ ឿន បាន្តេ់សកេីកមមអំពីរកមងៗខដេវរងាង

ឪពកមាតយរៅរេើ ងរភៃើងយំជាប់ ហូត

1838

បងអួច្ ងរភៃើង

រហើយបានរឃើញកងទ័ពខខម ក្កហមរបាះរកមងខៃះរច្ញត្តម

1839

។ រក្កាយមក សាកសពក្តូវបានរគរឃើញរៅត្តម្ៃូវ ងរភៃើង

។ សាកសី សខ

ឈ្ិន ខដេជាកមមក ជួសជេ្ៃូវ ងរភៃើង បានកប់សាកសព េួយរៅត្តម្ៃូវ ងរភៃើង។ កខនៃងរនាះ

1835

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤០-៤១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័

៤៥-៤៦ (រៅរពេមួយរនាះ ពួកខខម ក្កហមបានឲ្យពួកក្សីៗច្ះពី ងរភៃើងរៅ

បរនាទ បង់ រដ្ឋយមានកា ោមរដ្ឋយភជង់ការំ ភៃើងរៅរេើពួកោត់។ ពួកោត់មិនអាច្បរនាទ បង់រកើតរទ ពីរក្ ះពួកោត់
ភ័យ នធត់នឹងកា ភជង់ការំ ភៃើង)។
1836
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័

៣២ (ក្បជាជនខៃះបានសាៃប់រៅរពេរធាើដំរណើ

រដ្ឋយសា ខតសាានភាពេំបាករពក)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៤១ (មានក្បជាជនសាៃប់រក្ច្ើនណាស់ កនុងអំឡុងរពេនន
កា ជរមៃៀស)ទំព័

៤៣ (ពំមានអាហា ក្គប់ក្ោន់កនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរទ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ

ក្តិះ អាេ ឯកសា E3/5324 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00451229-00451230
(ោយ បស់ោត់បាន សាៃប់រៅរេើ ងរភៃើង រដ្ឋយសា ខតខាះអាហា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(François PONCHAUD) ទំព័ ៤៣-៤៤ (រដ្ឋយសា សាានភាពអមនសសធម៌រៅរេើ ងរភៃើង មានមនសសសាៃប់រក្ច្ើន
ណាស់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២០៨ ERN (ភាសាខខម )
00836285 (កមា និងមនសសោស់ជារក្ច្ើននាក់បានសាៃប់ រក្ ះោមន អាហា និងរដ្ឋយសា សាានភាពេំបាក)។
1837
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៩-៤០។
1838
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា E3/4656 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័
៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544560-00544561។ Stephen HEDER បានបញ្ញជក់ថ្ន កា រ ៀបោប់ បស់ ឌី រ ឿន
្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ពីសាានភាពននកា ដឹកជញ្ជូ នខដេជនរភៀសខៃួនរៅត្តមក្ពំខដនក្បរទសនង

បានោយកា ណ៍ក្បាប់ោត់

(ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Stephen Heder) ទំព័ ៦៣-៦៦)។
1839
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៨-១៩, ទំព័ ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣២ (អូន ្េៃី បានរឃើញសាកសពខដេក្តូវបានក្គបក្កណាត់ស )។ សកេីកមម
បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836137 (មាន

សាកសពរៅត្តម្ៃូវ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាៃត់ រហើយមានមនសសតិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ ស់រៅខកប រនាះ។ រដ្ឋយសា រហត្េរនះរហើយ រទើប

1840

ោត់សននិដ្ឋានថ្ន សាកសពខដេោត់បានរឃើញរនាះ គឺជាសាកសពអនកជិះ ងរភៃើង

598>

។

រក្ៅពី ងរភៃើង មានឡានរោធា និងឡានសី វិេ ក៏បានដឹកជញ្ជូ នក្បជាជនសី វិេោប់ ន់

នាក់ពីទីត្តំងក្បមូេ្តំនា
ុ នារៅទូទាង
ំ ភាគខ្ងតបូងននក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ និង

1841

បាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)

1842

រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)

និងរខតត

1840

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១៨-១៩។

1841

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤១ (ក្បជាជនក្បខហេ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបាន

ផ្ទៃស់ទីេំរៅពីរខតតកំពង់ឆ្នំង រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ ត្តមឡានធំៗ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៧-៨៨ (ពួកោត់ច្ះពីកាណូ តរៅខក្ពករៅន បនាទប់មក ពួកអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយ
អាវធបានក្បាប់ ពួកោត់ឲ្យរឡើងជិះឡាន រឆ្ពះរៅរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៦-៧ (បនាទប់ពីសានក់រៅអងគ កាបាន២រៅ៣សបាតហ៍ ពិន ោ៉ានង ក្គួសា បស់ោត់ និង
ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្បខហេ ២.០០០ នាក់ បានរឡើងជិះឡានក្បមាណ ២០ រៅ ៣០ រក្គឿង រឆ្ពះរៅកាន់
រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៣-៧៤។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN
(ភាសាខខម ) 00373248-00373251 (ឡានឈ្ប់រៅរកាះជំ រខតតរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៧ ERN (ភាសាខខម )
00420971-00420975។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦

ខខកមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN(ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ខខម ក្កហមបានបងេំឲ្យពួកោត់រឡើងជិះឡាន
ពីរខតតត្តខកវ)។ កំណត់រហតបទសមាភសន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា ឯកសា
E3/5639 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00845882 (ដំបូងក្បជាជនក្តូវបានក្បមូេ
្តំរុ ៅនក្ជក្ពះរៅន

ក្ត្តំខ្ន

រខតតកព
ំ ង់សឺ។
ព

បនាទប់ពី ង់ោរំ ៅទីរនាះ២រៅ៣នងៃមក

ខខម ក្កហមបានដឹកអនកជរមៃៀស

ក្បខហេ ៣.០០០ នាក់ ត្តមឡានពី ៦០ រៅ ៧០ រក្គឿង រដ្ឋយកនុងឡាននីមួយៗមានមនសសពី ៤០ រៅ ៥០ នាក់
រឆ្ពះរៅក្កុងរ ធិ៍សាត់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា E3/4734 ច្ះនងៃទី

១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00484412។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី រគៀង វណា
ណ ី ឯកសា E3/5310 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម )
00349486-00349487។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អ៊ុំ រក្ពឿង ឯកសា E3/3957 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00414475-00414476។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹម សាវ៉ាន
ឯកសា E3/5296 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00355444-00355445 (ឡឹម
សាវ៉ាន (ពីមនជាក្ពះសងឃ) ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីក្សុកច្្នាទ រខតតសាាយរ ៀង រៅកាន់រខតតរ ធិ៍សាត់ រៅច្ងឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

560

01006868
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1843

ក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣)
ក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ
ខៃួន

1845

។

1846

ណាស់

1844

។

។ ពួករគក្តូវបានដឹកជញ្ជូ ន និងោមកាម រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម
កងទ័ពខខម ក្កហមបានបាញ់សំរៅរៅអនកខដេបានពាោម ត់រគច្

ឡានមានមនសសជិះខណនណាន់ត្តន់ត្តប់។

សាានភាពរៅរេើឡានមានភាពេំបាក

រហើយអនកជិះក្តូវបរនាទ បង់រៅរេើឡានផ្ទទេ់ខតមតង

1847

។ អនកជិះជារក្ច្ើននាក់ ឈ្ឺ

១៩៧៦)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ

និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232307 (នម៉ា សីសូផ្ទ និងក្គួសា បស់ោត់
ក្តូវបានដឹកត្តមឡានក្បមាណ ២០ រក្គឿង ពីរខតតត្តខកវ រៅកាន់ភំរន ពញ)។
1842
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ 4 ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ សាយ កាណាេ់ និងក្គួសា
បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញរៅកាន់នក្ព ំរដង រខតតកព
ំ ង់ោម។ រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបានខខម
ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតតកំពង់ធ)ំ ។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១២
ERN (ភាសាខខម ) 00836189 (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនងមីទាំងអស់រៅតំបន់មួយ ក្តូវបាននាំយកពីរខតត
កំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។ សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេ ន័ រវ ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសស

រេខ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២៤-២៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00228740-00228742 (ក្បខហេជារៅខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣៥.០០០ នាក់ ខដេពីមនក្តូវបាន
ជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានជរមៃៀសជាងមីមង
ត រទៀត ពីក្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ)។
1843
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ១០-១២, ទំព័ ៣៧-៣៩ (អនកជរមៃៀសក្បមាណ
៣០០០ នាក់ ក្តូវបានជរមៃៀសត្តមឡានពីរខតតកព
ំ ង់ធំ រៅកាន់តំបន់ ១០៣)។ ទក្មង់ខបបបទព័តមា
៌ នជន ងរក្ោះ
ឈ្ឹម សា ំ ឯកសា E3/5333 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00453090 (ឈ្ឹម សា ំ
និងក្គួសា

បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសពីោក់អខក្ង រៅកាន់ក្សុករកាះធំ រខតតកណា
ត េ។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកោត់

ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតក្ពះវិហា )។
1844
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨៩-៩០ (មានទាហានខខម ក្កហម និងក្បធានកង។
ទាហានខខម ក្កហមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ រហើយរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់ពណ៌រមម និង ក់ខសបករជើងសខក្ងកទាំងអស់ោន)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៤-៥ (មានទាហានខខម ក្កហម៤នាក់រៅរេើឡាននីមួយៗ
ខដេ ួមមាននតកងឡានមានក់ ក្ពូឡានមានក់ និង២នាក់រទៀតក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធរៅកនុងឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៩-៤០ (នតកងឡាន និងទាហានរ្សងរទៀតរសៃៀករខ្អាវរមម)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩
ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251។
1845
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤០-៤១។
1846
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៦-៧ (មានក្បជាជនក្បមាណពី ៨០-១០០ នាក់
ឈ្ រៅរេើឡាននីមួយៗ។ វាជា ដូវរភៃៀង ដូរច្នះពួកោត់ទទឹកខៃួនរជាគ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

និងមានជំងឺោគ ូស

1848

អនកជិះខៃះបានសាៃប់

599>

។ រដ្ឋយសា កា រហវហត់អស់កមាៃំង កា អត់អាហា ឬ រដ្ឋយសា ជំងឺ

1849

។

យៈរពេពី បីនងៃរក្កាយមក រហើយរពេខៃះ ហូតដេ់មួយសបាតហ៍ ងរភៃើង និងឡានទាំង

1850

រនាះបានរៅដេ់រខតតរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)

រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ

សខ្) ទំព័ ៤០-៤១, ៥៧ (មនសសរេើឡានរឡើងខណនកតន់ ្ៃូវពិបាកខមនខទន រហើយរគមិនអនញ្ញាតឲ្យក្បជាជនច្ះពី
រេើឡានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ១០៨ (ជាឡានក្ទុង រហើយមនសសទាំង
អស់ក្តូវឈ្ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៤-៥ (ឡានដឹកមនសសរឡើងខណនៗ)។
កំណត់រហតបទសមាភសន៍ជាមួយ គីម រហង រដ្ឋយកា ិោេ័យសហក្ពះោជអាជាា ឯកសា E3/5639 ច្ះនងៃទី ០៣
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN 00845882 (បនាទប់ពី ង់ោំរៅទីរនាះ២រៅ៣នងៃមក ខខម ក្កហមបានដឹកអនក
ជរមៃៀសក្បខហេ ៣.០០០ នាក់ ត្តមឡានខដេមានច្ំនន
ួ ពី ៦០ រៅ ៧០ រក្គឿង រដ្ឋយកនុងឡាននីមយ
ួ ៗ មានមនសស
ពី ៤០ រៅ ៥០ នាក់ រឆ្ពះរៅក្កុងរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗ
ោន ទំព័ ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ឡានមានដំបូេក្កណាត់រៅសូ)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័
៣០៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232307 (មានក្បជាជនក្បមាណ ២០០-៣០០ នាក់ ជិះរៅកនុងឡានធំ “ខណនកតន់រសទើ ខត
ោមនកខនៃងដកដរងាើមរឡើយ”)។
1847
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៦-៧ (ក្បជាជនបរនាទ បង់រៅរេើឡានខតមតង)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៥៦-៥៧ (ពួកខខម ក្កហមបានឈ្ប់ច្ះបរនាទ បង់ ប៉ាខនត
អនករៅរេើឡានមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យច្ះពីរេើឡានរទ
រ ធិ៍សាត់)។

កនុងរពេរធាើដំរណើ រពញមួយនងៃ

ហូតពួកោត់រៅដេ់

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ម៉ាម សខេី ឯកសា E3/5022 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00561594។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទ
រ្សងៗោន ទំព័ ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ឡានឈ្ប់រ ៀងោេ់ ៥ ឬ ៦ រមា៉ាងមតង រដើមបីឲ្យក្បជាជនច្ះ
បរនាទ បង់។ ឡានមានដំបូេក្កណាត់រៅសូ)។
1848
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤១-៤២។
1849
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៤-៣៦ (ពិន ោ៉ានង បានរឃើញមនសស២នាក់
សនៃប់

រហើយរក្កាយមកក៏បានសាៃប់រៅ។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

គង់

វា៉ា ច្

ឯកសា

E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ភាៃមៗបនាទប់ពី
ឡានោករច្ញពី្ា សំរោង កនុងរខតតត្តខកវ កូនក្សីរៅ បស់ គង់ វា៉ា ច្ បានសាៃប់រដ្ឋយសា ោមនទឹករដ្ឋះរោរៅ)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័

៣-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00420971-00420975។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

ប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

១១២ ERN (ភាសាខខម ) 00836189 (កនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ

E3/4590 កាេ

កមា សាៃប់រដ្ឋយសា

រហវហត់ អស់កមាៃំង និងជំងឺ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

562

01006870
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1851

(ឧតត ោស់) កណា
ត េ)

1852

និងរខតតក្ពះ វិហា (តំបន់ ១០៣)

។ ទីត្តង
ំ ខដេអនកជិះឡានក្តូវ

បានដ្ឋក់ច្ះរនាះ ជាធមមត្តពំខមនជាកខនៃងខដេពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្នជាកខនៃងខដេក្តូវបញ្ជូ នរៅ
រនាះរទ

1850

1853

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខកមភៈ ឆ្នំ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៦-៧ (ពួកោត់ឈ្ប់រៅកំពង់ឆ្នំងមួយយប់

រហើយ

រៅនងៃបនាទប់បានមកដេ់រខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៥-៦ (បនាទប់ពី
ពួកោត់ជិះឡានមួយនងៃ រទើបពួកោត់បានមកដេ់រ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន)
ទំព័ ១១-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៤៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00373248-00373251។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៩-៧០, ៧៥។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០
ទំព័ ៩-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865604-00865606។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហីម

ឯកសា E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00565833។

កយសំត្តំងខៃួនជា

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00557955 (ពួកោត់ោប់រ្តើមរធាើដំរណើ រៅរពេយប់ រហើយរៅដេ់រៅរពេក្ពឹករឡើង)។ សកេីកមម បស់
ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836202 (ឡានរធាើដរំ ណើ
ោមនឈ្ប់ យៈរពេ៣នងៃកនៃះ ពីភំរន ពញរៅបាត់ដំបង) ទំព័

២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (បនាទប់ពីជិះ

ងរភៃើង យៈរពេមួយនងៃ ពួកោត់បានរៅដេ់សីស្ន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន
ឯកសា E3/5258 ច្ះ នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ពួកោត់រឡើងជិះ ងរភៃើងរៅ្ា ងមី រៅ
រមា៉ាង ៩ យប់ រហើយរៅដេ់រ ធិ៍សាត់រៅរមា៉ាង ៣ ភៃឺ)។
1851
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (រៅកនុងខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបានខខម ក្កហមជរមៃៀសរៅរខតត
កំពង់ធំ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១២ ERN (ភាសាខខម )
00836189 (រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនងមីទាំងអស់រៅកនុងតំបន់មួយកនុងរខតតកំពង់ោម ក្តូវបាននាំយករៅរខតត
កំពង់ធំ)។

សា ណា បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ

ត្តមគណៈកមមកា សតីពីរសច្កតីសរក្មច្សិទធិមនសសរេខ៩

(XXXIV)

(ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២៤-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 0022874042 (ក្បខហេជារៅខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣៥.០០០ នាក់ ខដេពីមនក្តូវបានជរមៃៀសមកពីទីក្កុងភនំរពញ
ក្តូវបានជរមៃៀសជាងមីមង
ត រទៀត ពីក្សុករកាះសូទិន រខតតកំពង់ោម រៅកាន់រខតតកំពង់ធ)ំ ។
1852
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ ស)ូ ទំព័ ១០-១១, ៣៧-៣៩។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពី
ជន ងរក្ោះ ឈ្ឹម សា ំ ឯកសា E3/5333 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00453090
(រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបានជរមៃៀសរៅរខតតក្ពះវិហា )។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

១១.២.៣ ដំណាក់កាេទី៣៖ កា ោត់ត្តង
ំ រៅត្តមកា ដ្ឋានរធាកា
ើ ង្វ និងសហក ណ៍

600>

បនាទប់ពីក្តូវបានបងេំឲ្យច្ះពីរេើឡាន និង ងរភៃើងមក ក្បជាជនក្តូវបានសួ អំពីក្បវតតិ ូបពី

មន បស់ពួករគ រហើយក្តូវបានខណនាំឲ្យ ង់ោំ រដ្ឋយក្បជាជនខៃះក្តូវសាិតរៅរក្កាមកា ោមកាម

1854

រដ្ឋយកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

1853

។

ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ខដេទន់រខាយរដ្ឋយសា អត់អាហា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២

(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី
២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251 (រគក្បាប់ពួកោត់ថ្ន រធាើដំរណើ រៅ
បាត់ដំបង ប៉ាខនតរគបញ្ជូ នពួកោត់រៅរកាះជំ រខតតរ ធិ៍សាត់។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth

BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ៣០៧-៣០៩
ERN (ភាសាខខម ) 00232305-00232307 (ខខម

ក្កហមបានរបាកបរញ្ញិតក្បជាជនអំពីរោេបំណងពិតក្បាកដនន

កា រធាើដំរណើ )។
1854
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១២-១៣,១៨, ២៩-៣១ (រៅរពេរៅដេ់លាច្
រគបានក្សង់ក្បវតតិ ូបក្បជាជន

រហើយរគបានក្បាប់ក្បជាជនឲ្យសានក់រៅជិត្ៃូវ ងរភៃើង

រក្កាមកា ក្តួតពិនិតយពី

សំណាក់ពួកអនកោមក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២៧-២៨
(ពួកោត់ក្តូវបានសួ អំពីកា ង្វ កាេពីមន)។ កំកំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី
ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00373248-00373251។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៧ (ក្បជាជនក្បមាណ ២០០០ នាក់ ក្តូវបានដ្ឋក់ច្ះពី
រេើឡានរៅលាច្

រហើយក្បមូេ្តំរុ ៅកនុងជំ ំមួយជិតសទឹង

រដើមបី ង់ោរំ គដឹកជញ្ជូ នបនតរៅមខរទៀតរៅនងៃបនាទប់)។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៤ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៥១-៥២, ៥៧ (ពួកោត់ក្តូវបានទាញទមាៃក់ច្ះពីរេើ ងរភៃើងរៅ
រពេជិតយប់ រហើយក្តូវបានក្បាប់ឲ្យ ង់ោរំ ៅជិត្ៃូវ ងរភៃើង។ បនាទប់មក ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់សហក ណ៍
នានា

បនាទប់ពីក្តូវបានច្ះរ្
ម ះ

និងកត់ក្ត្តអំពីកា ង្វ បស់ពួកោត់ ួច្មក)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ជា សវត្តា ឯកសា E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១១ ERN (ភាសាខខម )
00865606 (បនាទប់ពីច្ះពីរេើ ងរភៃើង ពួកខខម ក្កហមបានក្សង់ព័ត៌មានពីពួកោត់ មនរពេោត់ពក
ួ ោត់ឲ្យរៅត្តម
កខនៃងរធាើកា )។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា

E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ

កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00559763 (រៅរពេរៅដេ់លាច្ រមខខម ក្កហម ង់ោទ
ំ ទួេ រហើយ
ពួកោត់សក្មាករៅសាានីយ ងរភៃើងមួយយប់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗ
ោន ទំព័ ១៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836239 (បនាទប់ពម
ី កដេ់រ ធិ៍សាត់ ពួករគក្តូវបានដឹកត្តម ងរភៃើងរៅកាន់
ភនំធិបតី ខដេរៅទីរនាះ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យពួកោត់ច្ះរៅទីរនាះ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ច្
ួ រៅរហើយរនាះ

1855

ពំក្តូវបាន្តេ់ទឹក រសបៀងអាហា សមាភ ៈអនាម័យ អក្ងឹង ឬ មងរទ

ក្បជាជនខៃះរទៀតបាន ង់ោអ
ំ ស់ យៈរពេពី បីនងៃ ឬ
សាានភាពខបបរនះ

ហូតដេ់មួយសបាតហ៍ រដ្ឋយសាិតរៅកនុង

។ រៅត្តមទីត្តង
ំ រ្សងរទៀត រទះរោខដេប រដ្ឋយកមាមភិបាេខខម ក្កហម

1858

។

កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមទីត្តង
ំ ខដេក្តូវបញ្ជូ ន

រៅ រដ្ឋយរពេខៃះ បានបំខបកសមាជិកកនុងក្គួសា ្ងខដ

1855

។

1857

បាន ង់ោំដឹកក្បជាជនរៅរពេខដេពួករគមកដេ់

601>

1856

1859

ច្ំខណកក្បជាជនខៃះរទៀត ក្តូវបាន

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139

(ក្បជាជនងមីខដេមកដេ់ ក្ពះវិហា រមើេរៅមានកមាៃំងរខាយខាះជីវជាតិ)។
1856
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ៣៨-៣៩ (ពួកោត់្ឹកទឹក និងងូតទឹករៅកនុងវាេ
ខក្សខតមួយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៧-៥០, ៥៤-៥៥ (រៅរពេរៅ
ដេ់រខតតបាត់ដំបង រគមិនបាន្តេអា
់ ហា ឲ្យពួកោត់រទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័
៥៨-៥៩ (មានរភៃៀងធាៃក់ ប៉ាខនតពមា
ំ នជក្មក និងអាហា រឡើយ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី

រ ឿន ឯកសា E3/4656 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (ឌី រ ឿន និងអនក
ជរមៃៀសរ្សងរទៀត បានរដករៅសាានីយ ងរភៃើងមួយយប់កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ប៉ាខនតោមនអាីហូបរទ រហើយក្តូវបានបងេំឲ្យ
រដករៅរេើដីរដ្ឋយោមនមង)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២០៨
ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ពួកោត់ទទួេបានអងក

អំបេ
ិ
ប៉ាខនតោមនជក្មក ឬជំ ំរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ- កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា
E3/20 ទំព័ ៣០៩-៣១០ ERN (ភាសាខខម ) 00232307-00232308 (ពួកអនកងមីោប់ ន់នាក់បានរបាះជំ ំរៅោៃំងទក
សមាភ ៈ ងរភៃើងកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់

រដ្ឋយរៅទីរនាះ

មាន សរពញរៅរដ្ឋយអាច្ម៍មនសស

និងសតាមូសរក្ច្ើន

ឥតគណនា។ ពំមានអាហា ហូប និងទឹក្ឹកក្គប់ក្ោន់រទ រហើយក៏ោមនកខនៃងសក្មាប់ទរក្មតខៃួនខដ )។
1857
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (សខ ឈ្ិន) ទំព័ ១១-១២,១៨-១៩ (ពី បីនងៃរៅមួយសបាតហ៍)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៧ (មួយនងៃ)។
1858
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៩-៥០ (រៅរពេពួកោត់ច្ះពី ងរភៃង
ើ រៅក្សុក
រមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង មាន រទះរោកំពង ង់ោរំ ៅទីរនាះ) ទំព័ ៥៩ (អនកប រទះរោរសៃៀកសំរេៀកបំ ក់រមម និង
បង់កក្កមា ក្សរដៀងោនរៅនឹងពួកទាហានខខម ក្កហមខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី)
ទំព័ ៥-៦ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៤៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសា
ខខម ) 00373250-00373251។
1859
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧៥ (យឹម សវណណ បង/បអូនក្បុស និងឪពក បស់
ោត់ ក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យរៅកងរ្សងៗោន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៧០-៧១
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006873
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

អនញ្ញាតឲ្យរក្ជើសរ ីសឃខំ ដេពួករគក្តូវរៅ

1860

។

ខខម ក្កហមបាននិោយថ្ន

ពួករគយក

1861

ក្បជាជនមួយច្ំនួនរៅសហក ណ៍ងី ម ប៉ាខនតក្បជាជនទាំងរនះបានបាត់ខួ ន
ៃ ហូត

។ ក្បជាជនខៃះ

រទៀតរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រដ្ឋយកា ដឹកជញ្ជូ នរដ្ឋយឡាន ឬ រដ្ឋយ រទះរោ រក្កាមកា ោម
កាម បស់កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ រៅកាន់សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់

(ពួកោត់មិនអាច្រក្ជើសរ ីសទិសរៅខដេពួកោត់ច្ង់រៅរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise
AFFONÇO) ទំព័

៦៩-៧០ (កូនៗ បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកា ដ្ឋាន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00414418-19
(កា បង្វគប់ឲ្យយកក្បជាជនរៅទីណារនាះ គឺរធាើរឡើងរដ្ឋយគណៈក្សុក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័ ៤៩-៥០ (ពួករមក្កុមខខម ក្កហមបានខបងខច្កអនកខដេទីបបានមកដេ់ងី ម រៅដ្ឋក់រៅត្តម
ភូមិនានា រហើយកូនៗ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅកងរ្សងរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៥ (បនាទប់ពីរៅដេ់ភូមច្
ិ មាក ត្តប៉ាូ រអា ី ក្តូវបានបំខបកពីបងបអូន និងឪពកមាតយ
បស់ោត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤១ (រពជ ក្សី្េ និងបតី បស់ោត់ក្តូវ
បានបំខបករច្ញពីោនរៅរពេរៅដេ់)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ពធ ពំ ឯកសា E3/4714

ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 ។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ ្ិត សាវន ឯកសា E3/5006 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម )
00559763 (រដ្ឋយបំខបកោត់រច្ញពីក្គួសា បស់ោត់ ខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យ ្ិត សាវន រៅក្ច្ូតក្សូវរៅខកប
សាពនមតំរុ ៅ លាប)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ស៊ុំ រសឿន ឯកសា E3/5055 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ

កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00565524 (ក្បធានឈ្ៃ បមិនសាគេ់រ្
ម ះមានក់បានខបងខច្កពួកោត់ជា
កងជាក្កុម។ ក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន រហើយរកម ងៗក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័ត)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN
00249910 (ពួកោត់ក្តូវបានទាហានក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធមកោំទទួេ យករៅ ស់រៅភូមិបាក់រមឃ ឃំបឹងខ្ន រខតត
រ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៩៦ ERN (ភាសាខខម )
(រៅកខនៃងងមី ពួកវាបំខបកសមាជិកក្កុមក្គួសា ឲ្យរៅឆ្ៃយពីោន រហើយកមា ក្តូវបានដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័ត និងោមន
ទទួេបានដំណឹងពីក្គួសា ពួករគ អស់ យៈរពេជារក្ច្ើនខខ)។
1860
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ៤៥ ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម )
00373250-00373251 (ពួកោត់បានសរក្មច្សានក់រៅរកាះជំបនតរទៀត)។
1861
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00373251-00373252។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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(ភូមិភាគ យ័ពយ)

1862

1863

រខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)

1865

និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)
1862

រខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣)

1864

។ សហក ណ៍ពំអាច្្គត់្ង
គ ់សមាភ ៈឲ្យបានក្គប់

ក្បតិោ ឹកនងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣(សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៦-៤៧ (សហក ណ៍រ ធិ៍ពី

ក្សុក

ករណតៀង រខតតរ ធិ៍សាត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង)ទំព័ ៧ (ពួកោត់ក្តូវបានបំខបកជា
ក្កុម និងផ្ទៃស់រៅកខនៃងរ្សងរទៀត អនកខៃះរធាើដំរណើ ត្តមឡាន និងអនកខៃះរទៀត រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង។ ពិន ោ៉ានង
និងក្គួសា បស់ោត់រធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរឆ្ពះរៅវាេវង់ រជើងភនំក្កវាញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ
២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៧០ (កាេ រឈ្ើពក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាំង ោ៉ា ត់) ទំព័
៤៩-៥០ (សាំង ោ៉ា ត់ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់សហក ណ៍វតតោស់រដ្ឋយរៅទីរនាះោត់រធាើកា ង្វ ជីកខក្ពកក្បឡាយ និង
រធាើខក្ស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤០-៤១, ៤៩ (ក្បខហេជារៅរដើមឆ្នំ
១៩៧៧ ក្បជាជនក្បមាណ ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹកត្តម ងយនត ពី រខតតកំពង់ឆ្នំង យករៅរខតតរ ធិ៍សាត់ខដេរៅទី
រនាះ ពួកោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ច្ំនួន ២ កខនៃង និងសទូងក្សូវរៅកនុងភូមិសឹង
ទ សហក ណ៍
ហៃួង )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៦ (ភនំរជើងទិញ)។ ព័ត៌មានបខនាមរៅ
រេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា E3/5732 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00916998-00916999 (ដឹកត្តម រទះរោរៅកាន់ភំរន ជើងធិន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤-៣៥ (ពួកោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរដើ ពីអូ រេៀប រៅភូមិនក្ពទទឹង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៥-៦ (ច្មាក ត្តប៉ាូ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម

ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00557817-00557818
(មាន រទះរោជារក្ច្ើនោំជារក្សច្ រហើយពួកោត់ក្តូវបានដឹករៅកាន់ភូមិអូ រដ្ឋយមានទាហានរសៃៀករខ្រមម អាវរមម
ក្តួតពិនិតយរមើេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា E3/4656 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ

ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (ក្ពឹករឡើង មូសខ្ំពួកោត់រសទើ សះសាច្់ រហើយពួកោត់រដើ រៅ
សហក ណ៍នានារៅកនុងរខតត រដ្ឋយមានរគកាន់អាវធរដើ ពីរក្កាយ។ ឌី រ ឿន ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅសហក ណ៍បាក់ក្ពីង
ឃំខ្ន ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី
០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00349499 (រៅរពេរៅដេ់ ក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវបានបញ្ជូ ន
រៅភូមិរ្សងៗ។ សួង សីម ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិសំរោង ឃំរកាះខាច្់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00557955 (ពួក
ោត់បានរធាើដំរណើ រច្ញពីសាានីយ ងរភៃើងក្ត ំងជង

ត្តមបញ្ញជ បស់ទាហានខខម ក្កហម

ខដេរដើ ក្តួតពិនិតយពីមខ

និងពីរក្កាយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៣ ERN 00249910 (ភូមិបាក់រមឃ ឃំបឹងខ្ន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836139 (ពួកោត់រដើ រៅភនំ ឬវាេទំនាប ខ្ងេិច្
រ ធិ៍សាត់)។
1863
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៤១ (ក្បខហេជារៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនក្តូវ
បានជរមៃៀសពីខប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជា
ុ រៅរខតតបាត់ដំបង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី)
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទំព័ ៥០-៥១, ៦០ (ត្ត ហឺយ រក្កាយមកក្តូវបានសាគេ់ថ្នជា ច្ក ធំ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(Denise AFFONÇO) ទំព័

៦៩ (ពួកោត់ក្តូវបានរមភូមខិ ខម ក្កហមនាំយករៅភនំក្តឡាច្ រដើ រដ្ឋយរងមើ រជើង)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី កង សូផ្ទត ឯកសា E3/5525 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦-៨
ERN (ភាសាខខម ) 00414417-00414419 (ភនំក្សុក)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី គង់
វា៉ា ច្ ឯកសា E3/5590 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00420973-00420974។

កយ

សំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ គង់ វា៉ា ច្ ឯកសា E3/4695 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨
ERN (ភាសាខខម ) 00365097-00365098 (ធិបរដ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខសម វី ៈ

ឯកសា E3/4678 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00323531 (ពួកោត់បានរដើ យៈ
រពេមួយនងៃរៅកាន់កាតង
ំ ង្វ ជាមួយនឹងមនសស ២០០ នាក់រទៀត)។
ជា សវត្តា ឯកសា
(ក្ពះរនក្តក្ពះ)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

E3/5084 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័

១១ ERN (ភាសាខខម ) 00865606

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី ហីម ឯកសា E3/3978 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ តលា

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00565833 (អូ ត្តគី)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួន

សផ្ទ ឯកសា E3/4837 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00526042 (អូ ត្តរបា៉ា ង)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង សន ឯកសា E3/4872 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៣ ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (រៅកនុងខខតលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ជូ ន ឡុង សន ឲ្យរៅ ស់រៅភូមិ
ងមី ក្សុកកំពត រហើយបនាទប់មករៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ក៏ជរមៃៀសោត់រៅ បាក់រច្ៀន រខតត បាត់ដំបង)។

កយសំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ស៊ុំ រសឿន ឯកសា E3/5055 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00565524 (ស៊ុំ រសឿន និងក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានជរមៃៀសត្តម ងរភៃើង រៅកាន់ភំត្ត
ន របត រហើយ ងរភៃើង
បានឈ្ប់រដើមបីដ្ឋក់ក្បជាជនខៃះរៅទីរនាះ រហើយ ងរភៃើងក៏បានបនតដំរណើ រៅងមរោេរទៀត)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន
ជន ងរក្ោះ ណប ណន ឯកសា E3/5423 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម )
00481176-00481177 (ោត់អត់សាគេ់ភូមិសា្សតរទ រៅរពេោត់រៅដេ់រខតតបាត់ដំបង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មាន
ជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា E3/5424 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម )
00481187-00481188

(ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិងី ម

រខតតបាត់ដំបង)។

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន

ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៦១ ERN (ភាសាខខម ) 00836238 (ខខម ក្កហមក្បមាណ ២០ នាក់ នាំ
ក្បជាជនរៅកាន់ភូមិនានារៅកនុងរខតតបាត់ដំបង ) ទំព័ ២០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836285 (ក្បជាជនក្តូវបានដឹក
ត្តមក្ត្តក់ទ័ រៅភនំក្សុក

រហើយបនាទប់មកដឹកត្តម រទះរោរៅកខនៃងដ៏ឆ្ៃយមួយ)ទំព័

២២១

ERN(ភាសាខខម )

00836298 (ក្បជាជនក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោយករៅត្តមភូមិរ្សងៗ កនុងរខតតបាត់ដំបង៖ ពួកខខម ក្កហមនិោយថ្ន
ពួកវានាំយករៅឲ្យជួយរធាើខក្ស)។
1864
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ សូ) ទំព័ ១០-១២,៣៧-៣៩ (ក្សុក រវៀង)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ឈ្ឹម សា ំ ឯកសា E3/5333 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម )
00453090។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

568

01006876
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ក្ោន់សក្មាប់ក្បជាជនជារក្ច្ើនខដេរទើបមកដេ់រនាះរទ
នក្ព

1866

។ រៅរពេក្បជាជនមកដេ់ បស់ ប ទាំងឡាយក្តូវបានដកហូត រហើយក្បជាជនខៃះក្តូវ

សង់ជក្មកសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង

1865

ជាពិរសសច្ំរ ះសហក ណ៍ងីៗ
ម រៅកនុង

1867

។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ 4 ERN (ភាសាខខម ) 00368783 (ពួកោត់ក្តូវបានដឹកត្តម រទះរោរៅកាន់ភូមិច្ំបក់បញ្ញា ក្សុកបនាទយ
រសាទង រខតតកំពង់ធំ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១១២ ERN

(ភាសាខខម ) 00836189។ ទំ ង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម ឈ្ីន គីមលាង ឯកសា E3/4941 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00582317 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ជិន គឹមលាង និងក្គួសា មីង បស់ោត់ ក្តូវ
បានជរមៃៀសពីរខតតកព
ំ ត រៅកាន់ក្សុករសាទង រខតតកំពង់ធំ)។
1866
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ក្ពំ ស)ូ ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី)ទំព័ ៤៦-៤៧ (ពំមានអាីរឡើយ រក្ៅពីនក្ព រហើយពួកោត់ក្តូវកាប់ឆ្ក នក្ព)។ ទក្មង់ខបបបទ
ព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ផ្ទន់ យីម ឯកសា E3/5424 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម )
00481187-00481188 (ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងរឆ្ពះរៅកាន់ភំធ
ន ិបរដ ក្សុកោស់ក្កឡ រខតតបាត់
ដំបង រដ្ឋយ ស់រៅកនុងនក្ពក្កាស់។ បនាទប់មក ោត់ក៏ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិងី ម រខតតបាត់ដំបង)។
1867
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១២-១៣ (រៅសហក ណ៍រកាះជំ ពួកោត់ក្តូវសង់
ជក្មករដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយរក្បើបរង្វគេ និងរឈ្ើ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័
២៤-២៥ (វាេវង់ សាិតរៅកនុងនក្ពរៅរជើងភនំក្កវា៉ា ញ រហើយពួកោត់ក្តូវសង់ជក្មកសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង រដ្ឋយរគពំ
បាន្តេ់សមាភ ៈឲ្យពួកោត់រឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤-៣៥
(រៅភូមិនក្ពទទឹង រៅកនុងនក្ព ពួកោត់ក្តូវសង់ជក្មកសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៦ (រៅភនំរជើងទិញ ពួកោត់ក្តូវសង់ខទមសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ ព័តមា
៌ នបខនាមរៅ
រេើសកេីកមម បស់រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា E3/5732 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00916998-00916999។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤៦-៤៧
(រៅសហក ណ៍រ ធិ៍ពី ក្សុកករណតៀង រខតតរ ធិ៍សាត់ ពួកោត់ក្តូវសង់ជក្មកសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។

កយសំត្តំង

ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សួង ឃិត ឯកសា E3/4734 ច្ះនងៃទី១៥ ខខមិងនា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00484412 (ភូមិឡបឹងសាាយ រខតតបាត់ដំបងគឺជាតំបន់នក្ពដ្ឋច្់ក្សោេ ខដេរៅទីរនាះ សមាភ ៈរក្បើ
ក្បាស់ បស់ពួកោត់រសទើ ខតទាំងអស់
ខៃួនឯង)។
២០០៨ ទំព័

ក្តូវដកហូតយករៅដ្ឋក់ ួម

រហើយពួកោត់

ក្តូវរធាើជក្មកសានក់រៅរដ្ឋយ

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ពធ ពំ ឯកសា E3/4714 ច្ះនងៃទី២៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
៥ ERN (ភាសាខខម ) 00397781 (ពួកោត់ក្តូវសង់កខនៃងសានក់រៅរដ្ឋយខៃួនឯង)។ សកេីកមម បស់

ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១២៥ ERN (ភាសាខខម ) 00836202 (បនាទប់ពីមក
ដេ់កនុងនក្ព ពួកោត់មានរពេមួយនងៃរដើមបីសង់ខទមពីខមករឈ្ើ រហើយរៅនងៃបនាទប់ រគនាំរៅរធាើខក្សច្ំកា ) ទំព័
១៦១-១៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00836238-00836239 (រៅកនុងភូមិរជៀវ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យសង់្ះទ មួយ កនុង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006877
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១១.៣ ទិសរៅននកា បងកបរងកន
ើ ្េ៖ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅរៅកនង
ុ តំបន់ឧតត តំបន់ទកសិណ និងតំបន់
កណា
ត េ

602>

រក្ៅពីកា ខបងខច្ករឡើង វិញរេើកមាៃំងមនសសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ពីត្តមបណា
ត រខតតនានារៅ

ខប៉ាកទកសិណខដេមានមនសស ស់រៅរក្ច្ើនកកកញ ឲ្យរៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង (ភូមិភាគ
យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ(ឧតត ោស់)កណា
ត េ) និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣) ក្បជាជន

1868

រៅកនុងតំបន់ក៏ក្តូវបានខបងខច្កកមាៃំង្ងខដ រៅត្តម ដូវកាេ

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសរជឿថ្ន កា

រ ៀបច្ំរឡើង វិញខបបរនះអាច្រដ្ឋះក្សាយកា ខាះខ្តទឹក និងរសបៀងអាហា ខដេនឹង្តេ់ក្បរោជន៍

1869

ដេ់ជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន
បងកបរងកើន្េកសិកមម

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន កា ពរនៃឿនកា

និងបរងកើន្េក្សូវ

នឹងរធាើឲ្យមានទនោំបាច្់សក្មាប់ទិញសតាច្ិញ្ចឹម

ឧបក ណ៍ មា៉ាសីន បរច្ចករទស និងសមាភ ៈ្គត់្ង
គ ់ ខដេោំបាច្់សក្មាប់ឲ្យក្បរទសអាច្ខក្បកាៃយ
រៅជាក្បរទសខដេមានរសដាកិច្ចកសិកមមទំរនើបមួយកនុង យៈរពេពី ១០ ឆ្នំ រៅ ១៥ ឆ្នំ រហើយ

1870

រក្កាយមកនឹងកាៃយជា ដាឧសាហកមមមួយ

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី រៅកនុងរពេរនាះ រដ្ឋយ

យៈរពេ ៥ នងៃ)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា
E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00709583 (ជាធមមត្ត ពួកខខម ក្កហមដ្ឋក់
ក្បជាជនឲ្យរៅត្តមវាេ

ឬរៅត្តមនក្ព

មិនដឹងថ្នកខនៃងណារទ

រហើយក្បាប់ពួករគឲ្យកសាងភូមិរដើមបី ស់រៅ។

ជនរភៀសខៃួនមានក់បាន ំឭកថ្ន រៅរពេរៅដេ់រខតតបាត់ដំបង កនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានខបងខច្កជា
កងខដេមានោន ៥០ រៅ ៦០ នាក់ រដ្ឋយកងនីមួយៗបរងកើតបានជាភូមិងីម
ម ួយ)។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធ
រដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័
៣១១ ERN (ភាសាខខម ) 00232309។
1868
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

១០៧ ERN (ភាសាខខម )

00836184 (រទាះបីជាមិនមានកា ជរមៃៀសហាូងមនសសរក្ច្ើនក៏រដ្ឋយ ក៏ខតងខតមានកា ជរមៃៀសតូច្ៗកនុងទឹកដីខតមួយ
មួយខខរៅទីរនះ មួយខខរៅទីរនាះ រៅត្តមកា ច្ង់បាន បស់អនកមានអំណាច្រៅនឹងកខនៃង។ ក្បជាជនក្តូវបានោត់ទក
ថ្នជារឈ្ៃ ើយសឹក)។
1869

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/170 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័

១៣-១៥ ERN (ភាសាខខម )

00064762-00064763។
1870
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧
ERN (ភាសាខខម ) 00008491 (ទិសរៅ បស់បកស

គឺបងកបរងកើន្េ

និងកសាងក្បរទស)។ ឯកសា កមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ៖ រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សមមិតត
ត ំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ

១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា

E3/213ទំព័

៥-៦ ERN (ភាសាខខម )

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សា កមាៃំងមនសស និងដីធី ៃ គឺជាទនខដេមានក្សាប់ខតមួយមខគត់

1871

រទើបក្តូវបានខបងខច្កកមាៃំង

1872

មនសសត្តមយទធសា្សត

។

00075821-0075822។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/762 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម )
00063277-00063278

(បកសឈ្ រេើកសិកមមជាមូេដ្ឋាន

រដើមបីយកទនខ្ងកសិកមមរៅពក្ងឹង

និងពក្ងីកខ្ង

ឧសាហកមមរទៀត អភិវឌឍន៍រៅ កកសិកមមទំរនើបកនុង យៈរពេ ១០-១៥ ឆ្នំ និងទិញរក្គឿងមា៉ាសីន។
1871
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៨
ERN (ភាសាខខម ) 00008492។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត

រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នកឯកសា E3/781 ច្ះខខកញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម )
00072376-00072377 (រដ្ឋយពមា
ំ នក្បជាជនរក្ច្ើន ោំបាច្់ក្តូវមានរក្គឿងមា៉ាសីនរក្ច្ើន។ ក្បជាជនងមីក្តូវបំខបករច្ញ
ពីោន រដ្ឋយមិនអនញ្ញាតឲ្យរៅ្តំោ
ុ ន ក្តូវបណតុះបណា
ត េ និងអប់ ំ)។ រសច្កតីសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាមធិកា
បកសក្គប់កងពេ ឯកសា E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00442006
(រដ្ឋយរោក្កបី បស់រយើងរដ្ឋះក្សាយភជួ ដីបានខត៣០ ភាគ យ រយើងក្តូវរ ៀបច្ំកមាៃំងរដើមបីកាប់ដី ៧០ ភាគ យ
ខដេរៅសេ់។ កំពឹងខ្អករេើរោក្កបី ឬក្ត្តក់ទ័ ជាមូេដ្ឋាន ក្តូវពឹងរេើកមាៃំងមនសសជាមូេដ្ឋាន)។ សកេីកមម បស់
ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៦០ ERN (ភាសាខខម ) 00836137 (ពួកវាពាោម
រកងច្ំរណញរដ្ឋយ “រក្បើមនសសឲ្យរធាើកា ដូច្រោក្កបី”)។
1872
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦១-៦២ 27, ERN (ភាសាខខម ) 0006334200063343 (បកសសងកត់ធន
ៃ ់ថ្ន មានដីេអរក្ច្ើនណាស់ ទាំងដីខដេរយើងបានរធាើ ួច្រហើយពីមន និងដីខដេរយើងមិនទាន់
រធាើ។ វារៅខតបញ្ញារ ឿងរ ៀបច្ំកមាៃំងឲ្យក្តឹមក្តូវរៅរក្បើក្បាស់ដីរនះឲ្យបានេអជាអតិប មា)។

បាយកា ណ៍គណៈ

កមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00008491
(ក្តូវខច្កកមាៃំងរៅកខនៃងដីទំរន រដើមបីបងកបរងកើន្េ។ ក្តូវក្បមូេកមាៃំងរៅកខនៃងណាខដេមានេទធ ភាពជាងរគ)។
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទស

ក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00072373-00072374 (កមាៃំង
ក្បជាជនក្តូវក្បមូេរៅរធាើកា រៅកខនៃងណាខដេដីេអ មានជីជាតិ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័

១០០-១០១ ERN (ភាសាខខម ) 00063171 (កត្តតកំណត់ននកមាៃំង្េិតកមម គឺមនសស)។

កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងភសតភា
ុ កងពេ និងវ រសនាធំ ឯកោជ ឯកសា E3/819 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00383776-0038377 (រដើមបីសរក្មច្បានទិសរៅបងកបរងកើន្េ បកសយេ់
រឃើញថ្ន ក្តូវរច្ះរក្បើក្បាស់កមាៃំង “ឲ្យច្ំទិស”។ កំពក្ង្វយកមាៃំង ក្តូវរច្ះក្បមូេកមាៃំងបកកខនៃងខដេសំខ្ន់)។
រសច្កតីសរក្មច្ច្ិតត បស់សននិបាតគណៈកមាមធិកា បកសក្គប់កងពេ ឯកសា E3/790 នងៃទី ១០-១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៨-១២, ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00442202-00442006, 00442011 (ក្តូវក្បមូេកមាៃំងរដើមបីវាយឲ្យច្ំ
ដីមានជីជាតិ និងបនតរេើកទំនប់ ភៃឺខក្ស និងក្បឡាយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

603>
ទាត់

រៅត្តមសហក ណ៍នីមួយៗមានកងច្េ័តខដេក្តូវបានោត់ឲ្យរធាើកា ង្វ ច្េ័ត ជារទៀងរហើយជានិច្ចកាេ

1873

កងច្េ័តទាំងរនាះក្តូវក្បោំកា ហូត

។

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបាន

ពិោ ណារឃើញថ្ន សហក ណ៍ក្តូវខតពក្ងីកពី ១០ ឬ ២០ ក្គួសា រៅ ១.០០០ ក្គួសា រដើមបី
មានេទធភាព្តេ់កមាៃំងមនសសសក្មាប់ក្គប់សកមមភាពទាំងអស់

រទើបបកសអាច្រជៀសវាងមិន

1874

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនបនតរទៀត

។

១១.៣.១ ទិសរៅឆ្នំ ១៩៧៦៖ ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត

604>

រៅច្រនាៃះខខកញ្ញា និងខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានជួបពិភាកាអំពី

រោេនរោបាយកា

និងកសាងក្បរទស

1875

។ រៅកនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ សននិបាតរសដាកិច្ច

បស់បកសទូទាង
ំ ក្បរទសរេើកទី១ បានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ខដេអាច្នឹងខក្បកាៃយក្បព័នក
ធ សិកមមអន់
ងយមួយ បស់ក្បរទសឲ្យរៅជាក្បព័នក
ធ សិកមមទំរនើបមួយ កនុង យៈរពេ ១០ ឆ្នំ រៅ ១៥ ឆ្នំ ខ្ង

1873

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១២-១៣ (កងច្េ័តគឺជាកមាៃំងសំខ្ន់រៅកនុង

សហក ណ៍នីមួយៗ និងសក្មាប់រក្បើសំ កកនុងកា សាងសង់ទំនប់ ភៃឺខក្ស និងកា រធាើខក្សច្មាក )។ ទូ រេខក្កសួង
កា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709589 (ក្កុមច្េ័តក្តូវបានោត់ត្តំងឲ្យរធាើកា ង្វ ធៃន់រៅឆ្ៃយពីភូមិ។ ពួក
រគរដករៅត្តមកា ដ្ឋាន)។ អតាបទ បស់ François PONCHAUD ៖ កមពជា
ុ ៖ រសដាកិច្ចខបបបដិវតតន៍ ឯកសា
E3/2412 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00812356 (កងច្េ័តរធាើដំរណើ ផ្ទៃស់ទី
ខដេតក្មូវរៅត្តមភាពោំបាច្់ ត្តមតំបន់ រហើយពួកទាំងរនះរហើយខដេទទួេខសក្តូវជាអាទិភាពកនុងកា សាងសង់
សំណង់ធំៗ)។
1874

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា

E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥៧-៥៨ ERN (ភាសាខខម )

00063269-00063270។
1875
កំណត់រហតននកា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៦-១៧ ERN (ភាសា
ខខម ) 00019123-00019124 (រៅនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈអច្ិន្នតយ៍បានរ ៀបច្ំក្បជំមួយខដេមាន
វតតមាន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បញ្ញជក់ថ្ន មាោ៌ ួម គឺកសាង និងកា

ក្បរទស រដ្ឋយ

ខ្អករេើ និងរដ្ឋយរ ៀបច្ំកមាៃំងមហាជន)។ អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 នងៃទី
១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062453-00062454 (រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានកា
ក្បជំថ្ននក់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍មួយ សតីអំពី វិធីសា្សតកនុងកា កា

ក្បរទស។ មានកា ពិភាកាអំពីកសិកមម និង

កា ្គត់្ង
គ ់ទឹក។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មខ

1876

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានសរក្មច្ថ្ន បកសនឹងពក្ងីកសហក ណ៍ រេើកភៃឺខក្ស ជីកក្បឡាយ និង

រេើកទំនប់ រហើយរផ្ទតតសំខ្ន់រេើដីខដេមានជីជាតិបំ្តរដើមបីសរក្មច្្េក្សូវ ៣ រត្តន កនុង ១

1877

។ កំណត់រហតននកិច្ចក្បជំនានងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

ហិកត្ត ឲ្យបានក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៦

ខដេរៅរពេរនាះ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា មានវតតមាន

1878

បានបញ្ញជក់ថ្ន បកសសរក្មច្បាន

ទិសរៅឆ្នំ ១៩៧៦ ច្ំនួន ៣០ ភាគ យ រហើយបានវាយតនមៃថ្ន រជាគជ័យរនះរកើតរឡើងរដ្ឋយសា

1876

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

១០-១៩ ERN (ភាសាខខម )

00063245-00063247។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/760 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣០-៣២ ERN
(ភាសាខខម ) 00062855-00062856។

ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយ

សាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាងក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសា
ខខម ) 00072367 (ច្ំណច្រនះគឺោបា
ំ ច្់ខ្ៃង
ំ ណាស់រដើមបីកា

ក្បរទស និង ជាយថ្នរហតរធាើឲ្យក្បរទសខក្បកាៃយរៅ

ជាក្បរទសកសិកមមទំរនើប។
1877
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00072373-00072374
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00072367 (ទិសរៅរនះតក្មូវឲ្យមានកា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមឲ្យបានក្តឹមក្តូវ រដើមបី
បរញ្ច ៀសនូវភាពអសកមម និងរដើមបីធានា សរក្មច្ខ្នកា ជាបនតបនាទប់)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/139 ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00064962-00064963 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ កា ង្វ ដ៏សំខ្ន់បំ្ត គឺ
បរងកើន្េិត្េក្សូវ រដ្ឋយកំណត់ទិសរៅ រធាើខក្សឲ្យបាន៣រត្តនកនុងមួយហិកត្ត)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ
កមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/230 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00000711 (រៅ
នងៃទី ២២ ខខកមភៈ ឆ្នំ១៩៧៦ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រសនើឲ្យជំ ញកា ង្វ រៅទំនប់គី ី មយបខនាមរទៀត)។ ទសសនាវដតី

យវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/734 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0006411900064120 (ោប់ត្តង
ំ ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បកសមានទិសរៅងមីពី ៖ កា

និងកសាងក្បរទស។ រដើមបីសរក្មច្

បានទិសរៅរនះ និងរដើមបីធានានូវជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន ោំបាច្់ក្តូវបងកបរងកើន្េក្សូវឲ្យបាន ៣ រត្តនកនុង
មួយហិកត្ត។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/760 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

១-៣ ERN (ភាសាខខម )

00062838-00062839 (កមាៃំងក្តូវោត់ខច្ងត្តមតក្មូវកា និងយទធសា្សតបកស)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/166 ខខ កមភៈ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័
000632223-000632224

៤៨-៤៩, ៦២-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00063215-00063216,

(កមាៃំងមិនក្តូវក្បមូេ្តំរុ ៅខតកខនៃងមួយរនាះរទ

ក្តូវផ្ទៃស់រៅជួយសហក ណ៍រ្សងៗ

រទៀតរៅរពេមានតក្មូវកា )។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00709594 (កា រោសនា បស់
កមពជា
ុ បានបង្វាញថ្ន អាទិភាពខពស់បំ្តសក្មាប់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស គឺកា រធាើខក្ស រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយទឹក)។
1878
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00017116។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

573

01006881
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កា រ ៀបច្ំខ្នកា បានហមត់ច្ត់ និងក្បុងក្បយ័តន
បានភជួ ោស់ោ៉ាងរហាច្ណាស់បានមតង

1879

។ គិតមកក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខក្សក្តូវ

រហើយកា សាបរក្ ះ

និងដកសទូងបានោប់រ្តើម ួច្រៅ

1880

។

រហើយ

605>

រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានោប់រ្តើមដឹងថ្ន ពួករគបានក្បឈ្មមខនឹង

កា េំបាករៅកនុងកា សរក្មច្ទិសរៅ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត ឲ្យបានក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៦។ រក្កាយពី
បានខតងត្តំងជា ដាម្នតីក្កសួងសងគមកិច្ច រៅរដើមឆ្នំ១៩៧៦ រអៀង ធី ិទធ បានរធាើដំរណើ រៅពិនិតយ
រមើេសាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ។ ោត់បានោយកា ណ៍ជូនថ្ននក់ដឹកនាំ
( ួមទាំង“នាយក ដាម្នតី”)ថ្ន ក្បជាជនរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
មានជំងឺ

រហើយក្តូវរៅរធាើកា ឆ្ៃយពីភូមិ បស់ពួករគ

សាានភាព ស់រៅក្សរដៀងោនរនះ

ក្ពមទាំងោមន្ទះសខមបងសានក់រៅ

1881

។

ក៏ក្តូវបានរគោយកា ណ៍ថ្នបានរកើតរឡើងរៅកនុងរខតតក្ពះវិហា

(តំបន់ ១០៣) ្ងខដ រដ្ឋយរៅទីរនាះកមាៃំងកា ង្វ ច្ំនួន ៤០ ភាគ យ បានបាត់បង់រដ្ឋយសា

1882

ជំងឺ

។ រៅត្តមកា ដ្ឋានសាងសង់នានា រគបានោយកា ណ៍ថ្ន កា ីកច្រក្មើនមានសភាពយឺត

ោ៉ាវរដ្ឋយសា មិនមានរក្គឿងច្ក្ក ឬ ឧបក ណ៍រក្បើក្បាស់
កា ណ៍ថ្ន

1879

រៅរដើមឆ្នំ

១៩៧៦

1883

។ ក្កសួង ណិជជកមមបានោយ

កមាៃំងពេកមមខៃះពំក្តូវបានខបងខច្កត្តមយទធសា្សតរឡើយ

កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-៦

ERN (ភាសាខខម ) 00017120-00017121។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00063010 (កា រ ៀបច្ំងីជា
ម ខ្នកា ជាខខសសង្វាក់ កនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។
1880
បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 នងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00442229។
1881
ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/659
ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៣៥-៣៦ ERN (ភាសាខខម ) 00741117-00741118។
1882
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/232 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00017118។
1883
កំណត់រហតននអងគក្បជំកា ង្វ ឯកសា E3/237 នងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )
00072474-00072475 (រៅនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ក្កសួងសាធា ណកា បានរបើកអងគក្បជំមួយខដេពិភាកា
អំពីកា វិវឌឍន៍រៅមខោ៉ាងយឺតននទំនប់គិ ី មយ (ពួករគក្តូវបំខបកងមរដ្ឋយខៃួនឯង) និងសាពនរក្ជាយច្ង្វា (បញ្ញារោទគឺ
ពំមានមា៉ាសីនសទូច្សាពនខដេអាច្សទូច្បានជាង ១០០ រត្តន))។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

574

01006882
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ឧទាហ ណ៍ កមាៃំងទាំងរនាះបានដកយករៅជីកក្សះ ច្ិញ្ចឹមអរណតើក និងដ្ឋំដះដំណាំរេើដីខដេោមន

1884

ជីជាតិ

606>

។

រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ កនុងកិច្ចក្បជំសីព
ត ីកា ង្វ សខ្ភិបាេ និងសងគមកិច្ចខដេរៅ

រពេរនាះ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួម្ងខដ

1885

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរេើករឡើងសាជាងមីថ្ន ក្បសិន

របើមិនអាច្សរក្មច្បាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រទរនាះ បកសនឹងមិនមានេទធភាពច្ិញ្ចឹមក្បជាជន

1886

ឬ កា

ក្បរទសបានរឡើយ

រៅភូមិភាគបសចិម
ោំបាច្់
1884

1887

។ កនុងខខរនាះខដ

តំណាងបកសបានខណនាំឲ្យមានកា ជួបក្បជំ

រដើមបីខបងខច្កកមាៃំងមនសសត្តមយទធសា្សតរៅទូទាង
ំ ក្បរទស

រៅត្តមកា

។ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ក្កសួង ណិជជកមមបានោយកា ណ៍ថ្ន ខៃួនបានច្ូេ ួម

បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា E3/1159 ច្ះនងៃទី ២៥-២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៧-៨ ERN

(ភាសាខខម ) 00188210-00188211។
1885
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/226 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00017147។
1886
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/226 ច្ះនងៃទី១០ ខខមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៨-៩
ERN (ភាសាខខម ) 00017154-00017155។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័
៣៨-៤៤ ERN (ភាសាខខម ) 00062766-00062769។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/733 ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00064007-00064011 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ បកសបាន
ពនយេ់ថ្ន ៣រត្តនកនុងមួយហិកត្ត នឹងអាច្រដ្ឋះក្សាយជីវភាពក្បជាជន កសាង និងកា
ក្បរទស)។
1887
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖
រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សមមិតត
ត ំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាត

ភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៦ រៅកនុង ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា E3/213 ទំព័ ១៧-២០,
២៨-២៩, ៣៧-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062847-00062849, 00062854, 00062859-0062862 (ក្តូវរ ៀបច្ំ
កមាៃំងពេកមម រៅទូទាង
ំ ក្បរទស រដើមបីធានាថ្ន ទាំងរៅសម ភូមិមខ និងសម ភូមិរក្កាយ មានកមាៃំងក្គប់ក្ោន់)។

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/4 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00062913-00062918
(ក្តូវរធាើកា វាយសក្មុកត្តមមាោ៌សកមមក្តឹមក្តូវ និងសកតិសិទធិបំ្ត

ួមមាន កា ពក្ងឹង និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍

រដ្ឋយរផ្ទតតរៅរេើទឹក និងកា សរក្មច្ឲ្យបាន ៣ រត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តម យៈកា រ ៀបច្ំ និងកា ោត់ខច្ងរដ្ឋយ
ក្បុងក្បយ័តន និងសីសង្វាក់ោន)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៨-៤៤ ERN
(ភាសាខខម )

00062766-00062769

(សំខ្ន់ខ្ៃង
ំ ណាស់កនុងកា សាងសង់ភឺខៃ ក្ស

ក្បឡាយ

និងទំនប់រៅទូទាំង

ក្បរទស។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/237 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )00072476-00072477 (រយើងក្តូវក្បមូេ្តំ ុ រដើមបីពក្ងីក្ៃូវ សាពន)។ បាយកា ណ៍
ភូមិភាគបូ ៌ ឯកសា E3/1218 នងៃទី១៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00021111 (រៅនងៃទី១៥
ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ភូមិភាគបូ ៌ បានទទួេ បាយកា ណ៍មួយ ក់ព័នន
ធ ឹង កនុងច្ំរណាមក្បកា រ្សងរទៀត កា ក្បមូេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ច្ំខណកដេ់កា កា

និងអភិវឌឍន៍ជាតិ រដ្ឋយបាន្តេ់កមាៃំងមនសសសក្មាប់កា បងកបរងកើន្េ

1888

កសិកមម

607>

។

ោប់រ្តើមពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់រពញឆ្នំ ១៩៧៦ កមាៃំងកា ង្វ ត្តម ដូវកាេខដេ

មានច្ំនួនក្បជាជនោប់មឺននាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងរខតត និង វាងរខតតបាត់ដំបង និងរខតត

1889

រ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)

រៅកនុងរខតត និង វាងរខតតកំពត

1890

កមាៃំងពេកមមច្េ័តរដើមបីសក្មុកកា ក្ច្ូតកាត់ក្សូវរៅកខនៃងណាខដេមានក្សូវទំរក្ច្ើន

រខតតត្តខកវ

។

1891

និងរខតត

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត

ឯកសា E3/762 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៨-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00063290-00063291 (ទឹកគឺជា
អាទិភាព រហើយក្តូវក្បមូេកមាៃំងរក្ច្ើនឃំ រដើមបីរដ្ឋះក្សាយទឹករៅឃំ ឬ ក្សុកណាមួយរទៀត)។
1888
បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា E3/1110 ច្ះនងៃទី២៥-២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ១-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00381695-00381697។ បាយកា ណ៍ក្កសួង ណិជជកមម ឯកសា E3/1159 ច្ះនងៃទី ២៥-២៦ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00188206-00188207 (កនុងអំឡុងសននិបាតក្កសួង ណិជជកមមរៅ
ច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ មានកា ោយកា ណ៍ថ្ន ក្កសួង ណិជជកមមបានវាយសក្មុក រដើមបីសរក្មច្ទិសរៅ ៣ រត្តនកនុងមួយ
ហិកត្ត និងរេើកក្បព័នភ
ធ ឺខៃ ក្សងមី)។
1889
ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីរៅកនុងភូមិភាគ យ័ពយ ួមទាំង ក្បជាជនខដេធាៃប់បាន ស់រៅភូមិភាគ
យ័ពយមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ្ង ក៏ដូច្ជា ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅមកពីខប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជា
ុ
កនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៣៨-៣៩ (កនុងខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៥ កងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានមកដេ់វាេវង់ រខតតរ ធិ៍សាត់ រហើយបានរសនើឲ្យអនកសម័ក្គច្ិតរត ច្ញដំរណើ ។
ក្បជាជនច្ំនួនក្បខហេ ១.០០០ នាក់ បានសម័ក្គច្ិត។
ត ដំបូងរឡើយ ក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់ភូមិក្បាំពី
និងបនាទប់មក រៅកាន់ដូនអី រខតតបាត់ដំបង រៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

បស់ អូន ្េៃី ឯកសា E3/5740 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00552941 (រៅ
កនុងរខតតបាត់ដំបង

កមា ៗក្តូវបានក្បមូេឲ្យរៅរធាើកា រៅកា ដ្ឋានភនំក្តជាក់ច្ិត)ត ។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ សខ រមឿន ឯកសា E3/4918 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម )
00544578-00544579 (សខ រមឿន និងក្កុមក្គួសា ក្តូវបានជរមៃៀសរៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រច្ញពីភូមិ
រកាះខាច្់ រៅកាន់ភូមិ ត្ត យក សាិតរៅកនុងក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ពួកោត់ក្តូវបាន
ជរមៃៀសរៅកាន់ឫសសីកូនខ្ៃ រហើយរក្កាយមក រៅកាន់ សហក ណ៍សំរោងោ ភូមិងី ម ឃំខ្ន ខដេសាិតរៅកនុងក្សុក
បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី មួ រសដ្ឋា ឯកសា E3/5311 ច្ះ
នងៃទី១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00365588-00365592 (មួ រសដ្ឋា ខដេមានឳពក
រធាើជារៅក្កមកនុង បប េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភូមក្ិ ត ង
ំ ជង ឃំខ្ន

ក្សុក

បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់ រៅកាន់ភូមិក្ពះច្ំបក់ រខតតរ ធិ៍សាត់ កនុងខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥។ ៥ ឬ ៦ ខខ រក្កាយមក
(ក្បខហេជារៅកនុងខខ កញ្ញា ឬ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥) មួ រសដ្ឋា បងក្សី ២នាក់ និងបងក្បុស២ នាក់ បស់ោត់ក្តូវបាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

576

01006884
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

នក្ពខវង

1892

1893

រខតតកណា
ត េ

រខតតសាាយរ ៀង

1894

1895

និងរខតតកំពង់សឺព

(ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ

1896

បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ) និងរៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥)

។ យ៉ាង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់

ខខម ក្កហមោត់ឲ្យរៅរៅកនុងកងច្េ័តជួ មខ រៅកនុងក្សុករមាងឫសសី រខតតបាត់ដំបង ខដេរៅទីរនាះ ពួករគបាន
ជីកក្បឡាយរៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១៧ មកោ) ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះ
នងៃទី១៨ ខខមិងនា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម )00197919 (ក្ពំ សា ន ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅ
កា ដ្ឋានកំពីងពួយ

កនុងរខតតបាត់ដំបង

ជាមួយនឹងមនសសោប់មឺននាក់ខដេក្តូវបានបញ្ជូ នមកពីក្គប់ក្សុកកនុងរខតត

បាត់ដំបង សក្មាប់ យៈរពេ៣ ខខកនុងមួយឆ្នំៗ បនាទប់ពី ដូវក្ច្ូតកាត់្តរៅ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ២១១, ERN (ភាសាខខម ) 00836288 (ពួកខខម ក្កហមបានបំខបកក្គួសា ឲ្យ
រៅរ្សងពីោនរដ្ឋយបញ្ជូ នឳពកឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងនក្ព យៈរពេ៣ខខ រហើយមនសសវ័យជំទង់ និងកមា ក្តូវបានឲ្យ
រេើកភៃឺខក្ស និងរេើកទំនប់ រៅត្តមទីកខនៃងរ្សងៗឆ្ៃយពី្ះទ )។ អតាបទ បស់ នង ឧតតោ៖ កា ដកហូតសិទធិរស ីភាព
រៅកនុងទសសនាវដតី បស់មជឈមណឌេ ឯកសា កមពជា
ុ
(អតាបទជាភាសាអង់រគៃ សរេខពិរសស ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៣) ឯកសា E3/1800 ទំព័ ៥៦, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00080450

(រក្កាយពីបានជរមៃៀសរៅកាន់ក្សុក

ក្ពះរនក្តក្ពះ រខតតបាត់ដំបង រៅកនុង ដូវវសាឆ្នំ ១៩៧៥ ួច្មក ក្បជាជនទាំងរនាះ ក្តូវបានជរមៃៀសពីក្សុកមួយរៅ
កាន់ក្សុកមួយ រទៀត។ រៅកនុង ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៦ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅរោកត្តយូ ច្ំខណក
ឯអនករ្សងរទៀតក្តូវបានឃំោង
ំ រៅរស ីរសាភ័ណឌ)។
1890
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី យស ្េ ឯកសា E3/4611 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00418484-00418485 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ យស ្េ
“ប៉ាូេីស” ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ ដំបូងរឡើយ ោត់បានរធាើដំរណើ រៅដេ់រខតតកំពង់ោម រក្កាយមក ក៏
បានរៅដេ់រខតតត្តខកវ និងច្ងរក្កាយ ោត់បានរៅដេ់ឡអាច្ម៍សាា កនុងរខតតកំពត។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ និងក្កុម
ក្គួសា ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់ភូមិក្ត ង
ំ ធំ ឃំ នាម ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានរធាើកា រៅកនុងកងច្េ័តអស់ យៈ
រពេ៣ឆ្នំ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង សន ឯកសា E3/4872 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (បនាទប់ពីនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានបញ្ជូ ន ឡុង សន ពី
រខតតត្តខកវ រៅកាន់ភូមិសាយរ ៀង រខតតកព
ំ ត។ កនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឡុង សន ក្តូវបានខខម ក្កហមបញ្ជូ នរៅកាន់
ឃំងី ម រខតតកំពត)។ ទំ ង់ខបបបទសំព័ត៌មានបខនាម ឈ្ីន គីមលាង ឯកសា E3/4941 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១០ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00582317។
1891
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោ៉ាន ញ៉ា ឯកសា E3/4987 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00556117-00556118 (ោ៉ាន ញ៉ា និងក្កុមក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូ នរច្ញពីទី
ក្កុងភនំរពញ រៅ កាន់ភូមិអូ អនា ក្សុកគី ីវង់ រខតតត្តខកវ បនាទប់ពីនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥។ រៅឆ្នំ ១៩៧៦ ពួកោត់
ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់ភូមិសាាយស ក្សុកគី ីវង់ រខតតត្តខកវ)។
1892
កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ េី មា៉ាត់ ឯកសា E3/5053 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00565015 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ េី មា៉ាត់ និងក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូ ន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

577

01006885
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

៥០៥ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧១ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៦។ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨ បន ណាន រៅ
យី គឺជារេខ្

608>

1897

។

ពីមួយ ដូវរៅមួយ ដូវ

ក្បជាជនទាំងរនះ

ជាពិរសសកងច្េ័តខដេបានបរងកើតរៅត្តម

សហក ណ៍នីមួយៗ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាញឹកញាប់ រដ្ឋយរងមើ រជើង រក្កាមកា ោមកាម និង
រច្ញពីក្សុកមខកំពូេ រឆ្ពះរៅកាន់ក្សុកខាច្់កណា
ត េ រខតតកណា
ត េ។ ៣ខខរក្កាយមក ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់
មីមេ ទរនៃតូច្ ក្សុកស ក្ពះច្័នទ រខតតនក្ពខវង។
1893
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២(គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៩-១១ (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រគបានរៅក្បជាជន ១៧
រមសា ឲ្យរៅក្បជំរៅក្សុកមួយកនុងរខតតកណា
ត េ។ ពួករគបានក្បាប់ក្បជាជនឲ្យរ ៀបច្ំឥវា៉ា ន់ រដើមបីអាច្ឲ្យពួករគ
ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់ទំនប់នក្ពរតត។ រៅឯកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ

ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យខ កដី រកើបភក់ និងរេើក

ទំនប់)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សូ សាមិត ឯកសា E3/5393 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៧, ERN (ភាសាខខម ) 00479161 (រៅឆ្នំ ១៩៧៦ សូ សាមិត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីច្ា អំរៅ រៅកាន់សាាយ
ក្បទាេ ក្ពំក្បទេ់ក្សុកសាអង រខតតកណា
ត េ។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ សូ សាមិត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីសាាយក្បទាេ
រៅកាន់ក្បាសាទទរោ ក្សុករកាះធំ រខតតកណា
ត េ)។
1894
កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ោជ រយ៉ាន ឯកសា E3/5019 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00594147-00594148 (ោជ រយ៉ាន ក្តូវបានជរមៃៀស ២ រេើករៅកនុងក្សុក ំដួេ និង
ជរមៃៀសរៅកាន់ក្សុកសំរោង កនុងរខតតសាាយរ ៀង។
1895
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ស៊ុំ រសឿន ឯកសា E3/5055 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00565523 (ស៊ុំ រសឿន និងបអូនក្បុស បស់ោត់ ក្តូវបានោត់ឲ្យរេើកទំនប់រៅបឹងកក់ ឃំ
កំពង់អស ក្សុកពញាឮ)។
1896
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រហង នឡហាង ឯកសា E3/436 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00405492 (មនរពេ រហង នឡហាង ោករច្ញពីរខតតក្ករច្ះ ក្បជាជនមកពី
តំបន់រ្សងរទៀត ក្តូវបានជរមៃៀសមកកាន់រខតតក្ករច្ះ រដើមបីសាងសង់្ូវៃ រេើកទំនប់ និងរធាើខក្ស)។
1897
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន់ គីម) ទំព័ ២១ (ខយ៉ាមគឺជារេខ្តំបន់ ៥០៥ ពីឆ្នំ ១៩៧១
ដេ់ ឆ្នំ១៩៧៦ រហើយ បនាទប់មក ពីឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨ យី គឺជារេខ្)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រសង រសឿន
រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5643ច្ះនងៃទី១១ ខខកមភៈ ឆ្នំ២០០៦ ទំព័ ២០-២១ ERN (ភាសាខខម )
00059326-00059327 (យ៉ាង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់ក្ករច្ះរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់រពេខតងត្តំងោត់ឲ្យរធាជា
ើ
អគគ ដាទូតរៅកូរ ៉ា។

បនាទប់មក

យី

ទទួេបនទក
ុ ជារេខ្)។

សូមរមើេ្ងខដ

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/501 នងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00021508 (ទូ រេខខដេ យី រ្ាើជូន
៨៧០

ក់ព័នន
ធ ឹងក្បជាជនខដេេកេយច្ូេមកកនុងតំបន់ ៥០៥ រដ្ឋយោមនកា អនញ្ញាត)។ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់

រច្ន យ៉ាងរគឿយ (កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/1405 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00651220-00651221 (យ៉ាង ខយ៉ាម ក្តូវបានរគកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជាកងសេសាានទូត)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

578

01006886
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រដ្ឋយោមនរសបៀងអាហា

ឬ

កខនៃងសានក់រៅក្គប់ក្ោន់

1898

រដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស

និងកសាង

1899

រហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ ួមទាំង ទំនប់ទឹក និងក្បព័នធា
ធ ោសា្សត
1898

។ អងគកា បានក្បាប់ក្បជាជនថ្ន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣៧-៣៩។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៦២, ERN (ភាសាខខម ) 00836239 (ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ
ឆ្ៃយ។ ច្មាៃយរនះមិនរោទជាបញ្ញាអាីរទ រេើកខេងខតថ្នពួករគមិនបាន្តេ់ច្ំណីអាហា ឲ្យក្បជាជនហូបច្ក) ទំព័
២៧៣ ERN (ភាសាខខម ) 00836350 (ខខម ក្កហមមិនខាេ់នឹងកា ្តេ់ទីជក្មក អាហា ឬ ថ្ននំសងកូវ មកឲ្យកងច្េ័ត
រទ)។ កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា E3/794 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៥, ERN
(ភាសាខខម ) 00000791 (មិនមានជក្មកក្គប់ក្ោន់សក្មាប់កងច្េ័តរទ រហើយជក្មកខដេមាន ក្ោន់ខតជាជក្មក
បរណា
ត ះអាសននប៉ារណា
ណ ះ)។

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក

កមមវតា៖ុ

ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00709590 (កងច្េ័តនានា ួមទាំង
រៅភនំក្សុក្ង គឺសិត
ា រៅរក្កាមកា ក្តួត ពិនិតយរដ្ឋយកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ ទាំងរៅត្តមវាេខក្ស ឬរៅត្តមកា ដ្ឋាន
បស់ពួករគ ួមទាំង កា ដ្ឋានជីកក្បឡាយរៅកនុង ដូវវសា្ងខដ ។ រដ្ឋយសា ពួករគឈ្ ក្ត្តំទឹករពញមួយនងៃ អនកខៃះ
ក៏បានសាៃប់។ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូ នរច្ញឲ្យរៅរធាើកា ក្បសិនរបើមានតក្មូវកា ពេកមមរៅកខនៃងរ្សង)។
1899
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី ឯកសា E3/794 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣, ERN
(ភាសាខខម ) 00000789 (ក្បជាជនោប់ ន់នាក់រៅកា ដ្ឋានរធាកា
ើ ង្វ ទូទាង
ំ ភូមិភាគ យ័ពយ ភូមិភាគនី តី ភូមិភាគ
បូ ៌ និងភូមិភាគបសចិម ក្តូវបានក្បមូេឲ្យរៅជីកក្បឡាយ) ទំព័ ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00000795 (កងច្េ័តខៃះ
យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រៅរេើកា បងកបរងកើន្េក្សូវ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅជួសជេ្ៃូវ ងរភៃើងរៅ ដូវក្បាំង)។

កយ

សំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ របៀន សារ ៉ាត ឯកសា E3/4755 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័
៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00484872-00484873 (របៀន សារ ៉ាត ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់សហក ណ៍រ្សងៗខដេជា
ខ្នកមួយននកងច្េ័តរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង។ ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅដកសទូង ក្ច្ូតក្សូវ និងរេើកភៃឺខក្ស រៅរពេ
ផ្ទៃស់បូ ត ដូវកាេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រអង ហងស៊ុំ ឯកសា E3/5091 ច្ះនងៃទី ១៣

ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00881755 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រៅរពេក្សូវទំ រគបានជរមៃៀសរយើង
រៅភូមក្ិ កាំងសាាត រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង)

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សខ រមឿន ឯកសា

E3/4918 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544579 (រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦
សខ រមឿន ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើខក្សរៅសាាយដូនខកវ ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខអេ ោ៉ាស់ ឯកសា E3/4975 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ភាសា
ខខម ) 00555515 (បនាទប់ពក្ី តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ួច្មក ខអេ ោ៉ាស់ និង
ក្កុមក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិជមៃង ឃំកាេក្ត្តច្ ក្សុកក្កគ រខតតរ ធិ៍សាត់។ រៅរពេក្ច្ូតក្សូវ
វសា ួច្ោេ់រហើយ ពួកោត់ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យរៅរធាើខក្សក្បាំងរៅឫសសី ១០០ គមព ក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៤
ERN (ភាសាខខម ) 00197916-00197917 (ក្ពំ សា ន ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ រៅកំពង
ី ពួយ កនុងរខតត
បាត់ដំបង ជាមួយមនសសោប់មឺននាក់មកពី

ទូទាង
ំ រខតតបាត់ដំបង យៈរពេ៣ខខជារ ៀងោេ់ឆ្នំ រក្កាយពីក្ច្ូតកាត់

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

579

01006887
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មូេរហតននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនះ គឺរដ្ឋយសា ខតកមាៃំងមនសសមិនក្គប់ក្ោន់រៅត្តមកខនៃងរោេរៅខដេពួករគក្តូវរៅ

609>

1900

។

រក្កាយពីកងច្េ័ត និងក្បជាជនដនទរទៀតខដេផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរៅត្តម ដូវកាេ ក្តូវបាន

ោត់ឲ្យរៅទីត្តង
ំ ងមីរនាះ ក្បជាជនខដេ ស់រៅកខនៃងដខដេពំបានទទួេព័ត៌មានបខនាម ក់ព័នន
ធ ឹង
ទីកខនៃង បស់ក្បជាជនខដេបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរនាះរឡើយ

ួច្ោេ់)។

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

1901

។ រក្កាយមក ក្បជាជនមួយច្ំនួនកនុង

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

៧៤,ERN(ភាសាខខម )

00836151 (បនាទប់ពី ដូវក្ច្ូតកាត់ ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យរៅរៅកខនៃងរ្សង រដ្ឋយោប់រ្តើមជាងមីរឡើង វិញរដ្ឋយ
ោមនអាីរសាះ) ទំព័ ១៦៣, ERN (ភាសាខខម ) 00836240 (រៅកនុងខខ កញ្ញា/តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ យវជន និងយវនា ី
ទាំងអស់ខដេរៅកនុងកងក្សួច្ ក្តូវបានដកឲ្យរៅរេើកភៃឺខក្សរៅដំណាក់រសៀម) ទំព័

២១១, ERN (ភាសាខខម )

00836288 (យវជន-យវនា ីក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅក្ច្ូតកាត់ ឬសង់ក្បព័ន្
ធ ត
គ ់្ង
គ ់ទឹករៅឆ្ៃយពីសហក ណ៍ បស់ពួក
រគ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ អួន យឺន ឯកសា E3/5394 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-៨,
ERN (ភាសាខខម ) 00479452-53 (ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត និងក្តូវបានបញ្ជូ នរៅព េខខ ក្សុក
រកៀនសាាយ រខតតកណា
ត េ។ រៅទីរនាះ ោត់ក្តូវបានឲ្យរេើកទំនប់ និងរធាក្ើ បព័នក្ធ បឡាយ)។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ- កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា
E3/20 ទំព័ ៣១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00232305 (ក្បជាជនរៅភូមិភាគ យ័ពយក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរធាកា
ើ
ពីគរក្មាង
កា ង្វ មួយរៅគរក្មាងកា ង្វ មួយរទៀត

រហើយបនាទប់មកឲ្យក្តឡប់រៅរធាើខក្សវិញ)។

អតាបទ បស់

François

PONCHAUD៖ កមពជា
ុ ៖ រសដាកិច្ចខបបបដិវតតន៍ ឯកសា E3/2412 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៦,
ERN (ភាសាខខម ) 00812348 (PONCHAUD បានកត់សមាគេ់ថ្ន កនុងរពេខដេក្បជាជនមួយច្ំនួនក្តូវបានោត់ឲ្យ
សាងសង់គរក្មាងទំនប់ទឹកធំៗ មានក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅកាប់ោននក្ព។ កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ក្បជាជនមួយ
ច្ំនួនធំខដេបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាកា
ើ រៅរេើដីងី ម

ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅរេើដីខដេធាៃប់ដ្ឋដ
ំ ះពីមនវិញ)

ទំព័

១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00812358 (រៅកនុង ដូវក្បាំង អនករធាកា
ើ រៅត្តមសហក ណ៍មួយភាគធំ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅ
កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ )។
1900
កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខកវ សារវឿន ឯកសា E3/5338 ខកវ សារវឿន ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00454029 (ោត់ក្តូវបានឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រដើមបីរេើកទំនប់ និង
ជីកក្បឡាយ រៅនក្ពមាន់ និងរដើម គ ៣ រដើម)។
1901
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឌី រ ឿន ឯកសា E3/4656 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544561 (រៅរខតតកណា
ត េ នារដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ឳពកមាតយ និងបងបអូន៣នាក់ បស់ ឌី
រ ឿន ក្តូវបានជរមៃៀសពីក្សុកសាអង រខតតកណា
ត េ រៅក្សុកបាទី រខតតត្តខកវ។ ឌី រ ឿន មិនបានដឹងអំពស
ី ខទកេ បស់ពួក
រគរទ)។ សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា
00836273

(រៅកខនៃងងមី

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៩៦, ERN (ភាសាខខម )

សមាជិកក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបកឲ្យរៅឆ្ៃយពីោន

រហើយកមា ក្តូវឲ្យរៅរៅកនុង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ច្ំរណាមក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ បានពាោម វិេក្តឡប់រៅសហក ណ៍ បស់ពួករគ
វិញ

1902

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី អូន ្េៃី បានពនយេ់ថ្ន ក្បជាជនមួយច្ំនួនខដេបានពាោម

ត់រគច្ខៃួន ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមរដញោប់។ ោត់បានឮសខក្មក បស់ពួករគខក្សក រក្កាយពី
ពួករគក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ រទាះបីជាោត់ពំបានបញ្ញជក់អំពរី ជាគវាសនា បស់ពួករគឲ្យបានច្ាស់លាស់
ក៏រដ្ឋយ

1903

។

១១.៣.២ ទិសរៅ ឆ្នំ១៩៧៧៖ ៣ រត្តន ឬ ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត

610>

អតាបទមួយច្ាប់ខដេបានរបាះពមព្ាយរៅកនុងទង់បដិវតតន៍ ច្ះខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦

បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានដឹងថ្ន បកសពំមានេទធ ភាពអនវតតរៅត្តមខ្នកា កា ង្វ
រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៦។ អតាបទរនះបានកត់សមាគេ់ថ្ន កមាៃំងមនសសពំក្តូវបានខបងខច្ករៅត្តមកា
វិនច្
ិ ័យ
ិ ឲ្យបានក្តឹមក្តូវរនាះរទ រ េគឺ រពេខៃះ ក្បជាជនទាំងអស់ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅកា ដ្ឋាន
កា ង្វ រដ្ឋយមិនបានទកក្បជាជនសូមបីមានក់ (មនសសោស់ ឬ កូនរកមង) សក្មាប់ដ្ឋដ
ំ ះបខនៃ ឬ
ដំណាំរ្សងរទៀតរនាះរឡើយ។ រៅកនុងអតាបទដខដេរនះ បកសបានរសនើរឡើងថ្ន រោេកា ណ៍ខណនាំ
អំពី របៀបរក្បើក្បាស់កមាៃំងមនសស គួ ខសាងយេ់ឲ្យបានក្បរសើ ជាងរនះនារពេអនាគត រហើយ

1904

កា អនវតតខ្នកា កា ង្វ ទាំងរនះបានផ្ទៃស់បូ ត រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧

។ រៅនងៃទី ១៧ និងនងៃទី១៨

ខខវិច្ិកា ឆ្នំ១៩៧៦ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរ ៀបច្ំសននិបាតរសដាកិច្ច បស់បកសទូទាង
ំ ក្បរទសរេើកទី២
កនុងរនាះបកសបានអនម័តខ្នកា ជាក់លាក់ ឆ្នំ ១៩៧៧

1905

។ ខ្នកា ជាក់លាក់រនះ បានកំណត់

កងច្េ័ត និងមិនបានដឹងដំណឹងអំពក្ី គួសា បស់ពួករគអស់ យៈរពេជារក្ច្ើនខខ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី មា៉ាន់ សារ ឿន ឯកសា E3/5258 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00249910
(ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅក្ច្ូតក្សូវ បានបាត់ខួ ៃន ហូតមិនខដេរឃើញក្តឡប់មកវិញរទ)។
1902
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣២-៣៣។ កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង
ដាបបរវណី បស់ អូន ្េៃី ឯកសា E3/5740 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម )
00552920-00552921។
1903
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣២។
1904
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/760 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៩-៣២, ERN (ភាសាខខម ) 0006286400062867។
1905

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/139 ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00064962-

00064963។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ទិសរៅងមម
ី ួយគឺ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត ឬ ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រៅត្តមកខនៃងទាំងឡាយណា
ខដេអាច្បងកបរងកើន្េក្សូវទាំងកនុង ដូវវសា និង ដូវក្បាំង

1906

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានបំណងច្ង់

ឲ្យបញ្ជូ នកមាៃំងមនសសរៅត្តមកខនៃងទាំងឡាយណាខដេមានទឹកក្គប់ក្ោន់

1907

មនសិន

1908

។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយសា ខតជួបក្បទះរក្ោះោំងសៃួត ហូតដូរច្នះ

កមាៃំងមនសសទំរន

1906

និងដីមានជីជាតិជា

កមាៃំងទាំងរនាះក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរេើកភៃឺខក្ស និងជីកក្បឡាយ

រៅរពេមាន

1909

។ រៅកនុង

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/742 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00062983-

00062985។
1907
បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ២៣-២៥, ERN (ភាសាខខម ) 00442229-00442231 (ក្តូវោត់ខច្ងកមាៃំងឲ្យបានហមត់ច្ត់ រៅត្តម
តក្មូវកា ជាក់ ខសតង) ទំព័ ៤០-៤៣ ERN (ភាសាខខម ) 00442246-9។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/742 ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00062994-00062995 (រដើមបីសរក្មច្ ៣ រត្តន និង ៦ រត្តន
កនុង ១ ហិកត្ត រៅឆ្នំ ១៩៧៧ ោំបាច្់ក្តូវក្បមូេកមាៃំងកាយ)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/135 ខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00062811 (កងច្េ័តរយើងោត់ខច្ងរៅណាក៏បាន រធាអា
ើ ងទឹកក៏បាន ដ្ឋំ
ដំឡូងក៏បាន ដ្ឋំរច្កក៏បាន។េ។ ប៉ាខនត រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ បកសបានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កា ោត់ខច្ងរក្បើក្បាស់
កមាៃំងទាំងរនះមិនទាន់សមក្សបរទ រដ្ឋយសា មានកមាៃំងខៃះមិនទាន់ក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅរឡើយ, ទំព័

២៧-២៨,

៤៣-៤៤, ERN (ភាសាខខម ) 00062815-6, 00062831-2 (ជាកា ោំបាច្់ ក្តូវោត់ខច្ងកមាៃំងត្តមមាោ៌សកមមភាព
ឲ្យបានក្តឹមក្តូវ គឺកា ង្វ ណាមិនោំបាច្់ទកមួយអរនៃស
ើ ិន។ កមាៃំងខដេមិនក្តូវកា ក្តូវដករច្ញ), ទំព័ ២៧-២៨,
ERN (ភាសាខខម ) 00062815-6 (កមាៃំងខដេមិនោំបាច្់ ក្តូវោត់ខច្ងរឡើង វិញរដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស)។ កិច្ចសមាភសន៍
ជាមួយ ជា សីម រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា E3/1568 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ទំព័ ៤-៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00713922-3 (មានបញ្ញជមកពីមជឈិមថ្ន ក្តូវក្បមូេយវជន និងយវនា ី រដើមបីបរងកើតជាជំ ំ និងរធាើ
ខក្សរៅរេើដីខដេអាច្្តេ់ទិន្
ន េបាន៦រត្តនកនុងមួយហិកត្ត)។
1908
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/743 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣, ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062879,
00062882-3 (រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ បកសបានខណនាំថ្ន ក្តូវយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ក្បមូេកមាៃំងពេកមម និងរក្បើ
ក្បាស់កមាៃំងរនះជាយទធសា្សតទាង
ំ រៅសម ភូមិមខ

និងសម ភូមិរក្កាយ

ក៏ដូច្ជាកា ខក្បកាៃយសាានភាពោំងសៃួត

រដ្ឋយកា បរងកើតជាក្បព័ន្
ធ ត
គ ់្ង
គ ់ទឹក និង្េដំណាំ)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/170 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ៣៥, ERN (ភាសាខខម ) 00064788 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ មាន “ភាពោំងសៃួត និងកាន់ខតោំងសៃួតតរៅ
រទៀត” រហើយកា រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ អាង ទឹកធំៗ និងកា រេើកភៃឺខក្ស រៅខតជាអាទិភាព)។
1909
បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ២៤-២៥, ៤១-៤៤, ERN (ភាសាខខម ) 00442230-1, 00442247-9។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/742 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៤-១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00062994-5។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/135 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២២-២៣, (ភាសាខខម ) 00062810-1។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សនទ កថ្ន ំេឹកខួបរេើកទី២ នននងៃ ំរដ្ឋះក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន គរក្មាង
ធាោសា្សតកំពងក្តូវបានសាងសង់

រដ្ឋយ

“អងគភាពច្រក្មើន”

រៅទូទាង
ំ ក្បរទស។

ោត់បាន

ោយកា ណ៍ថ្ន កា ដ្ឋានសាងសង់នីមួយៗមានក្បជាជនរធាើកា ក្បខហេពី ១០.០០០ នាក់ រៅ
៣០.០០០ នាក់

611>

1910

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្ន បានរកើតរឡើងជាងមី

មតងរទៀតរៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
ទីេំរៅពីរថ្នកេរៅបឹងគេ់ រខតតរ ធិ៍សាត់ រដើមបីឲ្យរៅរធាើខក្ស

1911

។ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់

1912

។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតរៅ

កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រហើយក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅទីត្តង
ំ ងមីៗ រៅ
ត្តម ដូវកាេ

1913

។ រទាះបីោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ក្បជាជនរ្សងរទៀតរៅខតក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅ

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦៦, ERN (ភាសាខខម ) 00063181 (បកសបានអបអ សាទ កា ខិតខំក្បឹងខក្បងកសាង
ក្បព័នរធ ក្សាច្ក្សព រដ្ឋយបានរេើកទំនប់សឹង
ទ ជីនិត ទំនប់សឹង
ទ រ ធិ៍សាត់ ទំនប់សឹង
ទ បាត់ដំបង និងទំនប់ដនទរទៀត)។
1910
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00292807 (ោត់បានរេើករឡើងថ្ន រៅកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ទាំងរនះ
អាីៗក្គប់ោ៉ាងក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយមិនោំបាច្់ពឹងខ្អករៅរេើរក្គឿងមា៉ាសីនរទ)។
1911

រសច្កតីសននិដ្ឋានពីគណៈកមមកា អនត ជាតិននអនកជំនាញខ្នកច្ាប់

ត្តម យៈរសច្កតីក្បកាសរេខ

៩

បស់

គណៈកមមកា សិទធិមនសស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1804 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦,
ERN (ភាសាខខម ) 00235804។
1912
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ១២, ERN (ភាសាខខម ) 00373254 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ បនាទប់ពក្ី តូវបាន “កសាងខៃួន” រៅគករថ្នកេ
រខតតរ ធិ៍សាត់ ួច្មក ឡាយ បូនី និងអនករទាសខៃះរទៀត ក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាខើ ក្សរៅបឹងគេ់ ឃំបឹងខ្ន ក្សុក
បាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់)។
1913
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាម ផ្ទ ឯកសា E3/5005 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00557818 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ រសាម ផ្ទ ក្តូវបានអងគកា ជរមៃៀសរៅកាន់សឹង
ទ មួយរដើមបី ក
ក្តី និងរធាើខក្សក្បាំងរៅ ដូវទឹកក្សក)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខអេ ោ៉ាស់ ឯកសា

E3/4975 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣-៥, ERN (ភាសាខខម ) 005555514-6។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម )
00557955។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1914

កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ឬ រោងច្ក្ករៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)
ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៧ បានបាត់ខួ ៃនរៅត្តម្ៃូវ

612>

។ ក្បជាជនខៃះរទៀត

1915

។

រៅច្រនាៃះខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៦ និងខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ កងច្េ័តក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរេើកទំនប់

រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរខតតកំពត (ភូមិភាគ
និ តី) ្ងខដ

1916

។ ោមនរក្គឿងច្ក្កសក្មាប់រេើកទំនប់រទ ដូរច្នះរគរក្បើក្បាស់កមាៃំងមនសស

ជាពិរសសក្បជាជនច្ំនួនោប់ ន់នាក់
1914

1918

ក្តូវបានក្បមូេ្តំព
ុ ីរខតតកំពង់ោម

1917

។

និងរខតតកំពង់ធំ

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សខ រមឿន ឯកសា E3/4918 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨

ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00544579 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀស សខ រមឿន និងក្បជាជនដនទរទៀត
ឲ្យរៅរធាើកា រៅរោងក្ច្កទួេត្តឯក កនុងរខតតបាត់ដំបង)។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ឡុង សន

ឯកសា E3/4872 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00533871 (កនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៧ ពួកខខម ក្កហមបានជរមៃៀស ឡុង សន ពីបាក់រច្ៀន រខតតបាត់ដំបង រៅរៅភនំងបា
ម ង
ំ រខតតរ ធិ៍សាត់ វិញ)។
1915
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373249-50។
1916
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៧៥-៧៦, ៧៧-៧៩ (រៅរពេខដេ ក្បាក់ យត
រធាើជារេខ្ក្សុកកំពង់រសៀម រខតតកំពង់ោម ោត់បានបញ្ជូ នក្បជាជនរច្ញពីកព
ំ ង់រសៀមឲ្យរៅរេើកទំនប់ ដូច្ជារៅ
កនុងក្សុកនក្ពឈ្
៥០

រខតតកំពង់ោម។ តំបន់អាច្រសនើឲ្យបញ្ជូ នក្បជាជនទាំងរនះពីក្សុករ្សងៗ។ ក្បជាជនក្បខហេជា

នាក់កនុងមួយក្សុក

ក៏ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲ្យរៅរេើកទំនប់រៅរកាះសាៃ

ខដេជាទំនប់ដ៏ធំមួយរៅរខតតកំពត)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៣៣-៣៤ (ក្បាក់ យត បានរធាើជារេខ្ក្សុកកំពង់
រសៀម យៈរពេ២ ខខ ោប់រ្តើមរៅកនុងខខ មកោ ឬ រមសា ឆ្នំ១៩៧៧)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន ឯកសា E3/5564 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម )
00405499-00405500។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ២-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00239906-8 (ឱ ហូ ធាៃប់រធាើជាក្បធានភូមិក្សខង៉ា ឃំបេៃ័ងគ ក្សុេបាោយណ៍
រខតតកំពង់ធំ ពីនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ ដេ់ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧។ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រគបានជរមៃៀសក្បជាជនងមី ពី
នី តីឲ្យមករៅភូមិរនះ។ (សូមរមើេ្ងខដ អតាបទ បស់ François PONCHAUD៖ កមពជា
ុ ៖ រសដាកិច្ចខបបបដិវតតន៍
ឯកសា E3/2412 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 0081245-7 (ទំនប់ ១៧ រមសា
ខដេក្តូវបានកសាងរឡើងរដ្ឋយកសិក

និងយវជនកងច្េ័ត រៅរដើម ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ។ យវជនជាង

២៣.០០០ នាក់ បានកសាងអាងសតក
ុ ទឹកទំនប់ ៦ មកោ)។
1917
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (ក្បាក់ យត) ទំព័ ៧៨។
1918
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី វា៉ា ន់ រងង ឯកសា E3/5249 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00229063 (ក្បជាជនក្បខហេជា ៨.០០០ នាក់ ក្តូវបានក្បមូេពីរខតតកំពង់ោម និងកំពង់ធំ ឲ្យ
មករធាើកា រៅទំនប់ ១ មកោ ខដេក្តូវបានោប់រ្តើមសាងសង់រៅនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ១៩៧៧ រហើយបានញ្ច ប់រៅឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

584

01006892
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

(ភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) ឲ្យរៅរេើកទំនប់ ១ មកោ ខដេសាិតរៅក្សុកបាោយណ៍ រខតត

1919

កំពង់ធំ រហើយកា សាងសង់ទំនប់ទាង
ំ មូេបានោប់រ្តើមរៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦

។ កងច្េ័ត

បានរដើ ពីកា ដ្ឋានរេើកទំនប់មួយរៅកា ដ្ឋានរេើកទំនប់មួយរទៀត រទាះជិត ឬ ឆ្ៃយក៏រដ្ឋយ និងពំ
ក្តូវបានឲ្យរសបៀងអាហា ទឹក ឬ មងរនាះរទ

1921

ជាមួយរឡើយ

1920

។ រពេខៃះ ពួករគរដើ រៅរដ្ឋយោមនអនកនាំ្ូវៃ រៅ

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ោមនក្បជាជនណាមានក់មិនក្ពមផ្ទៃស់ទីេំរៅរនាះរទ

រេើកខេងខតពួករគឈ្ឺ ឬ មិនអាច្រដើ បាន

1922

។

ដខដេរនះ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00239907-8 (ក្បជាជនក្បខហេជា ២០.០០០ នាក់ មកពីតំបន់ ៤១ តំបន់ ៤២, និង
តំបន់ ៤៣ បានមករធាើកា រៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១ មកោ កនុងរខតតកំពង់ធំ)។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ

Elizabeth BECKER៖ រៅរពេខដេស្ង្វគម េត់រៅ - កមពជា
ុ និងបដិវតតខខម ក្កហម ឯកសា E3/20 ទំព័ ២៤០,
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00237945 (សហក ណ៍រៅក្គប់ទីកខនៃងបានបញ្ជូ នកមាៃំងពេកមមោប់ ន់នាក់ឲ្យមករេើក
ទំនប់)។
1919
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន កានិេ) ទំព័ ២២-២៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
វា៉ា ន់ រងង ឯកសា E3/5249 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, (ភាសាខខម ) 00229062។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសា
ខខម ) 00239907-8 (រទាះបីជាកា សាងសង់ទំនប់ ១ មកោ ក្តូវបានសរមាពធរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត រៅខខមកោ ឆ្នំ ១៩៧៧
ក៏រដ្ឋយ ក៏ទំនប់រនាះក្តូវបានោប់រ្តើមរធាើ ត្តំងពីខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ មករមៃ៉ាះ)។ (កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
ពូក ប៉ាន ឯកសា E3/5247 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៣, (ភាសាខខម ) 00229058-9 (រៅកនុងឆ្នំ
១៩៧៦ ពូក ប៉ាន ក្តូវបានបញ្ជូ នពីភូមិរេបើក ឃំគគីធំ ក្សុកបាោយណ៍ រខតតកំពង់ធំ ឲ្យរៅរធាកា
ើ រៅកា ដ្ឋានទំនប់ ១
មកោ រៅឃំបឹង ក្សុកសនទក
ុ រខតតកំពង់ធំ។ មានក្បជាជនក្បខហេមួយមឺននាក់រធាើកា រៅទំនប់ ១ មកោ។ ក្បជាជន
ទាំងរនាះមកពីរខតត៣៖ កំពង់ោម កំពង់ធំ និង ក្ករច្ះ។
1920
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាន មំ ឯកសា E3/4992 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00557954-5។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន
ឯកសា E3/5564 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405499-00405500។
1921
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ៉ាន ឯកសា E3/5564 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405499-00405500។
1922
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សៃួន នតរ ន
៉ា ឯកសា E3/5564 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00405500។ (ក្បសិនរបើកងទ័ពខខម ក្កហមពិនិតយរមើេរឃើញថ្នអនករនាះឈ្ឺ
ខមន អនកជំងឺរនាះអាច្រៅបាន) ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00709589-90 (រកម ងៗ អនក
ជំងឺ និងមនសសោស់រធាើកា រៅខកប ៗភូម)ិ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១១.៤ កា តសវូ ណណ ៈក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងម”ី ៖ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅរៅកនង
ុ តំបន់ឧតត តំបន់ទកសិណ
និងតំបន់កណា
ត េ

613>

រក្ៅពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅត្តម ដូវកាេ

រដើមបីវាយសក្មុកកា បងកបរងកើន្េកសិកមម

ក្បជាជនក៏ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់ឧតត

តំបន់កណា
ត េ និងតំបន់ទកសិណ រដើមបីជំ ញ

1923

ដេ់កា តសូវណណ ៈ្ងខដ ។ “កា តសូវណណ ៈ” សំរៅរេើទំនាស់ បស់បកសរៅនឹង “ក្បជាជនងមី”

។

“ក្បជាជនងមី” ួមមានអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម បញ្ញាជន មាចស់ដី នាយទន សកតិភូមិ និង
អនធន

1923

1924

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន រទាះបីជាពួករគបោជ័យ រហើយវណណ ៈ បស់

ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៤-១៤, ERN (ភាសាខខម )

00063410-1 (រនះគឺជាខ្នកមួយននកា តសូវណណ ៈដ៏តឹងខតង និងសាិតសាាញ កនុងដំណាក់កាេងមីននបដិវតត។ កា តសូ
វណណ ៈ គឹជាបញ្ញាសាៃប់ ស់)។ បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃ
ទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៦, ERN (ភាសាខខម ) 00442232 (កមមសិទធិឯកជន រកើតមកពីសងគមខដេមាន
កា ខបងខច្កវណពៈ

វាងវណណ ៈជិះជាន់រគ និងវណណ ៈក្តូវរគជិះជាន់។ កមមសិទធិឯកជនបានពក្ងឹង

កាទក និងពក្ងីក

វណណ ៈជិះជាន់ កនុងរនាះ ួមមាន វណណ ៈសកតិភូមិ មាចស់ដី នាយទន និងវណណ ៈដនទរទៀត)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា
E3/4 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00062908-9 ( កយរសាៃក បស់បកសសក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៦
បានក្បកាសថ្ន៖ “បនតវាយសក្មុក រធាើកា តសូវណណ ៈ កនុងបកស កនុងកងទ័ព កនុងជួ បដិវតតទាំងអស់ កនុងក្បជាជន និងកនុង
សងគមជាតិទាំងមូេជាដ្ឋច្់ខ្ត! (ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00063103 (ឯកមមសិទធឯ
ិ កជន បស់វណណ ៈនាយទន មាចស់ដី កសិក មានបានក្កាស់ ទាមទា ឲ្យមាន
កា តសូខ្ៃង
ំ កាៃ និងដ្ឋច្់ខ្ត។ វាទាមទា នូវវណណ ៈផ្ទតច្់កា )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង
រហកកអាវ) ទំព័ ២១។
1924
សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩,
កថ្នខណឌ ១៦៩។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១០-១៣, ERN (ភាសាខខម )
00063320-3។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២៣, ERN (ភាសាខខម )
00063258។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៥-៣៦, ERN (ភាសាខខម )
00063093-4 (រៅកនុងកសិក ងមីមាន ពួកអនធន នាយទន សកតិភូមិ មានកមមក និង ពេក រ្សងរទៀត។ រហតដូរច្នះ
មានទំនាស់សាៃប់ ស់)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/743 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១០-១១, ERN (ភាសា
ខខម ) 00062886-7 (“ខ្មង
ំ ” ួមមាន ច្ក្កពតតិ្
ៃ ន ន និងប ិវា បស់វាក្គប់ក្បរភទ ខ្មង
ំ ជាវណណ ៈសកតិភូមិ មាចស់ដី
នាយទន និងខ្មង
ំ ជាវណណ ៈជិះជាន់ក្គប់ក្បរភទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពួករគក្តូវបានវាយ ំេំក៏រដ្ឋយ ក៏ទសសនៈ និងរសច្កតីប៉ាងក្បាថ្នន បស់ពួករគរៅខតមានដខដេ
ជាពិរសស

1926

បំ្ត

អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

1925

។

ក្តូវបានកំណត់មខសញ្ញាជាសក្តូវធំ

1927

។ ខ្មង
ំ ខដេរក្ោះថ្ននក់បំ្តក្តូវបានរបាសសំអាត

។ “ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀតក្តូវ

បានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីទីកខនៃងកំរណើត បស់ពួករគ ដូរច្នះរហើយពួករគក្តូវបានផ្ទតច្់រច្ញពីក្ទពយ
សមបតតិ និងជី វិតនាយទន និងសកតិភូមិ បស់ពួករគ។ កនុងខណៈពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ រហើយ
រក្កាយរពេរៅដេ់រោេរៅ បស់ពួករគ
កសិក

1928

“ក្បជាជនងមី”

អាច្ក្តូវបានកសាងខៃួនឲ្យរៅជា

។ ត្តម យៈកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ កា របាសសមាអតវណណ ៈនាយទន និងកា េបបំបាត់

កមមសិទធិឯកជន “ខ្មង
ំ ” ទាំងរនះោមនកមាៃំងមកក្បឆ្ំងនឹងបកសរទៀតរទ

1925

1929

។

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១១-១៣, ៣០-៣១, ERN (ភាសាខខម )

00063321-3, 00063340-2។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័
២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00063258។
1926
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១២០-១២៧។ ខ្នកទី១៤, សហឧក្កិដក
ា មម ួម, កថ្នខណឌ
៨៣៥-៨៣៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៣៤-៣៩ (កាកសំណេ់ពីសងគម
ោស់ ក្តូវបានោត់ទកជាខ្មង
ំ ដ៏សំខ្ន់ បស់បកស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័
១៩-២០ (កាកសំណេ់ននអតីត បប េន់ នេ់ ក្តូវបានកំណត់រោេរៅថ្នជា "ខ្មង
ំ ដ៏សំខ្ន់”។
1927
កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្ និងវ ៈសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/13 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00052414 (ខ្មង
ំ មានបីក្បរភទគឺ ក្បរភទអនតោយ ក្តូវសំ ិតសំោំងដ្ឋច្់ខ្ត
ក្បរភទរស ី ធមមត្ត ក្តូវអប់ ំជាបនតបនាទប់ និងក្បរភទពួកខ្មង
ំ រទើបញុះញង់ ក្តូវអប់ ំកសាងរគ)។
1928
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ១១-១៣, ៣៥-៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 000633213, 00063345-7។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៩៧៥ ទំព័ ២៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00063258។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១០-១៩,
ERN (ភាសាខខម ) 00063068-77 (កាកសំណេ់ពី បបសកតិភូមិ និងនាយទនរៅរសសសេ់រៅរឡើយ និងក្តូវេប
បំបាត់រដ្ឋយកា អប់ ំ កសាង ទិរទៀន និងសា័យទិរទៀនជាបនតបនាទប់)។ កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្
កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/797 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម )
00052379 (រៅនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ បកសបាន ខណនាំរេខ្ និងអនរេខ្ឲ្យយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់កសាងបកស
ពិរសសកសាងឲ្យយេ់ពីភា កិច្ច អប់ ំ និងកសាងមហាជនឲ្យមាចស់កា ឹងមាំ )។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត
ឯកសា E3/729ខខតលា ឆ្នំ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063400-1 ( ក់ព័នន
ធ ឹងក្បជាជនងមី សហក ណ៍
ក្តូវសក្មបសក្មួេោត់ខច្ងកមាៃំងពេកមម រហើយក្តូវត្តមដ្ឋន និងអប់ ំកសាងខ្នកមរនាគមវិជាជដេ់អនកជរមៃៀសមក
ពីទីក្កុងរៅត្តមសហក ណ៍)។ បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះ
នងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442243 (ក្បជាជនមានក់ៗអាច្ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

587

01006895
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

614>

រក្កាយពីក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ួច្មក

“ក្បជាជនងមី”

ជារក្ច្ើននាក់បានបាត់ខួ ន
ៃ

1930

។

“ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀត បនាទប់ពីបានកសាងខៃួនរៅកនុងសហក ណ៍ ក្តូវបានក្ច្បាច្់បញ្ចូ េរៅ
កនុងក្បព័នធ បស់បកស

1932

ក្តូវយកទកមតំ ុ

1931

។ ហូតដេ់រពេរនាះ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានខណនាំថ្ន “សមាសភាពមិនេអ”

។

រដ្ឋយឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ រេើកភៃឺ និងជីកក្បឡាយ)។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាតប់ និង

អនវតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00072402-3 (អតីតអនក ដាកា អនធន ឈ្មួ ញ នាយទនជាតិ
កំក្បាដ័ និងអភិជន ក្តូវបានោត់ជាក្បរភទកសិក ងមី។ កសិក ងមីទាង
ំ រនះោមន បបនរោបាយោស់ និងោមនមូេដ្ឋាន
រសដាកិច្ចដូច្ពីមនរទៀតរទ

ជាពិរសស

រក្កាយពីរពេពួករគបានត្តំងទីេំរៅរៅត្តមជនបទ ួច្មក។

មូេដ្ឋាន

នរោបាយ រសដាកិច្ច និងវបបធម៌ បស់ បបោស់ ក្តូវបានជីកកកាយ និងបំផ្ទៃញរោេ)។
1929
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១១-១៣, ៣០-៣១, ៣៥-៣៧, ERN (ភាសា
ខខម ) 00063321-3, 00063340-2, 00063345-7។ សសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00063258។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/4 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦,
ERN (ភាសាខខម ) 00062910 (តរៅមខរទៀត រយើងក្តូវបនតកា តសូវណណ ៈ វាយ ំេំវណណ ៈសកតិភូមិ នាយទន និងវណណ ៈ
ក្បតិកិ ិោរ្សងរទៀតឲ្យអស់ េីង រទើបខ្មង
ំ រក្ជៀតច្ូេមិនបាន), ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00062910 (បកសក្តូវ
ខតវាយករមទច្ និងកំោត់កំោយកមាៃំងក្បឆ្ំងទាំងអស់ រទើបកា

ក្បរទសបាន),ទំព័

៧-៨, ERN (ភាសាខខម )

00062911-2 (ទាេ់ខតវណណ ៈសកតិភូមិ វណណ ៈនាយទនវាអស់ ទាេ់ខតកមាៃំងក្បឆ្ំ ង បស់វារខាយ រទើបបកសរដើ រេឿន
បាន។ បកសមិនអាច្ រវី វាយអំពប
ី ញ្ញារនះបានរទ និងមិនអាច្ធូ េងអំពប
ី ញ្ញារនះបានរទ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត
ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣០, ERN (ភាសាខខម ) 00063088 (ទាេ់ខតកំោត់នូវអាីៗខដេ
ជាវណណ ៈនាយទន អាីៗខដេជាវណណ ៈជិះជាន់ អាីៗខដេជាឯកជន រទើបបកសអាច្បំ្សច្េនាកសាងសងគមនិយមបាន
ហ័សបានេអ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៦-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤០, ៤២-៤៤, ERN
(ភាសាខខម ) 00063039, 00063041-3 (បកសបានខណនាំថ្ន សមាជិកទាំងអស់កំសងឈឹមរៅអងា ក ទាហានខ្មង
ំ
រធាើនរោបាយធមមត្តជាមួយពួករគ

វាយរហើយច្េនារដើមបីឲ្យពួករគច្ះច្ូេ

និងមក ស់រៅជាមួយក្បជាជនធមមត្ត

វិញ)។
1930
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ រ ៉ា ) ទំព័ ៣៥, ៤១-៤២។
1931
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ៥-៧ (កនុងឆ្នំ ១៩៧៨ រៅកនុងវគគរ ៀនសូក្ត
មួយខដេមានវតតមាន ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ប៉ាេ ពត បាននិោយថ្ន ក្បជាជនភនំរពញក្តូវបានឲ្យ “េត់ដំខួ ៃន” រៅ
ត្តមសហក ណ៍ រហើយ២ ឬ ៣ ឆ្នំរក្កាយមក ពួករគអាច្ ួម ស់ជាមួយោនរៅកនុងសហក ណ៍បាន)។ កំណត់រហតនន
កា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្ និងវ ៈសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/13 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00052414 (អនកខដេខ្មង
ំ រទើបញុះញង់ ក្តូវអប់ ំកសាងរគ)។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

រសច្កតីដកក្សង់មតិខណនាំ បស់សមមិតត
ត ំណាងអងគកា បកសកនុងសននិបាតភូមិភាគមួយ ខខមិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រៅកនុង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១១.៤.១ កា កសាងខៃួនរៅកនង
ុ សហក ណ៍ (ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦)

615>

រៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានពិោ ណារឃើញថ្ន រៅត្តម

សហក ណ៍ “ក្បជាជនោស់” គឺជាសនូេ ច្ំខណក “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានោត់ទកថ្នរៅរក្ៅសងគម
រដ្ឋយក្តូវរ ៀនសូក្តពី

“ក្បជាជនោស់”

រហើយក្តូវបានកសាងខៃួនឲ្យរៅជាកសិក

ត្តម យៈ

ប៉ាេ ពត រ ៀបច្ំខ្នកា សក្មាប់អនាគត ឯកសា E3/213 ទំព័ ៣០, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00104013 (ទិន្
ន េ
ក្សូវ គឺជារមរ ៀនដ៏ធំរធងមួយ។ អនកទីក្កុងមិនសាគេ់ថ្នវាេខក្សជាអាី រោជាអាី និងកា ក្ច្ូតកាត់ជាអាីរនាះរទ។ រក្កាយ
ពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ ពួករគបានសាគេ់ និងយេ់ រហើយពួករគខេងខ្ៃច្រោ ក្កបីរទៀតរហើយ។ កមមវតានុ នកា រ ៀនសូក្ត
រនះ គឺជាកា ង្វ ជាក់ខសតង។ កា ង្វ ជាក់ខសតងបាន្តេ់បទពិរសាធ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សួន
កានិេ) ទំព័ ៥-៦ (មនរពេរក្បើក្បាស់ក្បជាជនងមី ដំបូងក្តូវរក្ជើសរ ីស និងសំ ិតសំោំងបំ្ត) ទសសនាវដតីទង់បដិវតត
ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៥-៣៦, ERN (ភាសាខខម ) 00063093-4 (រពេណាក្បជាជនងមី
ខកខក្បខៃួន

រនាះវាមិនមានទំនាស់សាៃប់- ស់រទ ប៉ាខនត ពួករគមិនបានខកខក្បខៃួនរដ្ឋយង្វយៗរនាះរទ)។ ទសសនាវដតី

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ខខ កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣៩-៤០, ERN (ភាសាខខម ) 00063097-8 (ក្តូវអប់ ំ
និងកសាងកសិក ងមីទាង
ំ រនះ ឲ្យកាៃយរៅជាកមមក -កសិក ។ បកសមានសកាតនពេរដើមបីខកខក្បពួករគមួយច្ំនួន។ ពួក
រគខៃះមិនអាច្ខកខក្បខៃួនបានរទ ពួករគខសាង កឱកាសជាបនតបនាទប់រដើមបីក្បឆ្ំ ងនឹងបដិវតត)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត
ឯកសា E3/11 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦២, ERN (ភាសាខខម ) 00063177 (ផ្ទតច្់កា វណណ ៈអធន ក្តូវបានអនវតត
ច្ំរ ះអនកខដេក្បឆ្ំងនឹងបកស)។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័
៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00063400-1 ( ក់ព័នន
ធ ឹងក្បជាជនងមី សមាជិករជើងោស់ បស់បកស និងក្បជាជនមូេដ្ឋាន
ក្តូវសក្មបសក្មួេោត់ខច្ងកមាៃំងពេកមម

រហើយក្តូវរធាើកា ត្តមដ្ឋន

និងអប់ ំកសាងខ្នកមរនាគមវិជាជដេ់អនក

ជរមៃៀសមកពីទីក្កុង រៅត្តមសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 000400-2 (ត្តម យៈកា អប់ ំ និងកា ខកខក្បជាប់ជានិច្ច សហក ណ៍បាន
កាៃយជាសកេវិទាេ័យដ៏ធំបំ្តសក្មាប់កា រ ៀនសូក្តច្ំរណះដឹងបដិវតត។ បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់
ត្តំងសហក ណ៍កសិក

ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃទី២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម )

00442212-3 (រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃំងវណណ ៈថ្ននក់រេើមិនមានជរក្មើសអាី រក្ៅខតពីក្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក
ថ្ននក់កណា
ត េ។ បកសបានបញ្ញជថ្ន ក្តូវខតពក្ងឹង និងពក្ងឹក រដើមបី្នរៅជាសហក ណ៍ ១.០០០ ក្គួសា ), ទំព័
១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00442217-8 (សហក ណ៍ គឺជាមរធាបាយក្បយទធ េបបំបាត់ និងកំោត់រោេពួក
សកតិភូមិ នាយទន ឈ្មួ ញកណា
ត េ និងកសិក មាន), ទំព័ ៣៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442243 (ក្បជាជនមានក់ៗអាច្
ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន រដ្ឋយឲ្យរៅរធាើកា រៅកនុងសហក ណ៍ ឲ្យរេើកភៃឺ និងជីកក្បឡាយ)។
1932
កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្ និងអនរេខ្កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជ ឯកសា E3/798 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២, ៣, ERN (ភាសាខខម ) 0052381, 0052382 (“សមាសភាពមិនេអ” ួមមានក្កុមក្គួសា
បស់ពួកខដេរយើងបានរបាសសំអាតរហើយ ពួកខដេរយើងដករច្ញពីមខតំខណង និងក្បជាជនងមីខដេពំទាន់យេ់។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

589

01006897
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1933

ពេកមមធន
ៃ ់ៗ

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានក្ពមានរៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ន “ភានក់ង្វ ខ្មង
ំ

និងសមាសភាពមិនេអរ្សងរទៀត” រៅលាយឡំក្ច្បូកក្ច្បេ់កនុងច្ំរណាម “ក្បជាជនងមី” ជាង

1934

២.០០០.០០០ នាក់ ខដេរទើបច្ះរៅ ស់រៅជនបទ

។ ដូរច្នះ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់ឆ្នំ

១៩៧៦ បកសបាន “វាយជាខខសសង្វាក់ វាយក្គប់ខ្នក ជីក ំរេើង [សមាសភាពមិនេអកនុងច្ំរណាម
“ក្បជាជនងមី”] ទាំងឫសធំ ទាំងឫសតូច្”

1933

1935

។

បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៦,

៨, ERN (ភាសាខខម ) 00008488-90, 00008492។ សូមរមើេ្ងខដ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ខខ
កញ្ញា-តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063076 (បកសក្តូវបនតពក្ងឹង និងពក្ងីកទីត្តំងសមូហភាព)។

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/139 ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00064970 (ក្តូវក្បមូេ
ក្បជាជន និងឲ្យពួករគរៅរៅសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៥៨៥៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063173-4 (ោំបាច្់ក្តូវពក្ងីកទំហំសហក ណ៍)។ បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា
ោត់ត្តង
ំ សហក ណ៍កសិក

ឯកសា

E3/50 ច្ះនងៃទី២០ ខខឧសភា ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម )

00442212-3(រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃំងវណណ ៈថ្ននក់រេើមិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពីក្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក
ថ្ននក់កណា
ត េរនាះរឡើយ។ បកសបានបញ្ញជថ្ន ក្តូវខតពក្ងឹង និងពក្ងឹក រដើមបី្នរៅជាសហក ណ៍ ១.០០០ ក្គួសា )។
ឯកសា

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

អំពីកា កាតប់

និងអនវតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ

ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម )
00072403-4 (កសិក ងមីបានពក្ងីកសហក ណ៍ និងកមាៃំងសក្មាប់កសិកមមរៅត្តមមូេដ្ឋាន។ ក្តូវបរក្ងៀន និងក្បមូេ
្តំក្ុ បជាជនងមី រដើមបីកា

និងកសាងក្បរទស)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅ

កនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៧-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00709583-4
(កា អនវតតជាទូរៅ បស់ពួកខខម ក្កហម គឺក្តូវក្តួតក្ត្តរៅរេើក្បជាជនខដេរទើប ំរដ្ឋះបានងមីៗ ជាពិរសស ក្បជាជន
ទាំងឡាយខដេក្តូវបានបរណតញរច្ញពីទីក្កុងនានា

គឺដ្ឋក់បញ្ចូ េក្បជាជនទាំងរនាះរៅកនុងភូមិនានា

ខដេសាិតរៅ

រក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត បស់ពួករគជាយូ មករហើយ)។
1934
ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/729 ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម )
00063400-1។
1935

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/25 ខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម )

00063003 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ពួកសកតិភូមមា
ិ ច ស់ដី និងពួកនាយទន ក៏ដូច្ជាវណណ ៈរ្សងៗរទៀតខដេមិនខមនជាវណណ ៈ
អធន និង បស់ពួកអនធន បស់កសិក ឯកជន បស់កមមក ឯកជន និង បស់ពេក ឯកជន ក្តូវបានរយើងោស់ ំរេើង
្ងខដ )។

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/170 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៧, ERN (ភាសាខខម )

00064770 (រៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៥ និង១៩៧៦ បកសបានរបាសសមាអតខ្មង
ំ ោ៉ាងក្ជះក្សឡះ រហើយបានោប់រ្តើមយក
ច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រៅរេើកមាមភិបាេរៅកនុងសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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616>

រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៦ បកសបានក្បកាសថ្ន បកសបានោត់ត្តំង កសាង ពក្ងឹង និង

1936

ពក្ងីក បបសមូហភាព វាយ បបនាយទន និងបញ្ច ប់ បបសកតិភូមិមាចស់ដី

។ រហតដូរច្នះ រៅ

ក់កណា
ត េ ឆ្នំ ១៩៧៦ កា រផ្ទតតច្មបងជាសំខ្ន់រនាះ គឺកា ោប់រ្តើមង្វករៅ កខ្មង
ំ រៅកនុង

1937

បកស

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី បកសរៅខតយេ់រឃើញថ្ន បកសោំបាច្់ក្តូវវាយ “ក្បជាជនងមី”

១៩៧៥ ទំព័ ១៨-១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063253-4 (រដើមបីសរក្មច្បានទិន្
ន េបីរត្តនកនុងមួយហិកត្ត ោំបាច្់
ក្តូវពក្ងឹង ដាអំណាច្ បស់បកស និងផ្ទតច្់កា វណណ ៈអធន។ ត្តមកា អនវតតជាក់ខសតង និងជា ូបី ច្ំណច្រនះមានន័យ កនុង

ច្ំរណាមបញ្ញាជារក្ច្ើនថ្ន បនតកា តសូវណណ ៈឲ្យកាន់ខតខ្ៃង
ំ កាៃខងមរទៀត រដ្ឋយបនតកំរទច្ឥតឈ្ប់ឈ្ ឲ្យសាបសូនយ
ជាសាាព នូវវណណ ៈ និង បបសកតិភូមិ មាចស់ដី និងនាយទន រដើមបីកំឲ្យវាមានឱកាសរងើបកាេមករធាជា
ើ បខងអកឲ្យពួក
ច្ក្កពតិ)ត ។
1936

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣-១៦, ២១, ERN (ភាសាខខម )

00062755-8, 00062763 (រៅនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេជានងៃក្បា ពធខួប ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ តំណាង
បស់បកសបានក្បកាសថ្ន

បបសកតិភូម-ិ មាចស់ដី ក្តូវបានបញ្ច បទា
់ ង
ំ ក្សុង និងជាសាាព រហើយ។ បកសក៏បានវាយ

ក្បយទធ្ួេ
ត ំេំ និងជីក ំរេើង បបមូេធនដេ់ឫសគេ់។ ទីបំ្ត បកសបានរ ៀបច្ំ កសាង ពក្ងឹង និងពក្ងីក បប
សមូហភាព)។ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា

E3/762 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

១៥, ERN (ភាសាខខម )

00063286 (កា តសូក្បឆ្ំ ងនឹង បបោស់ និងសំណេ់ោស់ បស់ពួកសកតិភូមិ មាចស់ដី នាយទន ច្ក្កពតតន
ិ ិយម និង
អាណានិគមនិយមរ្សងៗ បានរជឿនរេឿនមួយកក្មិតខងមរទៀត រៅកនុងខខសីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ជាងអាីខដេធាៃប់បានរធាើ
ពីមន។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/734 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២-១៣, ១៦, ERN
(ភាសាខខម ) 00064127-8, 00064131 (រៅឆ្នំ ១៩៧៦ កា គំោមកំខហងច្មបង គឺសមាសធាតនាយទនខដេបាន
រក្ជៀតច្ូេកនុងជួ បកស។ វណណ ៈសកតិភូមិ និងនាយទន ក្តូវបានបំខបកបំបាក់ទាង
ំ ក្សុង (មូេដ្ឋានរសដាកិច្ច និង បប
នរោបាយ បស់ពួកវា
ប៉ារណា
ណ ះ។

ក្តូវបាន្តួេ ំេំ

និង ំលាយរោេទាំងក្សុង)

សមាជិកននវណណ ៈរនះរៅសេ់ខតជាបគគេ

ីឯបគគេសកតិភូមិ នាយទនទាំងរនះ ក្តូវបានរធាឲ្
ើ យខបកខខាកខ្ចត់ខ្ចយ និងច្ះរៅបងកបរងកើន ្េរៅជនបទ

ខដេពួករគ ស់រៅរក្កាមក្កបខណឌសហក ណ៍កសិក រយើងទាំងក្សុង)។
1937
ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/4 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១០-១១, ១៣, ១៨, ២១-២៩, ERN (ភាសា
ខខម ) 00062914-5, 00062917, 00062922, 00062925-33។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/762 ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៩, ១២-១៤, ២៥, ៣២, ERN (ភាសាខខម ) 00063280, 00063283-5, 00063296, 00063303។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២១ ខខមីនា ឆ្នំ២០១២(កាំង រហកកអាវ) ទំព័ ១៩-២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២
(ខអម រអឿន) ទំព័ ២៩-៣០ (ខ្មង
ំ ួមមានអនកខដេបានោោំងដេ់កិច្ចកា បកស ឬបំរពញកា ង្វ មិនបានេអ សូមបីខត
ពួករគជាសាច្់ញាតិផ្ទទេ់កតី)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំព័ ៤៦-៤៨ (រមដឹកនាំជាន់
ខពស់ននកងទ័ពខខម ក្កហមជារក្ច្ើន ូបក្តូវបានោប់ខួ ៃន។ ពួករគរោទដ្ឋក់ោនរៅវិញរៅមកថ្នជាខ្មង
ំ រទាះបីជាោត់មិន
អាច្យេ់បានច្ាស់លាស់ថ្ន ពួករគជាភានក់ង្វ រសអីអា ឬការហសរបក៏រដ្ឋយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដេជាសំណេ់ពីសកតិភូមិ និងនាយទន

1938

។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ សហក ណ៍បានបនតពក្ងីកបខនាម

រទៀត ជាមធយមមានច្ំនួន ច្រនាៃះពី ១០០ ក្គួសា រៅ ៣០០ ក្គួសា រហើយសហក ណ៍ខៃះមាន
ហូតដេ់ ៥០០ ក្គួសា និងរៅឃំខៃះរទៀត សហក ណ៍មាន ហូតដេ់ ១.០០០ ក្គួសា

617>

1939

។

ហូតដេ់ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៦ កងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បមូេអតីតទាហាននន បប

សាធា ណ ដាខខម និងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគោប់ យនាក់ រដ្ឋយបានដឹកជញ្ជូ នពួករគត្តម រទះរោ
និងឲ្យពួករគរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅកាន់ទីត្តង
ំ នានា

1940

(ភូមិភាគ យ័ពយ)
1938

1941

បឹងកនទួត

1942

ច្ក

ួមទាំង រថ្នកេ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់

1943

និងអូ ពងមាន់

កនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ

ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/733 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២, ERN (ភាសាខខម )

00064014។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/734 ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣, ERN (ភាសា
ខខម ) 00064128 (តរៅអនាគត គឺក្តូវបនតវាយកំរទច្កាកសំណេ់នន បបនាយទន)។
1939
ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/762 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00063290។
បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំងសហក ណ៍កសិក ឯកសា E3/50 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ៦-៧, ១៣-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00442212-3, 00442219-20 (រៅកនុងសហក ណ៍ កមាៃំងវណណ ៈថ្ននក់រេើមិន
មានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពីក្តូវរដើ ត្តមកសិក ក្ក និងកសិក ថ្ននក់កណា
ត េរនាះរឡើយ។
1940
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខតលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ១៤-១៦ ។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើម
បណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១២, ERN (ភាសាខខម )
00373251-4។ (បតី បស់អនកក្សី ឡាយ បូនី ជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់ រហើយរៅរពេខដេខខម ក្កហមបាន ក
រឃើញអតតសញ្ញាណបតី បស់ោត់ រពេរនាះ ឡាយ បូនី និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅមនទី សនតិសខរថ្នកេ) ។
1941
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣(ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័ ៧-៨។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់
រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា E3/5732 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម )
00916999។
1942
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នង
ទ ន ឯកសា E3/4730 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74 (រៅរដើមខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៥ ពួកខខម ក្កហមបានក្បមូេ
ក្បជាជនជាង ២០០ ក្គួសា

ួច្បញ្ជូ នរៅកនុងមនទី កនុងរនាះ ួមមាន ម្នតី ទាហាន និង ប៉ាូេីស បប េន់ នេ់។

ក្ពឹករឡើង ពួកខខម ក្កហមបានយក រទះច្ំនួន ៣០ មកដឹកពួករគយករៅកាន់សហក ណ៍ជំនំ សាិតរៅកនុងឃំជំនំ។
រៅនងៃបនាទប់ ខខម ក្កហមបានឲ្យពួករគរធាើដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរៅភូមិ ហាត់ទឹក ខដេសាិតរៅច្មាៃយ១៥គីឡូខម៉ាក្ត។
បនាទប់មក ពួករគក្តូវបានបញ្ជូ នរៅភូមិច្ក)។
1943
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៣-៤, ERN (ភាសាខខម ) 00197917-8 (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៦ ទាហាន េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា បស់រគក្តូវ
បានជរមៃៀសរច្ញពីរខតតបាត់ដំបង រហើយអនកខៃះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់មូេដ្ឋានអូ ពងមាន់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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យ័ពយ) និងឃំងី ម រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥)

1944

។ រៅត្តម្ៃូវ ពួករគពំក្តូវបាន្តេ់រសបៀង

អាហា ឲ្យរទ រហើយពួករគក្តូវបានរឈ្ៃ ច្សួ អំពីក្បវតតិ ូប រដ្ឋយគក្មាមនឹងអាវធខដេមានក្ោប់
រពញ

1945

។ ឳពកធំ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី មាស ច្័នង
ទ ន មិនអាច្រដើ បាន រហើយក្គួសា

ោំបាច្់ក្តូវខសងោត់

1946

។ រក្កាយពីបានរច្ញដំរណើ ក្បជាជនទាំងរនាះក៏ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ឲ្យមករៅត្តមទីត្តង
ំ ងមី រហើយក្បជាជនខៃះរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា បស់ពួករគ

618>

។

រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៧ រៅរថ្នកេ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់

ក្តូវបានរគរដ្ឋះខេងរក្កាយពីសួ ច្រមៃើយ ួច្

1944

1947

និងបញ្ជូ នរៅត្តមភូមិភាគខដេរគអះអាងថ្នមាន

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រហង នឡហាង ឯកសា E3/436 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា

ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00405492 (ខខម ក្កហមបានក្បមូេអតីតទាហាន និងប៉ាូេីស បប េន់ នេ់
រហើយបានបញ្ជូ នពួករគរៅកាន់កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ រៅកនុងឃំងី ម

រខតតក្ករច្ះ

ខដេរៅទីរនាះ

ពួករគបានរធាើពេកមម

រដ្ឋយនដ និងរធាើខក្សច្មាក ) សូមរមើេ្ងខដ អតាបទ បស់ Ben KIERNAN៖ “កាេយួនខៃួនខខម ” ភូមិភាគបូ ៌ នន

កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៨ ឯកសា E3/2310 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១២-១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00693724-5
(រៅកនុងខខមិងនា ឆ្នំ១៩៧៥ ខ្នកខៃះននរខតតក្ករច្ះ ខដេច្ំណះឲ្យភូមិភាគបូ ៌ អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម
ជាង ១០០ នាក់ និងក្គូបរក្ងៀនមួយច្ំនួន ក្តូវបានយករៅរ ៀនសូក្ត រហើយបានបាត់ខួ ៃន ហូត)។
1945
ក្បតិោ ឹកនងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣(ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)ទំព័ ៦-៧។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់
រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា E3/5732 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម )
00916999។(ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស ក្គួសា បស់ោត់ និងក្បជាជនោ៉ាងរហាច្ណាស់ច្ំនួន ៦ ក្គួសា រទៀត ក្តូវបាន
សមៃត
ុ រដ្ឋយរក្បើអាវធភជង់គំោមកំខហង និងបានសួ អំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រៅបឹងកនទួត រៅជិតរខតតបាត់ដំបង)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នង
ទ ន ឯកសា E3/4730 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។
1946
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ មាស ច្័នង
ទ ន ឯកសា E3/4730 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។
1947
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៨។ ព័ត៌មានបខនាមរៅរេើសកេីកមម បស់
រលាកក្សី ធច្ ផ្ទន់ត្តោ-ស ឯកសា E3/5732 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម )
00916999 (ពួករគក្តូវបានរដ្ឋះខេង និងបំខបកឲ្យ ស់រៅភូមិរ្សងោនច្មាៃយ ៣ ឬ ៤ គីឡូខម៉ាក្តពីភូមិមួយរៅភូមិ
មួយ។ រលាកក្សី ធច្ បតី និង
ក្សី

កូនៗ បស់រលាកក្សីក្តូវបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរៅភូមិភំង
ន ី ម ច្ំខណកឳពកមាតយ បស់រលាក

និងកូនៗ បស់បូន
អ ក្បុសោត់ក្តូវបានផ្ទៃស់រៅកាន់បឹងកនទួត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់

មាស ច្័នង
ទ ន ឯកសា E3/4730 ច្ះនងៃទី១០ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ១០-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00485966-74។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

593

01006901
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រសបៀងអាហា រក្ច្ើន
ឡាយ បូនី ្ងខដ

1948

។ ក្បជាជនទាំងរនះបានបាត់ខួ ន
ៃ ួមទាំងសាាមី បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

1949

។ ឡាយ បូនី ក៏បាននិោយ្ងខដ ថ្ន រខ្អាវ បស់អក
ន បាត់ខួ ន
ៃ ខៃះក្តូវបាន

យកក្តឡប់មករថ្នកេវិញរដើមបីទកឲ្យអនករ្សងរទៀតរក្បើក្បាស់

1950

។ រក្កាយមក រគបានក្បាប់ោត់

ថ្ន ក្បជាជនខៃះក្តូវបានសមាៃប់រោេ ប៉ាខនតោមនន ណាមានក់ធាៃប់បានរឃើញសាកសព បស់ពួករគ
រឡើយ

1951

។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហមបាន ករឃើញថ្ន ជីដូន បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

សួង សីម ជាអនកេក់រក្គឿងរទសរៅមននងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយពូ បស់ោត់ជាអនក
រច្ះដឹង ។ ពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីភូមិសំរោង ក្សុកបាកាន រៅកាន់ បង មាស រខតត
រ ធិ៍សាត់ រហើយមិនខដេរឃើញ វិេក្តឡប់មកវិញរឡើយ

619>

1952

។

រៅខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជា
ុ ខខម ក្កហមបានបញ្ជូ ន “ក្បជាជនងមី” និងអតីតទាហាន

នន បបសាធា ណ ដាខខម រដើមបីឲ្យរៅកសាងខៃួនរៅត្តមទីត្តង
ំ នានា ដូច្ជា គកត្តនន រខតតកំពត
1948

1953

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១៦, ៣៧ (បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ក្បជាជន

ក្បខហេ ១០០.០០០ នាក់ក្តូវបានរដ្ឋះខេង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី
ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១២, ERN (ភាសាខខម ) 00373251-4។
1949
ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១៥-១៧, កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៩-១២, ERN (ភាសាខខម )
00373251-4។
1950
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ១៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១១-១២, ERN (ភាសាខខម )
00373253-4។
1951
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៣៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ រដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ឯកសា E3/3958 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១១-១២, ERN (ភាសាខខម )
00373253-4។
1952
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី សួង សីម ឯកសា E3/4657 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00349499-01។
1953
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រេឿង បននី ឯកសា E3/5543 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00375537-42 (រក្កាយនងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ រេឿង បននី ខដេឳពក បស់
ោត់ជាអនកក្គប់ក្គងោៃំង ដារៅមនឆ្នំ១៩៧៥ រហើយក្គួសា បស់ោត់ ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីក្កុងក្ពះសីហន ឲ្យ
រៅកាន់ទីកខនៃងរ្សងៗកនុងក្សុកនក្ពនប់ រខតតកំពត រហើយបនាទប់មក រគបានបញ្ជូ នឲ្យរៅរៅសហក ណ៍កសាង រៅ
កនុងរខតតកំពត រហើយរក្កាយមករទៀត រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅគកត្តនន។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហម
បានរោទឳពក បស់ោត់ថ្នជាទាហាន េន់ នេ់។ ោត់ក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយបញ្ជូ នរៅគកត្តនន ក្សុកនក្ពនប់ រខតត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1954

និងភនំសក
ៃ ់ រខតតកំពង់សឺព (ភូមិភាគនិ តី និងភូមិភាគបសចិម)

។ ក្បជាជនក្បខហេជា ៥០ នាក់

ខដេបានបញ្ជូ នរៅកសាងខៃួនរៅរេើភំស
ន ក
ៃ ់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ រក្កាមកា ោមកាម និងពំក្តូវ
បាន្តេ់រសបៀងអាហា ឬ ទឹកឲ្យហូបរឡើយ

1955

។ រៅរពេរៅដេ់ ពួករគោមនជក្មកសានក់រៅ

1956

ោមនរសបៀងអាហា ោមនទឹក ឬ ោមនថ្ននំសងកូវអាីរសាះរឡើយ
ជារក្ច្ើននាក់បានសាៃប់រដ្ឋយសា ក្ជូកនក្ពរដញវ័ធ

។ បនាទប់ពីរពេរនាះមក ក្បជាជន

អត់អាហា

រខាះជាតិទឹក

និងជំងឺ

1957

។

ក្បខហេជា ២ ខខ រក្កាយមក អងគកា បានក្បកាសថ្ន អនករៅ ស់ោនមានជី វិតច្ំនួន ២០ នាក់
ក្តូវបានកសាងខៃួន ួច្រហើយ រហើយពួករគក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យច្ះពីរេើភំរន នាះ

1958

។ រៅរជើងភនំ

អងគកា បានឲ្យពួករគរឡើងឡានរដើមបីនាយ
ំ ករៅសាានីយ ងរភៃើងរៅកនុងក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយរៅទីរនាះ

1959

ពួករគក្តូវបានឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើងបនតរឆ្ពះរៅកាន់រខតតកំពង់ឆ្នំង (ភូមិភាគបសចិម)

។

កំពត។ ៥ នងៃរក្កាយមក រេឿង បននី និងក្កុមក្គួសា បស់ោត់ក៏ក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយបញ្ជូ នរៅគកត្តនន។ រក្កាយ
មក ក្កុមក្គួសា បស់ោត់ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅគកកំពង់សិលា ភូមិបាក់ នាស់ ឃំច្ំបា៉ា ក្សុកកំពង់សីលា រខតតរកាះកង
ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩។
1954
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២៨ (រលាកក្សីបានរគច្ខៃួនរៅក្សុកគងពិសី រខតត
កំពង់សឺព រដ្ឋយបានសានក់រៅទីរនាះអស់ យៈរពេ ៥ នងៃ មនរពេក្បគេ់ខួ ៃនឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយក្តូវបាន
បញ្ជូ នរៅភនំ សៃក់), ទំព័ ៣៤-៣៦, ៤៨, ៥៤ (រពជ ក្សី្េ បតី បស់រលាកក្សី និងក្បជាជនងមីក្បខហេជា ៥០ នាក់
ក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហមបញ្ជូ នរៅភនំសក
ៃ ់ រខតតកំពង់សឺព រដើមបីអប់ ំខកខក្ប)។
1955
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា E3/3970 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00422474
(រគមិនឲ្យច្ំណីអាហា ឬទឹកហូបរទ)។
1956
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៤-៣៥។
1957
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៥-៣៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើម
បណតឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា E3/3970 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម )
00422474។
1958
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខធនូ ឆ្នំ២០១២(រពជ ក្សី្េ)ទំព័ ៣៥-៣៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា E3/3970 ច្ះនងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម )
00422474 (ដំបូង រគយកក្បជាជនច្ំនួន ៥០ នាក់រៅកាន់ភំរន នាះ។ ពួករគរៅទីរនាះអស់ យៈរពេក្បខហេជា២ រៅ
៣ខខ រហើយរក្កាយមកក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យោករច្ញពីភំរន នាះ។ ពួកខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនទាំងរនាះថ្ន ពួក
ោត់ក្តូវបានអប់ ំកសាងខៃួន ួច្រហើយ)។
1959
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៧, ៤៨-៤៩, ៥៤-៥៥។ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រពជ ក្សី្េ ឯកសា E3/3970 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥, ERN
(ភាសាខខម ) 00422474។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៦ មានក្បជាជនក្បខហេជា ៦០០ ក្គួសា ក្តូវបានជរមៃៀសពីរខតតនក្ពខវង

1960

និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគបូ ៌ ) រៅកាន់រខតតមណឌេគី ី (ភូមិភាគឦសាន)

។ ក្គួសា ភាគ

រក្ច្ើនក្តូវបានយករៅដ្ឋក់រៅមតំខុ ក្សសងគម ក្សុករកាះខញក ប៉ាខនត “ក្បជាជនមិនេអ” ក្តូវបានយក
រៅដ្ឋក់រៅកា ដ្ឋាន យ៉ា

1961

។

១១.៤.២ កា ខបងខច្កសមាសភាពឲ្យបានច្ាស់លាស់ (ឆ្នំ ១៩៧៧)
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ថ្ននក់ដឹកនាំបកសរជឿថ្ន បកសោំបាច្់ក្តូវមាន “ក្បជាជនេអ” (ក្សបត្តមមាោ៌ បស់បកស

សតីពីវណណ ៈ មានន័យថ្ន អនកខដេក្តូវបានយេ់រឃើញថ្នជាក្បជាជនេអ គឺខ្អករេើវណណ ៈសងគម បស់
ពួករគ) ឲ្យមករធាើខក្សរៅរេើដីមានជីជាតិបំ្ត រដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េ និងរដើមបីរដ្ឋះ
ក្សាយបញ្ញាទឹក

1962

។ កសិក កណា
ត េ និងវណណ ៈអនធនខដេបកសមិនសូវទកច្ិតត ក្តូវបានោត់ឲ្យ

បំរពញភា កិច្ចបនាទប់បនសំ រៅរេើដីមានជីជាតិ រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់វណណ ៈអធន ឬ សមាជិកបកស
ខដេមានរដើមកំរណើតពីវណណ ៈមូេដ្ឋាន
1960

1963

។ ដូរច្នះ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ រៅត្តមសហក ណ៍នានា

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បន ឡឹងច្ូយ ឯកសា E3/5178 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័

១១, ERN (ភាសាខខម ) 00197865។
1961
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បន ឡឹងច្ូយ ឯកសា E3/5178 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
១១, ERN (ភាសាខខម ) 00197865។
1962
ទសសនាវដដីទង់បដិវតត ឯកសា E3/193 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័

២៦-២៧, ERN (ភាសាខខម )

00062971-2។
1963

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/170 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២៤, ៥២-៥៥, ERN (ភាសាខខម )

00064777, 00064805-8។ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា តំបន់ ៥ ក្បោំអាទិតយ ឯកសា E3/178 ច្ះនងៃ
ទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២, ៣-៤, ៧, ១០-១១, ERN (ភាសាខខម ) 00275587-8, 00275589-90,
00275593, 000275596-7 (តំបន់ ៥ មានសមាសភាព ១៧ រមសា រក្ច្ើនកះក រហតដូរច្នះ សហក ណ៍ និងកមាៃំង
កំពងក្តូវបានរ ៀបច្ំរដ្ឋយខ្អករៅរេើកសិក ក្ក និងកសិក កណា
ត េថ្ននក់រក្កាម។ សមាសភាព ១៧ រមសា កំពងក្តូវ
បានបញ្ជូ នរៅកាន់សហក ណ៍ រហើយកំពងក្តូវបានក្បមូេ និងោត់ត្តង
ំ ជាយទធ សា្សត រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់វណណ ៈ
អធន។ សមាសភាព ១៧ រមសា ក៏ក្តូវបានសតីបរនាទសរដ្ឋយសា ខតកា បខណតតបរណា
ត យឲ្យរោច្ះសគម)។ សសនាវដដី

ទង់បដិវតត ឯកសា E3/193 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00062962 (សមាសភាព
រក្កាយ ំរដ្ឋះមួយច្ំនួនរៅទូទាំងក្បរទសអត់ោត់ទករោក្កបីជាយទធ មិតត បស់ខួ ៃនរទ)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា
E3/25 ខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦-មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២១-២២, ERN (ភាសាខខម ) 00063020-1 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៧
កាកសំណេ់ននវណណ ៈជិះជាន់រ្សងៗ រៅខតជាកា គំោមកំខហង) ទំព័ ៤០-៤២, ERN (ភាសាខខម ) 00063039-41
(កនុងឆ្នំ១៩៧៧ សហក ណ៍ក្តូវបានពក្ងឹង និងពក្ងីកខងមរទៀត)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/135 ខខ មិងនា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាកា ោំបាច្់ក្តូវខបងខច្កក្បជាជនឲ្យបានច្ាស់លាស់ វាង
(ក្បជាជនមូេដ្ឋានរៅត្តមសហក ណ៍)

“សមាជិកសហក ណ៍រពញសិទធ”ិ

“សមាជិកសហក ណ៍រក្តៀម”

ក្បជាជនមូេដ្ឋានទាំង

ឡាយណាខដេមានសាានភាពហិ ញ្ាវតាក្ុ បរសើ រៅមន ឆ្នំ ១៩៧៥ និង “សមាជិកបរញ្ាើ បស់
សហក ណ៍” (ក្បជាជន “១៧ រមសា”) រដើមបីកំឲ្យមានកា ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅកនុងកា ក្គប់ក្គង និង
ក្បមូេកមាៃំង

622>

1964

។

រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៧ រេខ្ក្សុកសំបូ រ្
ម ះ បាន បានបញ្ញជឲ្យសាកសី យន គីម រេខ្ឃំ

សំបូ រខតតក្ករច្ះ ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមក្បរភទរ្សងៗោន

1965

។ រៅកនុងឆ្នំរនាះ ជួន សំអាត

ខដេជរមៃៀសមកពីក្កុងភនំរពញ រហើយក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅបីបួនដងរទៀត នារពេរក្កាយមក ក្តូវ
ៃ ទាំងក្គួសា
បានខខម ក្កហមរោទថ្ន ោត់គឺជាក្គូបរក្ងៀន រហើយក្តូវបានខខម ក្កហមោប់ខួ ន

ួច្

1966

ដឹកត្តម រទះរោ ពីភូមិបសសមាស រៅក្បក្សា ក្សុកសំបូ រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥)

623>

។

រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) “ថ្ននក់រេើ” បានរក្ជើសរ ីស

“ក្បជាជនងមី”

រដើមបីផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរៅកាន់ភូមិងីៗ
ម

1967

។

កមាមភិបាេមូេដ្ឋានក្តូវបានរគក្បគេ់

បញ្ជ ីឲ្យ និងខណនាំឲ្យរ ៀបច្ំក្បជាជនទាំងរនាះ រដើមបីឲ្យរឡើងជិះឡានខដេតំបន់បានបញ្ជូ នមក

1968

។

ក្បជាជនខដេក្តូវបានរោទថ្នជាអនករច្ះដឹង ឬជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានដឹក

ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣១, ERN (ភាសាខខម ) 00062819 (វណណ ៈកណា
ត េ និងវណណ ៈរេើ អាច្ទកច្ិតបា
ត នតិច្ជាងវណណ ៈ
មូេដ្ឋាន)។
1964

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/742 ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៧ ទំព័ ១៦-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00062996-8។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៥២-៥៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២
(យន គីម) ទំព័ ២៣-២៥។
1965
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (យន គីម) ទំព័ ៥០-៥៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១២ (យន គីម) ទំព័ ២៤-២៥។
1966
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជួន សំអាត ឯកសា E3/4707 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00387631 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ជួន សំអាត ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីរខតតកំពង់ោម ឲ្យរៅ
រៅភូមិបសសមាស ក្សុកសំបូ រខតតក្ករច្ះ)។
1967
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00239906-9។
1968
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឱ ហូ ឯកសា E3/5255 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00239906-9។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅកាន់ទីត្តង
ំ ងមីៗរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) រខតត

1969

ត្តខកវ និងរខតតកំពត (ភូមិភាគនិ តី) រហើយរក្កាយមកក្បជាជនខៃះរទៀតបានបាត់ខួ ៃន

។ រៅកនុង

ភូមិ ច្
ំ ក់ រខតតត្តខកវ (ភូមិភាគនិ តី) “ក្បជាជនងមី” ទាំងអស់ ួមទាំងក្បជាជនខដេជរមៃៀសមកពី

1970

ក្កុងភនំរពញពីមនមកក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងអស់

។

១១.៥ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅរច្ញឲ្យឆ្ៃយពីក្ពំខដនរវៀតណាម
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រៅត្តមជួ ក្ពំខដនជាប់ជាមួយនឹងរវៀតណាម កា េកេយបានបនតរកើតមានោប់ត្តង
ំ ពីច្ង

1971

ឆ្នំ១៩៧៦ និងឆ្នំ១៩៧៧

1969

។ ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូ នរច្ញពីទីត្តង
ំ នានារៅកនុងភូមិភាគបូ ៌

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាយ កាណាេ់ ឯកសា E3/4699 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00368783-4 (រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ពួកខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមោប់ក្បជាជន
ងមី និងោត់ ឲ្យរៅ ស់រៅភូមិបរងកើតងមី។ បងក្សី និងបងនងៃក្បុស បស់ សាយ កាណាេ់ ក្តូវបានោប់ខួ ៃនរៅច្ងឆ្នំ
១៩៧៧។ បងនងៃក្បុស បស់ោត់បានក្បាប់ពួកខខម ក្កហមថ្ន រៅមននងៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥ ោត់រធាើជាក្គូបរក្ងៀន
រដ្ឋយគិតថ្ន ខខម ក្កហមសមាៃប់ខតទាហានរទ។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ហន សីខកម ឯកសា E3/5390
ច្ះនងៃទី ២១ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-១០, ERN (ភាសាខខម ) 00479049-52 (រៅ ដូវក្បាំងនាឆ្នំ ១៩៧៧ ហន
សាត ខដេមានន្ទរ ះ៤ខខ បតី បស់ោត់ខដេជាអតីតទាហាន េន់ នេ់ កូនៗ បស់ោត់ និងក្បជាជនច្ំនួន១០
ក្គួសា រទៀត ក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយបញ្ជូ នរៅកាន់ក្សុកពញ្ញាខក្កក។ អនកក្សីរទើបខតបានដឹងរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៩ ថ្ន
ពួករគក្តូវបានសមាៃប់រោេអស់រហើយ។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

យស

្េ

ឯកសា E3/4611 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00418486-7 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧
រក្កាយមានរគោយកា ណ៍ថ្ន ោត់ធាៃប់រធាើជាប៉ាូេីស េន់ នេ់

ក់ស័កតិ១ ោត់ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅកាន់មនទី សនតិសខ

រជើងោបសាិតរៅកនុងរខតតកំពត ។ អនករទាសទាំងអស់រៅទីរនាះជាអតីតទាហាន ឬប៉ាូេីស រហើយពួករគក្តូវបានសួ
ច្រមៃើយពី ២ រៅ៣ ដង។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខញ៉ាម យ៉ាង់ ឯកសា E3/5361 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00463415 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនងមីរៅរខតតត្តខកវ ក្តូវបានយករៅ
ដ្ឋំដូង មានន័យថ្ន យករៅសមាៃប់រោេ)។
1970
ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ខញ៉ាម យ៉ាង់ ឯកសា E3/5361 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ៧, ERN
(ភាសាខខម ) 00463415។
1971
រសច្កតីោយកា ណ៍ពីភូមិភាគនី តី ឯកសា E3/853 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសា
ខខម ) 00052825 (រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ភូមិភាគនី តីបានោយកា ណ៍ជូនអងគកា ថ្ន រវៀតណាមកំពងខតបាញ់
រផ្ទៃងរៅត្តមក្ពំខដន រហើយវាបានបញ្ជូ នកមាៃំង ៣ គីឡូខម៉ាក្តពីក្ពំខដនរខតតកំពត)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទ
សមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/659 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័
៤១-៤៣, ERN (ភាសាខខម ) 00741123-5 (រអៀង ធី ិទធ បានពនយេ់ថ្ន រក្កាយពីរវៀតណាមបានច្ូេមក្
ៃ ន ន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

598

01006906
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ត្តមក្ពំខដនជាប់ជាមួយនឹងរវៀតណាម ួមទាំង រខតតកំពង់ោម (សាពនរោង និងរមមត់)

1973

រខតតសាាយរ ៀង (ឃំសំរោង ឃំសងៃក ឃំក្បាសាទ ឃំសាាយធំ និងឃំបា វិត)
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ខខម ក្កហមបានក្បាប់ក្បជាជនទាំងរនាះថ្ន

1972

និង

។

ពួករគក្តូវជរមៃៀសរដើមបីកា

ខៃួន

1974

។

្ទយ
ុ រៅ វិញ សមាសភាពមិនេអក្តូវបានជរមៃៀសរៅជួ រក្កាយរដើមបីអប់ ំខកខក្បខបងខច្ក និងសក្មិត

1975

សក្មាំ ង

។ រក្កាយមក ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅជួ រក្កាយ ក្តូវបានរៅឲ្យមករធាើ

រៅកនុងខខធនូ ឆ្នំ១៩៧៦ និង/ឬ ខខមកោ ឆ្នំ១៩៧៧ ដ្ឋាភិបាេបានោត់ វិធានកា រដើមបីកា
បានជរមៃៀសពួករគពីបូ ៌ រៅបសចិម)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ក្បជានជនសី វិេ និង

បន ឡឹងច្ូយ ឯកសា E3/5178 ច្ះ

នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម ) 00197858 (ក្បជាជនកនុងក្សុកខកវសីមា តំបន់ ៥ រខតត
មណឌេគី ី ភូមិភាគឦសាន ទកមិនទាន់ជរមៃៀស ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ រដ្ឋយសា មានដីខក្ស ទំនប់ និងក្បឡាយ។ រៅ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ខខម ក្កហមបានក្បយទធ ជាមួយរវៀតណាម ដូរច្នះ ក្បជាជនក្សុកខកវសីមាក៏ក្តូវបានជរមៃៀស)។
1972
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/908 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម )
00020923(ភួងបានោយកា ណ៍ជូនមនទី ៨៧០ និងបានច្មៃងជូន នួន ជា ថ្ន រក្កាយពីមានកា ្
ៃ ន នពីរវៀតណាម
កមមក ទាំងអស់រៅភូមសា
ិ ព នរោង និងរោងច្ក្ករមមត់ ក្តូវបានដករច្ញ)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/ 912 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020896។
1973
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/889 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម )
00183616 (កនុងសា ទូ រេខខដេរ្ាើជូន “ម-៧០” និងច្មៃងជូន នួន ជា រនាះ ្ន បានោយកា ណ៍ថ្ន ពួករគបាន
ជរមៃៀសក្បជាជនមូេដ្ឋាន និងកងច្េ័ត រច្ញពីឃំសំរោង ឃំសងៃក ឃំក្បាសាទ និងឃំបា វិត រខតតសាាយរ ៀង រហើយ
កំពងខតជរមៃៀសបខនាមរទៀត។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា E3/5539
ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239 (រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ទាហានរវៀតណាម
បានច្ូេមកកនុងរខតតសាាយរ ៀង រហើយ ខឹម រឡង ក្កុមក្គួសា បស់ោត់ និងក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រទៀត ក្តូវបាន
ជរមៃៀសរច្ញពីភូមិ សាាយធំ ឲ្យរៅកាន់កខនៃងមួយរៅជិតក្កុងសាាយរ ៀង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើម
បណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម )
00381016 (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៧ ឥនទ វទធី និងក្បជាជនទាំងអស់រៅឃំក្បាសាទ ក្សុកច្្នាទ រខតតសាាយរ ៀង
ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីឃំនក្ពគគី រៅទិសបសចិម គឺរៅកាន់ភូមិដូនស ខ្ងរជើងក្កុងសាាយរ ៀង រហើយរៅដំណាច្់ឆ្នំ
១៩៧៧ ក្តូវបានរគបញ្ជូ នរច្ញពីភូមិនក្ជ ឃំោាង ក្សុកកំពង់ក្តខបក រខតតនក្ពរវង)។
1974
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00381016។
1975
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/243 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម )
00020939។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង មា៉ា ឌី ឯកសា E3/5613 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០
ទំព័ ៣-៦, ១៣, ERN (ភាសាខខម ) 00491045-9, 00491055 (រហត្េខតមួយគត់ខដេអាច្ឲ្យ រសង មា៉ា ឌី គិត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ង្វ រៅកខនៃងរ្សងវិញ
ខៃួន

1977

1976

។ ពួករគបានរៅត្តមកងទ័ពខខម ក្កហម រហើយរក្កាយមកបានបាត់

។ សាច្់ញាតិ បស់ពួករគបានសនមតថ្ន ពួករគក្តូវបានសមាៃប់ បនាទប់ពីខខម ក្កហមបានខច្ក

សរមៃៀកបំ ក់ បស់ពួករគ នារពេរក្កាយមក

1978

បញ្ជូ នក្តឡប់មកជួ មខ វិញរដើមបីក្បមូេ្េក្សូវ

។ កនុងខណៈរពេរនាះខដ កងច្េ័តក្តូវបាន

1979

េីក្ោប់ ំរសវ

1980

និងខសងកងទ័ព

1981

។

ខខម ក្កហមខដេ ង បួសពីសម ភូមិ

រឃើញដេ់កា ោប់ខួ ៃនឳពក បស់ោត់រនាះ គឺរដ្ឋយសា ខតឳពក បស់ោត់ជានាយទាហាន េន់ នេ់ ឬរដ្ឋយសា ពួក
ោត់ជាក្បជាជនងមី។ “សមាធាតមិនេអ” ក៏ទំនងជាកំពងក្តូវបានដករច្ញពីក្ពំក្បទេ់ដនទរទៀត ដូច្ជា តំបន់ ១០៣
និងភូមិភាគឦសាន [សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ៧៨-៨០
(ក្បជាជនរៅក្សុកខកវសីមា រខតតមណឌេគី ី ក្តូវបានដករច្ញរៅឆ្នំ ១៩៧៨ រដ្ឋយសា ពួកខខម ក្កហមខ្ៃច្ក្បជាជន
ទាំងរនាះឃបឃិតជាមួយរវៀតណាម។

ពួករគក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់ក្សុករកាះខញក)។

ទូ រេខកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/918 ច្ះនងៃទី ១២ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00001060 ( ខដេបាន
ច្មៃងជូន ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ក្ពមទាំងសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍)]។
1976
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។
1977
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។
1978
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00381019-20។
1979
ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/243 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម )
00020939 (ខដេបានច្មៃងជូន នួន ជា រនាះ ្ន បានោយកា ណ៍ថ្ន កងច្េ័តក្តូវបានរ ៀបច្ំោត់ខច្ងឲ្យរៅ
ក្ច្ូតកាត់រៅជួ មខ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា E3/5539 ច្ះនងៃទី
២៨ ខខសីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ សូមរមើេ ្ងខដ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/906 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020922 (កងទ័ពរវៀតណាមបាន
ោប់សមាជិកកងច្េ័តខដេកំពងក្ច្ូតក្សូវច្ំនួន ១០០ នាក់)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/978 ច្ះ
នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020884 (បនាទប់ពីបានោយកា ណ៍ជូន “ម-៨៧០”
ច្មៃងជួន នួន ជា និងសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ថ្ន មានកា ្
ៃ ន នពីសំណាក់រវៀតណាម ួច្
មក ធួន ឃួន បានបញ្ញជក់ថ្ន មានតក្មូវកា រក្បើក្បាស់ កមាៃំងមហាជនទាំងអស់រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទឹក និងរ ៀបច្ំ
កមាៃំងរធាើខក្សរៅកខនៃងណាខដេមានទឹក)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/984 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00020904 (កងទ័ពរវៀតណាមបានច្ូេមកដេ់កា ដ្ឋានកំពីងពួយ បានបំផ្ទៃញ
ទំនប់ក្តរសក និងបានោប់សមាជិកកងច្េ័ត)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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626>

រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីក្ពំខដនរវៀតណាម

1982

រងមើ រជើង

។ រសបៀងអាហា ក្តូវបានដឹកមកជាមួយក្បជាជនទាំងរនះ រហើយខខម ក្កហមបាន

ក្គប់ក្គងរេើកា ខបងខច្ករសបៀងអាហា រនះ
រដ្ឋយអក្ងឹង

ក្បជាជនបានរធាើដំរណើ រដ្ឋយ

1984

1983

។ មនសសោស់ និងអនកជំងឺ ក្តូវបានរគខសង

។

១១.៦ សមាអងច្ាប់

627>

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់

1985

ជនជាប់រោទពីឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ពីបទកា សមាៃប់ ង្វគេ
រដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ

1987

រដ្ឋយបងេំ

1986

កា រធាើទកេបករមនញ

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា បាត់ខួ ន
ៃ

1988

កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

1989

។

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅជនជាតិភាគតិច្ោម បរងកើតជាមូេដ្ឋានននបទរោទ ទាំងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
1980

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា E3/5539 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០០៩ ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។
1981
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។
1982
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា E3/5539 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី
ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។
1983
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/914,
ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00329531 (ខដេបានោយកា ណ៍ជូន “ម-៨៧០” ថ្ន ក្បជាជនរៅត្តមសហក ណ៍ និង
កមមក ខដេបានជរមៃៀសរច្ញពីរមមត់ និងខក្កក កំពងរធាើដំរណើ មកខ្ងទរនៃ រហើយមានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា
និងរសនើសជ
ំ ំនួយ)។
1984
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឥនទ វទធី ឯកសា E3/5542 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00373239។
1985
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៨១-១៣៩០។
1986
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤១៦-១៤១៨, ១៤២៤-១៤២៥។
1987
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៧០-១៤៧៨។
1988
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៤៨-១៤៦៩។
1989
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤៣៤-១៤៤១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងកា រធាើទកបករមនញរដ្ឋយមូេរហតសាសនា
កាេទី២)

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

1990

។ បទរោទច្ងរក្កាយ អំពីកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតសាសនា ពំសិត
ា រៅ

កនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង០០២/០១ រនាះរទ
រោទទាំងពី រនះដូច្ោន

1991

។ រដ្ឋយរហតថ្ន មូេដ្ឋានអងគរហតននបទ

រហើយបទរោទជាប់ ក់ព័នោ
ធ ន ពំអាច្ខញករច្ញពីោនបាន

អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងនឹងមិនរធាើកា សរក្មច្ក្តង់ច្ំណច្រនះរៅកនុងសាេក្កមរនះ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំរេើក្បជាជនោម ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់្ងខដ ថ្ន ជាកា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតសាសនារនាះរទ។

628>

រទាះបីជាក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា ទទួេសាគេ់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបាន

ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ក៏រដ្ឋយ ក៏ក្កុមរមធាវីកា
ននកា បងេំ និងេកេណៈឧក្កិដនា នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនាះ
រដ្ឋយមជឈិមបកស

1990
1991

1992

។

កតីទាង
ំ ពី បានតវា៉ាអំពីេកេណៈ

ក្ពមទាំងកា ក្គប់ក្គងខដេរធាើរឡើង

រៅកនុងរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ

ក្កុមរមធាវី

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២២៦, ២៦៨, ២៨១, ៩០១, ១៤២០, ១៤៦៨។
ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង

រៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២ ខដេក្តូវបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពី

បញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំ

រ ឿង ០០២/ ០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។ សូមរមើេ្ងខដ សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាសំកា បំភឺអ
ៃ ំពកា
ី
ករឃើញទាក់ទងនឹងសហឧក្កិដក
ា មម ួម ដូច្បានរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E284/5 ច្ះនងៃទី
០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ១១ (កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ពមា
ំ នសាកសីណាមានក់ក្តូវបានរធាើកា សាតប់ច្រមៃើយ
រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ជរមៃៀសជនជាតិោមរនាះរទ និងរសនើសឲ្
ំ យអងគជំនំជក្មះសាលា

ដំបូង “ដករច្ញឲ្យបានជាក់លាក់ពីកា ពិោ ណា បស់ខួ ៃននូវកា រោទក្បកាន់នានាខដេទាក់ទងនឹងជនជាតិោម ខដេ
ក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុងកថ្នខណឌមួយច្ំនួនខដេពិភាកាអំពកា
ី ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរៅដំណាក់កាេទី២។
1992
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតី នួន ជា រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១
ឯកសា E295/6/3 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣១៨-៣១៩ (រសច្កតីសរក្មច្រធាើរឡើងរដ្ឋយ
រមភូមិភាគ មិនខមនមជឈិមរទ) កថ្នខណឌ ៣២១-៣៣៣ (មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពកា
ី សាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ឬ
មានរច្តនាជាក់លាក់រដើមបីសមាៃប់មនសសរនាះរទ) កថ្នខណឌ ៣៣៤-៣៤៤ (មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពកា
ី ក្បក្ពឹតិត
ខសៗោន ឬ មានរច្តនាជាក់លាក់រដើមបីរធាទ
ើ កេបករមនញរនាះរទ) កថ្នខណឌ ៣៥២-៣៥៩ (មិនមានភសតត្ត
ុ ងបង្វាញ
អំពកា
ី បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំរនាះរទ) កថ្នខណឌ៣៦០-៣៦៤ (មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពីកា វាយក្បហា មករេើរសច្កតី
នងៃងូ ន បស់មនសសជាតិរនាះរទ) កថ្នខណឌ ៣៦៥-៣៦៨ (មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពកា
ី ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរនាះរទ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

602

01006910
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កា

កតី រខៀវ សំ្ន ក៏បានសននិដ្ឋាន្ងខដ ថ្ន រពេរវលា និងភូមិសា្សតននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) មានេកេណៈក្សពិច្ក្សពិេ រហើយកា រោទក្បកាន់ខដេសាិតរៅ
កនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ពំក្គបដណតប់ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាះរឡើយ

1993

។ ជាដំបូង

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កា តវា៉ាអំពីទក្មង់ននដីកាដំរណាះក្សាយ និងភាព
ក្គប់ក្ោន់ននកា ជូនដំណឹង ពំក្តូវបានរេើករឡើងរៅច្ំរ ះមខអងគបរ ជំនំជក្មះរឡើយ។ អនរលាម
ត្តម វិធាន ៦៧(២) និង វិធាន ៧៦(៧) នន វិធានន្ទកនុង រៅរពេបណតឹងឧទធ ណ៍ក្បឆ្ំងនឹង
ធ ឹងទក្មង់ននដីកាមិនអាច្ក្តូវ
ដីកាដំរណាះក្សាយក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយច្ប់ ួច្ោេ់រនាះ បញ្ញា ក់ព័នន
បានរេើករឡើងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរឡើយ។ មា៉ា ងវិញរទៀត
កា

ក្កុមរមធាវី

កតី រខៀវ សំ្ន ពំបានរេើកកា តវា៉ារនះរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅកនុង យៈ

រពេកំណត់ ខដេអនរលាមត្តម វិធាន ៨៩(១) ននវិធានន្ទកនុងសតីពីកា ដ្ឋក់អញ្ាក្តកមម ឬ រៅ
កនុងអំឡុងរពេណាមួយ
រហតដូរច្នះរហើយ
កា

រៅមនរពេដ្ឋក់សា ណាបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេរនាះរឡើយ។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងកា តវា៉ា បស់ក្កុមរមធាវី

កតី រខៀវ សំ្ន រេើទក្មង់ននដីកាដំរណាះក្សាយ រសច្កតីសននិដ្ឋានខដេបានដ្ឋក់យឺតរពេ

រនះមិនអាច្ទទួេយកបានរទ។

629>

រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ទឡហីក ណ៍ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតីខដេថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ពំក្តូវបានរោទក្បកាន់ក្គបដណតប់ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាះ គឺជា
ទឡហីក ណ៍ោមនមូេដ្ឋាន។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

1994

កាេទី២) បានោប់រ្តើមរៅកនុងអំឡុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនត ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧

និងបានជំទាស់តវា៉ា រៅកនុងច្ំរណាមបញ្ញាជារក្ច្ើនថ្នជាកា ជរមៃៀសរនាះរធាើរឡើងរដ្ឋយសម័ក្គច្ិត)ត ។
បញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា

។

រសច្កតីសននិដ្ឋាន

កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦១-៦៤ (រៅមានភាពក្ច្ពិច្ក្សពិេច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងខដេជាប់ទាក់ទិននឹងកា ជរមៃៀសរេើក
ទី២ រហើយក៏បានរេើករឡើង្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិន ក់ព័នរធ ទ) កថ្នខណឌ ៦៥-៦៩ (កា ជរមៃៀសរនាះក្តូវបាន
អះអាងថ្ន រដ្ឋយសា មូេរហតរសដាកិច្ច) កថ្នខណឌ ៧០ (កា

ក់ព័នធ បស់មជឈិម) កថ្នខណឌ ៧១ (កា ជរមៃៀស

រនាះមានបំណងរដ្ឋះក្សាយសាានភាពរសដាកិច្ច និងមនសសធម៌)។
1993
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះ

នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦១-៦២។
1994
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៣, ២៦២។ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ
ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង រៅកនុងសំណំរ ឿង០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាកា ោំក្ទដេ់ច្ំណច្រពេរវលារនះ ដីកាដំរណាះក្សាយបានដកក្សង់ោ៉ាងច្ាស់នូវកំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបានរេើករឡើងអំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
១៩៧៧

1995

ត េឆ្នំ ១៩៧៧ និងច្ងឆ្នំ ១៩៧៧
ក់កណា

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ក្កុមរមធាវី

1996

កតីទំនងជារធាើកា តវា៉ាអំពីកក្មិតក្គប់ក្ោន់ននភ័សត្ត
តុ ង

កា

រៅរដើមឆ្នំ

ខដេអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹង

រ្ៃើយតបរៅកនុងខ្នកសំអាងច្ាប់ខ្ងរក្កាម បស់ខួ ន
ៃ ។
១១.៦.១ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

630>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ

១៩៧៧ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ មានក្បជាជនច្ំនួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ក្តូវបាន
ផ្ទៃស់ទីេំរៅពីទីត្តង
ំ រ្សងៗរៅកនុងរខតតកណា
ត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម រខតតត្តខកវ រខតត
កំពង់សឺព រខតតកំពង់ឆ្នំង រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាាយរ ៀង (ភូមិភាគកណា
ត េ ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ
បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ) រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ

1997

(ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់១០៣)

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

យេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនច្ំនួនជាង ៣០.០០០
នាក់

1998

ក៏ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់៥០៥) និងរៅកនុងរខតតនក្ពខវង និងរខតត

សាាយរ ៀង(ភូមិភាគបូ ៌ ) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)
និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ្ងខដ

1999

។ រទាះបីជាសហរៅក្កមរសើបអរងកតបាន

រោទក្បកាន់ថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ រៅកាន់រខតតរសៀមោប (តំបន់១០៦) និងរៅកាន់

សាលា ដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា
រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

(E138) និង

កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម

បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
1995
ដីកាដំរណាះក្សាយ រេខរជើងទំព័ ១០០៣។
1996
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ក្កុមរមធាវីកា
កតី រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះ
នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦១-៦៤។
1997
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨០, ៥៨៤-៦០១។
1998
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨១។
1999
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០២-៦២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពំបាន ក
រឃើញភ័សត្ត
តុ ងក្គប់ក្ោន់ោក្ំ ទដេ់កា រោទក្បកាន់ទាង
ំ រនះរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២/០១ រនាះរឡើយ។

631>

ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញថ្ន

ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនរេើសេបខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុង

ដំណាក់កាេទី២ គឺជាក្បជាជនកមពជា
ុ ខដេក្តូវបានខខម ក្កហមផ្ទៃស់ទីេំរៅ ួច្មករហើយ រៅមន
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

2000

។ ជាក់ខសតង អងគរហតខដេថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ួច្

រហើយ ពីទីកខនៃងកំរណើត បស់ពួករគរៅទីកខនៃងណាមួយរនាះពំខមនមានន័យថ្ន ទីកខនៃងខដេបាន
ផ្ទៃស់ទីរៅរនាះជាកខនៃងខសច្ាប់រនាះរទ។

រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានផ្ទៃស់

ទីេំរៅរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) គឺជាក្បជាជនកមពជា
ុ ខដេ ស់រៅក្សបច្ាប់រៅត្តមទីកខនៃង
កំរណើត បស់ពួករគ

632>

2001

។

ភ័សត្ត
តុ ងោ៉ាងរក្ច្ើនរេើសេបរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបង្វាញថ្ន ក្បជាជន

ភាគរក្ច្ើនក្តូវបានបញ្ញជឲ្យោករច្ញ និងក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំង

2002

ក្បដ្ឋប់អាវធ

។ ក្បជាជនណាខដេមិនក្ពមផ្ទៃស់ទីេំរៅ ឬ ពាោម ត់រគច្ខៃួន ក្តូវបាន

ោប់ខួ ន
ៃ ឃំខួ ន
ៃ ឬ ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅជាងមីមង
ត រទៀត

2003

។ កងទ័ពខខម ក្កហមពំបាន្តេ់ជំនួយណាមួយ

រហើយជាញឹកញាប់ក៏ពំ្េ
ត ់ព័ត៌មានអំពីរោេរៅខដេពួករគក្តូវរៅរនាះរឡើយ ។ ក្បជាជនមាន
កា ភ័យខ្ៃច្ រហើយ ស់រៅកនុងសាានភាពភ័យ នធត់ រដ្ឋយមិនហាន ឬ មិនមានេទធភាពអាច្ក្បឆ្ំង
ឬ សួ រដញរដ្ឋេអំពីបញ្ញជទាំងរនាះរឡើយ

633> មានភ័សត្តតុ ងបង្វាញថ្ន

2004

។

ក្បជាជនខៃះខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទស

កមពជា
ុ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) បានយេ់ក្ពមផ្ទៃស់ទីេំរៅ

2000

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦២២-

៦២៣។
2001

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨។

2002

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១,

៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។ ។
2003
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨, ៥៩៨, ៦០៩។
2004
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨២, ៥៨៩, ៥៩១, ៥៩៤៥៩៥, ៥៩៧-៥៩៩, ៦០១, ៦០៩, ៦១១-៦១២, ៦១៧, ៦២៤-៦២៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត រដ្ឋយសា ខតសាានភាព ស់រៅេំបាក បស់ពួករគរៅកនុងភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគ
បសចិម និងភូមិភាគបូ ៌

2005

។ រៅមនខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ជារក្ច្ើននាក់ ពីេំរៅដ្ឋាន បស់ពួករគរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ និងរៅត្តមទីត្តង
ំ រ្សងៗរទៀត រៅកាន់
តំបន់ខដេមានក្បជាជន ស់រៅរក្ច្ើនកនុងភូមិភាគបសចិម ភូមិភាគនិ តី និងភូមភា
ិ គបូ ៌ ខដេរៅទី
រនាះ ដីពំមានជីជាតិ រហើយពំមានធនធាន និងរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់

2006

។ ដូរច្នះ ខខម ក្កហម

បានបរងកើតសាានភាពមួយខដេរធាើឲ្យក្បជាជនខៃួនឯងយេ់រឃើញថ្ន ក្តូវខតផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ រៅច្រនាៃះ
ពី ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៧ ។ ដូរច្នះ កា សម័ក្គច្ិតផ្ទ
ត ៃ ស់ទីេំរៅ មិនអាច្ក្តូវបានោត់
ទកថ្នជាកា អនវតតសិទធិរក្ជើសរ ីសរដ្ឋយពិតក្បាកដរនាះរឡើយ។ ក្បជាជនក្តូវបានក្បាប់ និងរជឿថ្ន
ដី និងធនធានខដេក្បរសើ ជាងរនះកំពង ង់ោព
ំ ួករគរៅត្តមរោេរៅខដេពួករគក្តូវរៅ ឬ ថ្ន
ពួករគនឹងក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋានរដើម វិញ
បានផ្ទៃស់ទីេំរៅឲ្យក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋានរដើម វិញរឡើយ

2007

ឬ

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ពំក្តូវ
មិនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅត្តម

រោេរៅខដេពួករគក្តូវបានក្បាប់ថ្ននឹងក្តូវបញ្ជូ នរៅរនាះរឡើយ

2008

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូង យេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនពំមានជរក្មើសពិតក្បាកដ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់
ពួករគរនាះរឡើយ រហើយកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងរនះ
រដ្ឋយបងេំរដ្ឋយរក្បើក្បាស់ វិធីសា្សតរ្សងៗោន

ួមទាំង

កា រក្បើក្បាស់កងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

កា បងេិតបងេំ និងកា របាកបរញ្ញិត។

634>

កមាមភិបាេ បស់បកសភាគរក្ច្ើន បាន្តេ់យតតិកមមរេើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយយក

រេសថ្ន រដ្ឋយសា ពួករគយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រេើក្បជាជន រហើយអះអាងថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅពួករគ
រៅត្តមភូមិភាគខដេដីមានជីជាតិ រដើមបីរធាើោ៉ាងណាឲ្យក្បជាជនក្គប់ោនមានរសបៀងអាហា ក្គប់
ក្ោន់សក្មាប់ប ិរភាគ ។ បកសក៏បានពិោ ណារឃើញ្ងខដ ថ្ន កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅទាំងរនះនឹង
អនញ្ញាតឲ្យបកស ករឃើញ និងកាត់ផ្ទតច្់កា គក្មាមកំខហងរេើកា កសាង និងកា

សងគមនិយម

ួមទាំងគិញ ភានក់ង្វ ប រទស អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម និង “ក្បជាជនងមី” ទាំង
2005

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៩។

2006

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៨៥។ ខ្នកទី១០, កា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៥, ៥១៦-៥១៧។
2007
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៩។
2008
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៥, ៥៩៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឡាយណាខដេមិនអាច្ខកខក្បបាន។ ដូច្បានកត់សមាគេ់ខ្ងរេើ សាានភាពអមនសសធម៌ោ៉ាងខ្ៃង
ំ
ននមហនតោយរនះ កនុងរនាះ កា មានរសបៀងអាហា មិនក្គប់ក្ោន់ជាខ្នកមួយដ៏សំខ្ន់ខដេបណា
ត េ
មកពីច្ំណាត់កា បស់បកសខៃួនឯង

2009

។ អាក្ស័យរហតរនះ កា រេើករឡើងខបបរនះមិនអាច្

យកមករធាើជាយតតិកមមសក្មាប់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានននសនតិសខសក្មាប់

ក្បជាជនសី វិេ ឬ ភាពោំបាច្់ខ្នករោធារឡើយ ។

635>

រទាះបីជាយតតិកមមខ្ងរេើក្តូវបានទទួេយកក៏រដ្ឋយ

ក៏កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់

កាេទី២ ពំមានភាពោំបាច្់ ឬ ពំមានសមាមាក្តរឡើយ។ ទីមួយ ោមនភ័សត្ត
តុ ងណាមួយបង្វាញថ្ន
ក្បជាជនក្តូវបានឲ្យក្តឡប់មកេំរៅដ្ឋានរដើម បស់ពួករគវិញរឡើយ ឬ ថ្នក្បជាជនភាគរក្ច្ើនមិន
អាច្សានក់រៅរដ្ឋយមានរសា ភាពរឡើយ សូមបីរៅរក្កាយកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរហើយក៏រដ្ឋយ។ ្ទយ
ុ
រៅវិញ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាក្បោំរៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ
ឆ្នំ១៩៧៧

រដ្ឋយក្បជាជនខៃះសាិតកនុងកមាៃំងកា ង្វ ត្តម ដូវកាេ

2010

។

ទីពី

រទាះបីជាមាន

ភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រសបៀងអាហា កា សានក់រៅ និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង ក្តូវបាន្តេ់ឲ្យខៃះៗរៅ
កនុងអំឡុងរពេ ឬ រក្កាយរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏កា ្តេ់ឲ្យទាំងរនាះមិនក្គប់ក្ោន់
រឡើយ

2011

។ ក្បជាជនបានក្បរក្ជៀតោនរៅត្តមឡាន ងរភៃើង រទះរោ ឬ ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាើដំរណើ

2012

រដ្ឋយរងមើ រជើងរដ្ឋយោមនសមាភ ៈអនាម័យរឡើយ

។ រៅកនុងអំឡុងរពេឈ្ប់សក្មាក ពួករគក្តូវ

រដកផ្ទទេ់ដី ហាេរភៃៀង ហាេខយេ់ រដ្ឋយពំមានកា ្តេ់មង កក្មាេ និងរសបៀងអាហា ឲ្យ
ហូបក្គប់ក្ោន់រឡើយ

2013

។ រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ ក្បជាជនខៃះបានសាៃប់រដ្ឋយសា កា

រហវហត់អស់កមាៃំង ឬ អត់អាហា
ណ៍ខដេក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរនាះ
2009

2014

។ រក្កាយរពេរៅដេ់ត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ និងសហក -

ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ខដេក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា បស់

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣៣ ។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៤, ៥៣៧-៥៤០, ៥៤១-៥៤៣, ៥៤៥។
2010
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦០៧៦០៨, ៦១១-៦១២, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-៦២៣, ៦២៥។
2011
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១, ៥៩៤, ៥៩៧។
2012
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2013
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៥៩៥, ៦០០។
2014
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩២, ៥៩៧-៥៩៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពួករគ ក្តូវសង់េំរៅដ្ឋានសក្មាប់ខួ ន
ៃ ឯង និងពំទទួេបានកា ជួយ្គត់្ង
គ ់ ឬ ្តេ់កខនៃងសានក់រៅ
រឡើយរៅកនុងរពេរនាះ

2015

។ ច្ំណច្ច្ងរក្កាយ ជាពិរសស ក់ព័នន
ធ ឹងក្បជាជនខដេក្តូវបាន

ផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីក្ពំខដនរវៀតណាម អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន កងទ័ពនិង
កមាមភិបាេខខម ក្កហម

បានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងរនះមួយច្ំនួន

រដ្ឋយមានក្បជាជនខៃះបានបាត់ខួ ន
ៃ ឬ យករៅជួ មខរដើមបីរធាើកា
ឲ្យសាិតរៅកនុងសាានភាពក្បឈ្មនឹងរក្ោះថ្ននក់ខពស់ខបបរនះ

2016

រដើមបីយករៅអប់ ំខកខក្ប

។ កា ដ្ឋក់ក្បជាជនទាំងរនះ

មិនខមនជាយតតិកមមរដ្ឋយខ្អករេើ

បញ្ញាសនតិសខសក្មាប់ក្បជាជនរនាះរទ។

636>

ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ពំមានយតតិកមមខ្អកត្តមមូេដ្ឋានននសនតិសខសក្មាប់ក្បជាជន
សី វិេ ឬ ភាពោំបាច្់ខ្នករោធារឡើយ រហើយកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរនះ
ពំមានភាពោំបាច្់ ឬ ពំសមាមាក្តរនាះរឡើយ។

637>

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅត្តមខ្នកា និងរោេនរោ-

បាយ បស់បកស រដ្ឋយខ្នកា និងរោេនរោបាយទាំងរនះ ក្តូវបាន្សពា្ាយរៅក្គប់កក្មិតនន

2017

ឋានានក្កម បស់ខខម ក្កហម

។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះ ក្តូវបាន្តួច្រ្តើម បញ្ញជ និងអនវតត

រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ

និងកមាមភិបាេ បស់ខខម ក្កហម

2018

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនះរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្តនា។

638>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ

១៩៧៧ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានអនវតតកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយរច្តនា
និងរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយោមនមូេដ្ឋានខដេក្តូវបានអនញ្ញាតរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិរឡើយ ោ៉ាងរហាច្
ណាស់ ក្បជាជនច្ំនួនពី ៣០០.០០០ នាក់ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ខដេត្តំងទីេំរៅរដ្ឋយក្សប

2015

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០១, ៦១២, ៦១៧, ៦១៩។

2016

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២៥។

2017

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦-៥៧៧, ៥៨៤-៥៨៧,

៦០២-៦០៦, ៦១០, ៦១៣-៦១៦, ៦២១, ៦២៥។
2018
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១,
៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ាប់រៅត្តមទីត្តង
ំ នានារៅកនុងរខតតកណា
ត េ រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម រខតតត្តខកវ រខតតកំពង់សឺព
រខតតកំពង់ឆ្នំង រខតតនក្ពខវង និងរខតតសាាយរ ៀង (ភូមិភាគកណា
ត េ ភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម
និងភូមិភាគបូ ៌ ) រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ
(ភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣)។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក៏
យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រៅច្រនាៃះខខ កញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ១៩៧៧ កងទ័ព និងកមាមភិបាេ
ខខម ក្កហមបានអនវតតកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនរដ្ឋយរច្តនា និងរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយោមនមូេដ្ឋាន
ខដេក្តូវបានអនញ្ញាតរក្កាមច្ាប់អនត ជាតិ ច្ំរ ះក្បជាជនច្ំនួនជាង ៣០០.០០០ នាក់ ខដេត្តំង
ទីេំរៅរដ្ឋយក្សបច្ាប់ រៅកាន់រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥) មកពី និងរៅកនុងរខតតនក្ពខវង និងរខតត
សាាយរ ៀង (ភូមិភាគបូ ៌ ) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)
និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ។

639>

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះ

ក្តូវបានរធាើរឡើងរក្កាមេ័កខ
េ ័ណឌអមនសសធម៌

រដ្ឋយជាញឹក

ញាប់ ក្បជាជនក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្គួសា បស់ពួករគ និងពំទទួេបាន ឬ ទទួេបានរដ្ឋយមិន
ក្គប់ក្ោន់នូវកា ជួយ្តេ់កខនៃងសានក់រៅ និងភាពសខដម មនា

2019

។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបាន

ជរមៃៀសរច្ញពីរខតត ក្កុង និងទីក្បជំជន ឬ ជរមៃៀសពីតំបន់ជនបទមួយរៅកាន់តំបន់ជនបទមួយ
រទៀត មនរពេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀតរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) ។ ្េប៉ាះ េ់ និង

2020

ទកេរវទនារនះរកើតមានជាប់ ហូត

។ រហតដូរច្នះរហើយ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ

ថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមបានរធាើឲ្យមានពយសនកមមោ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើខ្នកោងកាយ និង្ៃូវច្ិតត បស់
ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុង (ដំណាក់កាេទី២) រហើយពួកខខម ក្កហមមានរច្តនា
រធាើដូរច្នះ។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះបាន ំរលាភរេើសិទធិជារក្ច្ើន
រហើ ខដេក្តូវបានកា

ួមទាំង រស ីភាពកនុងកា រដើ

ដូច្មានខច្ងរៅកនុងបទរេមើសរ្សងៗខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹង

មនសសជាតិ ជាពិរសស កា និ រទស ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំខដេបានរធាើរឡើង រៅច្រនាៃះខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៧ បាន្នដេ់
កក្មិតមួយខដេទាក់ទងោន នឹងបទរេមើសរ្សងៗខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មាន
ខច្ងរៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ស បរសច្កតីមក អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កមាមភិបាេ
2019

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2020
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

609

01006917
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

និងកងទ័ពខខម ក្កហម

បានក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសស-

ជាតិ ត្តម យៈកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ។
១១.៦.២ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

640>

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន(ដំណាក់កាេទី២) មានេកេណៈជាកា ដកហូតរស ីភាពបគគេ

រដ្ឋយភានក់ង្វ បស់ ដា ។ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានបញ្ញជឲ្យក្បជាជនោករច្ញ
រដ្ឋយដឹកជញ្ជូ នពួករគត្តមឡានបិទជិត រក្កាមកា ោមកាមរដ្ឋយកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ និងបាន
រដញត្តម

និងោប់ខួ ន
ៃ ក្បជាជនទាំងឡាយខដេបានប៉ានប៉ាង ត់រគច្ខៃួន

2021

។

រេើសពីរនះរទៀត

កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានរធាើកា ក្គប់ក្គងរេើក្គប់សមាសភាពទាំងអស់ននកា ផ្ទៃស់

2022

ទីេំរៅក្បជាជន

ទីេំរៅក្បជាជន

។ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានកំណត់អំពី វិធីសា្សតកនុងកា ផ្ទៃស់

រពេរវលាពួករគក្តូវបរនាទ បង់

ទីកខនៃង

និងរពេរវលាពួករគក្តូវសក្មាក

មាប
ូ អាហា និងទឹក ខដេពួករគក្តូវប ិរភាគ រៅរពេណាក្គួសា បស់ពួករគក្តូវរៅជំោន និងទី
ត្តំងណាមួយខដេពួករគក្តូវបញ្ជូ នរៅ
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2023

។

កា ដកហូតសិទធិរស ីភាពទាំងរនះ បានរកើតរឡើង ួមជាមួយនឹងកា បដិរសធរដ្ឋយរច្តនា

មិន្តេ់ព័ត៌មានក្តឹមក្តូវ ក់ព័នន
ធ ឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃង បស់បគគេ ក់ព័នធ រហើយកងទ័ព
និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម ពំបាន្តេ់ព័ត៌មាន ឬ បាន្តេ់ព័ត៌មានមិនពិត
ឬ រោេរៅខដេក្តូវបញ្ជូ នរៅ

2024

ក់ព័នន
ធ ឹងរជាគវាសនា

។ រក្កាយមក សមាជិកក្គួសា មួយច្ំនួនបានសនមតអំពីរជាគ

វាសនាននក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ដូច្ជា រៅរពេរឃើញរខ្អាវ បស់ពួករគក្តូវបាន

2021

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨, ៥៩៤-៥៩៨, ៦០០-៦០១,

៦០៨-៦០៩, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2022
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2023
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2024
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៣, ៥៩៥, ៥៩៩, ៦០១,
៦០៩, ៦១១, ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣, ៦២៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2025

ខច្កមកឲ្យអនកដនទរក្បើក្បាស់

។ ក្បជាជនដនទរទៀតបានឮ កយច្ោមអាោ៉ា មថ្ន ក្បជាជនខដេ

ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្តូវបានសមាៃប់

2026

។ ក្បជាជនខៃះរទៀតក៏ពំមានតក្មុយ ឬ ព័ត៌មានបញ្ញជក់

ិ ក្គួសា ភាគ
រសាះរឡើយ ។ រទើបខតរក្កាយសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខតប៉ារណា
ណ ះខដេសមាជក
រក្ច្ើន និងអនករ្សងរទៀតខដេមានច្ំណងននរសច្កតីក្សឡាញ់ ពិរសសជាមួយនឹងក្បជាជនខដេក្តូវ
បានផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនាះ អាច្មានេទធភាពបញ្ញជក់ថ្ន កា សនមត និង កយច្ោមអាោ៉ា មទាំង
រនាះ គឺជាកា ពិត ឬ អាច្រសើបសួ ពីរជាគវាសនាអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

2027

។ រទាះបីជា

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង ពំបាន ករឃើញភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ក្បជាជនបានរសនើសំព័ត៌មានបញ្ញជក់
ពីបកសអំពីក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក៏រដ្ឋយ

ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញ

ច្ាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានបរងកើតប ិោកាសមួយខដេរធាើឲ្យក្បជាជនមានកា ភ័យខ្ៃច្ មិនហាន
សាកសួ ឬ រសនើសំព័ត៌មានពីបកសរឡើយ

642>

2028

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម

បានដកហូតរស ីភាពពីក្បជាជន និងបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មាន ក់ព័នន
ធ ឹងរជាគវាសនា ឬ ទីកខនៃង
បស់ក្បជាជនមួយច្ំនួន ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ពីខប៉ាកទកសិណក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់រខតត
បាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ)
និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់១០៣) ក្ពមទាំងរខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតត
កំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរៅកនុងរខតតសាាយរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគ
បូ ៌ ) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។

643>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំទាង
ំ រនះ្នដេ់កក្មិតមួយ

ខដេបរងកើតបានជាបទរេមើ់សជាក់លាក់រ្សងៗននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្មានខច្ងរៅ
កនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំបានបងកកា ឈ្ឺោប់ធន
ៃ ់ធៃ ច្ំរ ះក្បជាជនទាំងឡាយ
ខដេបានបាត់ខួ ន
ៃ ក្ពមទាំងច្ំរ ះសមាជិកក្គួសា
2025

និងអនករ្សងរទៀតខដេមានច្ំណងននរសច្កតី

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៣, ៥៩៥, ៥៩៩, ៦០១,

៦០៩, ៦១១, ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣, ៦២៥។
2026
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៣, ៦១៨, ៦២៥។
2027
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២៣, រេខរោងរជើងទំព័
១៩៦៩។
2028

សូមរមើេខ្នកទី៥, ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ ១៩៩ (កា សមាៃត់រៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្សឡាញ់ពិរសសជាមួយនឹងអនកខដេក្តូវបានបាត់ខួ ន
ៃ ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញ
ថ្ន រដ្ឋយក្គប់ក្គងរេើក្គប់ទិដភា
ា ពននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ កងទ័ព
និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម មានរច្តនាដកហូតរស ីភាព បស់ក្បជាជនទាំងរនាះ មានរច្តនាមិន
្តេ់ព័ត៌មានអំពីទីកខនៃងខដេពួករគក្តូវរៅ

និងមានរច្តនារធាើឲ្យមានកា ឈ្ឺោប់ធន
ៃ ់ធៃ ដេ់អក
ន

ទាំងឡាយខដេបានបាត់ខួ ន
ៃ ក្ពមទាំងអនកខដេ ស់រៅកនុងតំបន់ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ។ រហត
ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានក្បក្ពឹតត
ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ត្តម យៈកា បាត់
ខៃួនរដ្ឋយបងេំ។
១១.៦.៣ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតនី ងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ

644>

ក្បជាជនភាគរក្ច្ើនខដេបានបាត់បង់ក្ទពយសមបតតិ និង្ទះសខមបង បស់ពួករគ ក្ពមទាំង

មានកា ឈ្ឺោប់ខ្ងោងកាយ និង្ៃូវច្ិតត រៅកនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅមនខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥
ួច្រហើយរនាះ

2029

ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាងមីមង
ត រទៀត ោ៉ាងរហាច្ណាស់ រេើសពីមង
ត រៅច្រនាៃះ

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧

2030

។ រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ ជារក្ច្ើននងៃ ឬ រក្ច្ើន

សបាតហ៍ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម ពំបាន្តេ់រសបៀងអាហា ទឹក ជក្មក ជំនួយខ្នក
រវជជសា្សត និងសមាភ ៈអនាម័យក្គប់ក្ោន់រឡើយ
ឲ្យក្បជាជនខៃះសាៃប់

2031

។ រដ្ឋយសា សាានភាពទាំងរនះរហើយ រទើបរធាើ

2032

។ សាកសព បស់ពួករគក្តូវបានរបាះរោេរៅត្តម្ៃូវ រដ្ឋយសាកសពខៃះ

ក្តូវបានរបាះរច្ញត្តមបងអួច្ ងរភៃើងខណៈរពេ ងរភៃើងកំពងរបើក ខដេរនះជាកា ដកហូតឱកាស

2033

បស់ក្គួសា ពួករគកនុងកា រធាើបណយ កាន់ទកេសក្មាប់អក
ន សាៃប់

2029

។ ជាញឹកញាប់ ក្គួសា ក្តូវ

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦២២-

៦២៣ ។ កា ផ្ទៃស់ទីេំក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២២-៥២៤។
2030
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៨៨-៥៨៩, ៦០៧៦០៨, ៦១១-៦១២, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-៦២៣, ៦២៥។
2031
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2032
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩២, ៥៩៧-៥៩៨។
2033
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩២, ៥៩៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានបំខបករច្ញពីោនរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

2034

។ េកេខណឌទាំងរនះក្តូវ

បានបរងកើតរឡើងជាក្បព័នធ និងរៅក្គប់រពេរវលាកនុង (ដំណាក់កាេទី២) ។ សាានភាពទាំងរនះបាន

2035

បងកឲ្យមានកា ឈ្ឺោប់រេើ ូបោងកាយ និង្ៃូវច្ិតធ
ត ន
ៃ ់ធៃ ជាប់ ហូត

645>

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន សាានភាពននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីខប៉ាក

ទកសិណននក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតត
ក្ពះវិហា (តំបន់១០៣) និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) ក្ពមទាំងរខតតក្ករច្ះ
(តំបន់ ៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) និងរៅកនុង
រខតតសាាយរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមភា
ិ គបូ ៌ ) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្តូវ
បានរធាើរឡើងរដ្ឋយរច្តនា ខដេបងកឲ្យមានពយសនកមមោ៉ាងធៃន់ធៃ រៅរេើោងកាយ ឬ ្ៃូវច្ិតត និង
្នរៅដេ់កក្មិតមួយបរងកើតជាបទរេមើសជាក់លាក់ននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ។ ដូរច្នះ
ត ក្កិដក
ា មម
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតឧ
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរក្កាមទក្មង់ជាអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

ត្តម យៈកា ប៉ាះ េ់ដេ់

រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសជាតិ ដូច្បានកំណត់រៅកនុងច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។
១១.៦.៤ កា សមាៃប់ ង្វគេ

646>

រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតត

រ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្បជាជនបានសាៃប់រដ្ឋយសា េកេខណឌអមនសសធម៌ រៅកនុងរពេ
ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

2036

ួមទាំងកា ក្ពរងើយករនតើយ និងកា ខកខ្នកនុងកា ជួយឧបតាមភ

ក្កហមបានបាញ់សមាៃប់ក្បជាជន

2037

។ កងទ័ពខខម

។ មិនមានព័ត៌មានអំពីច្ំនួនក្បជាជនសាៃប់ពិតក្បាកដកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនាះរឡើយ។

647>

រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ក្បជាជនោប់ខសននាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ រដ្ឋយទទួេបានជក្មក

និងកា ជួយឧបតាមោ
ភ ក្ំ ទ មិនក្គប់ក្ោន់ និងសាិតរៅកនុងេកេខណឌអមនសសធម៌រ្សងៗ។ មនសស

2034

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០១, ៦១៧។

2035

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨២។

2036

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩២, ៥៩៤, ៥៩៧-៥៩៨។។

2037

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៥។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោស់ កូនរកមង និងអនកជំងឺ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុង យៈរពេជារក្ច្ើននងៃ ឬ ហូតដេ់មួយ
សបាតហ៍ រដ្ឋយោមនទទួេបានជំនួយខ្នករវជជសា្សត ោមនអាហា ឬ ទឹកក្គប់ក្ោន់ ោមនជក្មក ឬ
សមាភ ៈអនាម័យរៅត្តម្ៃូវ ឬ រៅកនុងអំឡុងរពេឈ្ប់សក្មាក រៅរេើឡាន និងរៅរេើ ងរភៃើង

2038

ខដេមានអនកជិះខណនត្តន់ត្តប់
សា អត់អាហា

។ មានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃប់រដ្ឋយ

កា រហវហត់អស់កមាៃំង និងរដ្ឋយសា ខតកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងអំឡុងរពេ

2039

និងរៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះខដេបង្វាញអំពីកា សាៃប់រៅ
កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជា
ុ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង
និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) គឺជាភ័សត្ត
តុ ងតំណាងអំពីច្ំនួនស ប ។

អងគជំនំជក្មះ

ី ំរៅ គឺមាន
សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ក្បជាជនខដេបានសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ច្ំនួនរក្ច្ើន។

648>

រៅកនុងដំណាក់កាេទី១

ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរក្កាមេកេខណឌក្សរដៀងៗោន

ខដេបណា
ត េឲ្យមនសសសាៃប់ជារក្ច្ើននាក់
សមាគេ់រឃើញថ្ន

2040

។ ក្តង់ច្ំណច្រនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមិនបានគិតគូ អំពីរមរ ៀនរ្សងៗខដេទទួេបានពីកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅដំណាក់កាេទី១រទ រហើយមិនបានោត់ វិធានកា រដើមបីធានាថ្ន ក្បជាជនបានទទួេជំនយ
ួ
ឧបតាមភ ឬ កខនៃងសានក់រៅក្គប់ក្ោន់ រៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី២។ រេើសពីរនះរទៀត
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ក្តូវបានរធាើរឡើង ភាគរក្ច្ើនរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាមភិបាេ
ដខដេៗខដេទទួេខសក្តូវរេើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជននារពេមន
2038

2041

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៦០១, ៦០៧-៦០៩, ៦១១-

៦១២, ៦១៧-៦២០, ៦២២-៦២៣, ៦២៥-៦២៦។
2039
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩២, ៥៩៤-៥៩៥, ៥៩៧៥៩៨។
2040

សូមរមើេ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៧-៤៩៨, ៥២១។

2041

សូមរមើេ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន កងទ័ពខដេទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

រៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី១ បស់ភូមិភាគ និងកងកមាៃំងរោធា បស់មជឈិម ខដេរក្កាយមក បានអនវតតកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី២ (កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦០, រេខ
រោងរជើងទំព័ ១៣៥៧ (កងកមាៃំងភូមិភាគឧតត , ភូមិភាគនិ តី, ភូមិភាគបូ ៌ និងភូមិភាគពិរសស, កនុងច្ំរណាមភូមិ
ភាគទាំងរនាះខដេបាន “ ំរដ្ឋះ” ទីក្កុងភនំរពញ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានបរងកើតេកេខណឌជាក្បព័នធ និង
រដ្ឋយរច្តនារេើក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេរំ ៅ ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជា
ុ រៅកាន់រខតត
បាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមភា
ិ គ យ័ពយ) ខដេទំនងនាំឲ្យមានកា សាៃប់កនុងច្ំនួនរក្ច្ើន។
រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បាន
ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ពីបទកា សមាៃប់ ង្វគេរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន ពីខប៉ាកទកសិណននក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ
យ័ពយ) ។
១១.៦.៥ កា រធាទ
ើ កេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

649>

អំរពើជាក់លាក់មួយច្ំនួនខដេអាច្ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាកា រធាើទកេបករមនញបាន ទាេ់ខត

2042

មានកា រោទក្បកាន់ច្ាស់លាស់

។ រៅកនុងកា កំណត់ ថ្នរតើេកេខណឌតក្មូវរនះបានបំរពញខដ

ឬរទ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងក្តូវពិនិតយរមើេសំអាងរហត និងសំអាងច្ាប់រៅកនុងខ្នកទាំង
រនាះននដីកាដំរណាះក្សាយខដេក្តូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង០០២/០១ និង
ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)

650>

2043

។

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតកា
ត រធាើទកេបករមនញត្តមវិធីជារក្ច្ើន

ដូច្ជា៖ កា ក្បឆ្ំងនឹងម្នតីរោធាជាន់ខពស់ និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រដ្ឋយពួករគ
ក្តូវបានផ្ទត់រច្ញរដ្ឋយសា័យក្បវតតិពីរោេបំណងននកា កសាងេទធិសងគមនិយម កា ក្បឆ្ំងនឹង
ម្នតីថ្ននក់ទាបខដេក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ

រហើយជាញឹកញាប់

ក្តូវបានសមាៃប់

និងកា ក្បឆ្ំងនឹង

“ក្បជាជនងមី” ឬ “ក្បជាជន ១៧ រមសា” រដ្ឋយពួករគក្តូវ ងកា ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើតឹង ឹងជាងក្បជាជន
រ្សងរទៀត

កនុងរោេបំណងរដើមបីអប់ ំខកខក្បពួករគ។

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន ខ្មង
ំ ពិតក្បាកដ និងអនកខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ បាន ងកា ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើតឹង ង
ឹ

2042
2043

សូមរមើេខ្នកទី៩, ច្ាប់ជាធ មានៈ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ, កថ្នខណឌ ៤៣១។
ជា ួម អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងគួ ពិោ ណារៅរេើក្កបខណឌននកា រោទក្បកាន់ទាំងមូេរៅរពេកំណត់ថ្នរតើ

វាក្គប់ក្ោន់សក្មាប់កា អះអាង

និងកា កំណត់បទរោទត្តម្ៃូវច្ាប់រេើអងគរហតទាំងរនាះខដ ឬរទ។

(សាេដីកា

Seromba កថ្នខណឌ ២៧; សាេដីកា Gacumbitsi កថ្នខណឌ ១២៣)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាង និងេកេខណឌ ស់រៅេំបាករវទនាជាងក្បជាជនរ្សងរទៀត កនុងរោេបំណងរដើមបីអប់ ំខក
ខក្បពួករគ ឬ កំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
ំ កនុងច្ំរណាមក្កុមរោេរៅរ្សងៗ

651>

2044

។

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ោមនកា រោងជាក់លាក់ណា

មួយរៅកនុងខ្នកសំអាងរហតខដេ ក់ព័នក
ធ នុងដីកាដំរណាះក្សាយខដេថ្ន អនក ដាកា ថ្ននក់ខពស់ និង
ថ្ននក់ទាបនន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានោត់ទកជាក្កុមរដ្ឋយខឡកខដេជារោេរៅននកា

រធាើទកេបករមនញរឡើយ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយពំក្តូវបានរោទក្បកាន់ក្បឆ្ំងនឹងក្កុមទាំងរនះរទ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនាះ។

652>

ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន

រៅរពេខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដរណតើមបាន

អំណាច្ក្បជាជនទាំងអស់ខដេសាិតរៅត្តមទីក្បជំជន

ួមទាំងក្បជាជនទាំងឡាយខដេជាប់

ក់ព័នធ ឬ ជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “ក្បជាជនងមី” និង ង
កា ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើតឹង ឹងជាង “ក្បជាជនោស់”
បានខបងខច្ក

2045

។ រៅកនុងខ្នក ក់ព័ននធ នដីកាដំរណាះក្សាយពំ

វាងកា ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើក្បជាជនទាំងឡាយខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បបសាធា -

ណ ដាខខម និងក្បរភទ “ក្បជាជនងមី” រនាះរឡើយ

2046

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

រឃើញថ្ន មានខតកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” ខដេ
ជាក្កុមមួយ ួមបញ្ចូ េទាំងក្បជាជនទាំងឡាយ
ប៉ារណា
ណ ះ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់

ខដេជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បបសាធា ណ ដាខខម

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ។

ខ្អកត្តមកា អានដីកាដំរណាះក្សាយទាំងមូេ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន កា

2044

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤១៧ -១៤១៨។

2045

សូមរមើេ ឧ. ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២២៧ (ក្បជាជនខដេមកពីក្កុងភនំរពញក្តូវបាន្តេ់អតតសញ្ញាណ

ថ្នជា “ក្បជាជនងមី”, ១៤១៧ (ក្បជាជនទាំងអស់ខដេសាិតរៅត្តមទីក្បជំជន រៅរពេខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ដរណតើមបានអំណាច្ ក្តូវបានោត់ទកជា “ក្បជាជនងមី”)។
2046
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៦៥ (“ក្បជាជនងមី” និងក្បជាជនទាំងឡាយណាខដេមានជាប់ទាក់ទងរៅនឹង
បប េន់ នេ់ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ, កថ្នខណឌ ១៤៦៨ (សំរៅរេើកា កំណត់រោេរៅ កនុងរោេបំណងននកា
ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ច្ំរ ះក្បជាជនទាំងឡាយណា
ខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “អនកខដេរេមើស ឬ អាច្នឹងរេមើស” រៅនឹងរោេនរោបាយននខ្នកា ួម បស់បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមបញ្ចូ េទាំង “ក្បជាជនងមី” និងអនកខដេមានកា

ក់ព័នន
ធ ឹង បប េន់ នេ់)។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បក្ពឹតិម
ត ករេើ

“ក្បជាជនងមី”

ខដេបានរោទក្បកាន់ថ្នបានរធាើរឡើងរដ្ឋយតឹង ឹងជាងក្បជាជន

រ្សងរទៀត ត្តម យៈកា អប់ ំខកខក្បរនាះ ជាពិរសស ក្តូវបានអនវតតរក្កាម ូបភាពននកា ជរមៃៀស

2047

រដ្ឋយបងេំ

653>

2048

និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

បកសបានកំណត់អតតសញ្ញាណ

។

“ក្បជាជនងមី”

ថ្នជាក្កុមមួយខដេមានទំនាស់ខ្នក

នរោបាយ និងខ្នកសងគមជាមួយនឹងបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

2049

។ ដូរច្នះ

2050

“ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានកំណត់រដ្ឋយរោេនរោបាយបកសថ្នជារោេរៅសក្មាប់អប់ ំខកខក្ប

។

រោេនរោបាយរនះក្តូវបាន្សពា្ាយរៅក្គប់ជួ បកស ួមទាំង កនុងច្ំរណាមកងទ័ពខខម ក្កហម
សាមញ្ា្ងខដ

2051

។ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមបានបញ្ញជឲ្យក្គប់ក្គង “ក្បជាជនងមី” និង

“ក្បជាជនោស់” ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីោន

2052

។ ត្តមពិតរៅ រៅកនុងដំណាក់កាេរ្សងៗននកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមបានសួ ក្បជាជនអំពី

2047

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១ (ជាទូរៅ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជនក្តូវបានរធាើរឡើងកនុងរោេបំណង

ជារក្ច្ើន កនុងរនាះ គឺ រដើមបីដកហូតសិទធិរោេនរោបាយ និងរសដាកិច្ចពីអនក ស់រៅទីក្កុង និងរដើមបីខក្បកាៃយពួករគឲ្យ
រៅជាកសិក ) ២៦៥ (“ក្បជាជនងមី” និងក្បជាជនទាំងឡាយណាខដេមានជាប់ទាក់ទងរៅនឹង បប េន់ នេ់ ក្តូវ
បានផ្ទៃស់ទីេំរៅ។ សាកសីមួយច្ំនួនបានរេើករឡើងថ្ន មានខត “ក្បជាជនងមី” ខតប៉ារណា
ណ ះ ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ)
៩០១ (នួន ជា បានដឹងអំពភា
ី ពោំបាច្់ក្តូវផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនងមី) ១៣៦៨ (រោេបំណងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) គឺសំរៅរេើ “ក្បជាជនងមី”) ១៤៦៨ (សំរៅរេើកា កំណត់រោេរៅកនុងរោេបំណងនន
កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) ច្ំរ ះក្បជាជនទាំងឡាយ
ណាខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “អនកខដេរេមើស ឬ អាច្នឹងរេមើស” រៅនឹងរោេនរោបាយននខ្នកា ួម បស់បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

ួមបញ្ចូ េទាំង “ក្បជាជនងមី” និងអនកខដេមានកា

(រោេនរោបាយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនដង

ក់ព័នន
ធ ឹង បប នេ់ នេ់) ១៥២៥ (i)
ួមទាំងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

នរោបាយ រដើមបីជាមរធាបាយននកា អនវតត)។
2048
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២៧៤ (កមាមភិបាេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានកត់ក្បវតតិ ូបក្បជាជនខដេក្តូវបាន
ផ្ទៃស់ទីេំរៅ រក្កាយមក មានក្បជាជនខៃះ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរ ៀនសូក្ត) ២៧០ (ខដេបានរេើករឡើងថ្ន ក្បជាជន
មួយច្ំនួនបានបាត់ខួ ៃនរៅអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរនះ រហើយរោងត្តមភ័សត្ត
តុ ងខៃះបានបង្វាញថ្ន អនកខដេមិនក្ពម
ោករច្ញក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរ
2049
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា
2050
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា
2051
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា
2052
សូមរមើេខ្នកទី១១, កា

ៀនសូក្ត រហើយមិនខដេវិេក្តឡប់មក វិញរនាះរទ)។
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៦, ៦២១។
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៦, ៦២១។
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២១-៦២២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រដើមបីរ្ទៀងផ្ទទត់រមើេថ្នរតើក្បជាជនទាំងរនះអាច្ោត់ទកថ្នជា “ក្បជាជនងម”ី
ខដ ឬរទ

2053

។ រដ្ឋយសា ខតក្កុមរនះ ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណរៅត្តមេកេណៈ វិនិច្័យ
ិ ខដេ

ក្តូវបានកំណត់រដ្ឋយថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហម

រហើយក្បវតតិ ូប បស់ក្កុមរនះ

អាច្រ្ទៀងផ្ទទត់បាន

ដូច្បានបង្វាញត្តម យៈកា សួ សំណួ រដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលា
ដំបូងរជឿជាក់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” គឺជាក្កុមខដេក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅជាក់ច្ាស់មួយ។

654>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានយេ់រឃើញពីខ្ងរដើមថ្ន អំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀតខដេ

ួមមានកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ ពិតជាបានរកើតរឡើងជាប់ទាក់ទងនឹងកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)

2054

។

រៅរពេរនះ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹង

ពិោ ណា ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមទាំងរនះមានធាតរ ីសរអើង និងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយមានរច្តនារ ីសរអើង
ខដ ឬរទ។

655>

រក្កាយពីបានពិនិតយរមើេរៅរេើកា អនវតត រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រៅត្តមទីត្តង
ំ ជារក្ច្ើន មានខត
“ក្បជាជនងមី”

2055

រទខដេក្តូវបានបងេំឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ច្ំខណករៅត្តមទីត្តង
ំ ខៃះរទៀត

ទាំង

“ក្បជាជនោស់” ទាំង “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅខតមតង ។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ ទាំង
“ក្បជាជនោស់” និងទាំង “ក្បជាជនងមី” រនះ បានរកើតរឡើងរដ្ឋយសា រហត្េជាក់លាក់ គឺ
រដ្ឋយសា កា មិនទកច្ិតច្
ត ំរ ះក្បជាជនទាំងអស់ខដេ ស់រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ រៅត្តមបរណា
ត យ
ក្ពំខដនជាប់ក្បរទសរវៀតណាម

ឬ

រដ្ឋយសា កា ជំ ញ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រដើមបីសរក្មច្រោេរៅសក្មាប់កា បងកបរងកើន្េ បស់ពួករគ
រៅមនរពេ

ឬ

2056

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

កងទ័ព

និងកមាមភិបាេ

ខខម ក្កហម បានសួ ក្បជាជនអំពីក្បវតតិ ូប បស់ពួករគ រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញាណ “ក្បជាជនងមី” ។
ជាញឹកញាប់ កា សួ សំណួ រនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីកំណត់ទីត្តង
ំ ខដេក្តូវបញ្ជូ នក្បជាជនទាំង
2053

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០០, ៦១៧។

2054

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣០-៦៤៣។

2055

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៨, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-

៦២៣។
2056

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៨, ៦០២-៦០៦, ៦១០,

៦២៤-៦២៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រនះរៅ

2057

ខដ

នានា

ួមទាំង

នក្ពខដេក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវរៅកាប់ឆ្ក

និងសង់ទីជក្មក បស់ពួករគ្ង

។ “ក្បជាជនងមី” រ្សងរទៀតក្តូវបានយករៅកសាង ឬ អប់ ំខកខក្បរៅត្តមមនទី សនតិសខ

2058

។ រក្កាយរពេខដេ “ក្បជាជនងមី” ខៃះក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណរៅត្តមសហក ណ៍

ឬ កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ នានា ួច្មក ក្បជាជនទាំងរនាះក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ រហើយបានបាត់ខួ ន
ៃ
ខតមតង

2059

656>

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមមាន

រច្តនារ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ រដ្ឋយបានរធាើកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ ជាពិរសសច្ំរ ះ “ក្បជាជនងមី” មកពីត្តមទីត្តង
ំ មួយច្ំនួនរៅខប៉ាកទកសិណនន
ក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតក្ពះវិហា
(តំបន់ ១០៣) និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) ក្ពមទាំង រខតតក្ករច្ះ (តំបន់
៥០៥) រៅកនុងរខតតកំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម(ភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) មកពី និងរៅកនុង
រខតតសាាយរ ៀង និងរខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគបូ ៌ ) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម មានរច្តនា
រ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ រដ្ឋយបានរធាើកា ដកហូតរស ី
ភាពពួករគ រហើយបានបដិរសធមិន្តេ់ព័ត៌មាន ក់ព័នន
ធ ឹងទីកខនៃង បស់ពួករគ (កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយ
បងេំ) រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅមកពីត្តមទីត្តង
ំ មួយច្ំនួនរៅខប៉ាកទកសិណននក្បរទស
កមពជា
ុ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រខតតក្ពះវិហា (តំបន់១០៣)
និងរខតតកំពង់ធំ (ភូមភា
ិ គ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) ក្ពមទាំង រខតតក្ករច្ះ (តំបន់ ៥០៥) រៅកនុងរខតត
កំពង់ធំ និងរខតតកំពង់ោម (ភូមិភាគ (ឧតត ោស់) កណា
ត េ) មកពី និងរៅកនុងរខតតសាាយរ ៀង និង
រខតតនក្ពខវង (ភូមិភាគបូ ៌ ) និងរៅកនុងរខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ យ័ពយ)។
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កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំទាង
ំ រនះ បាន ំរលាភរេើសិទធិ និងរស ីភាព

2060

ជាសា វ័នខត ដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
2057
2058

2061

ក្ទពយសមបតតិ

ក្គួសា

2062

2063

ជី វ ិ ត

និង

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០០-៦០១, ៦១៧។

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៤, ៦១៧-៦១៩, ៦២២-

៦២៣។
2059

សូមរមើេខ្នកទី១១, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៤, ៦១៨, ៦២៣។

2060

អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៤៩។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១៣។ អនសញ្ញា

សតីពកា
ី រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(i)។ កតិកាសញ្ញាសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១២(១)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2064

រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន អំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត

ទាំងរនះខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

បាន្នរៅដេ់កក្មិតធៃន់ធៃ ខដេអាច្ោត់

ទកថ្នជាកា រធាើទកេបករមនញបាន។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រោងត្តមអងគរហត
កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម បានរ ីសរអើងរដ្ឋយរច្តនាក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” រដ្ឋយ
មូេរហតនរោបាយ។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេ
ខខម ក្កហមបានក្បក្ពឹតកា
ត រធាើទកេបករមនញ ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិត្តម យៈអំរពើ
អមនសសធម៌រ្សងៗននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ។
១២ ទួលរោធិ៍ថ្ក្ជ
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2065

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណរំ ឿង ០០២/០១

ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ថ្ន ោប់ត្តង
ំ ពី

ច្ងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក ទួេរ ធិ៍នក្ជក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាកខនៃងសមាៃប់មនសស ខដេរៅទី

ពិធីសា រេខ ៤ ននអនសញ្ញាសិទធិមនសសអឺ ៉ាប មាក្ត្ត ២។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអារម ិក មាក្ត្ត ២២(៥)។ សូម

រមើេ្ងខដ សាេដីកា Stakić កថ្នខណឌ ៣១៧។
2061

អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៣៣, ៥៣, ៩៧-៩៨, ១១៤។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស

មាក្ត្ត ១៧(២)។ អនសញ្ញាសតីពកា
ី រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ឃ)(v)។ ពិធីសា រេខ ១ ននអនសញ្ញាសិទធិ
មនសសអឺ ៉ាប មាក្ត្ត ១។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអារម ិក មាក្ត្ត ២១។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីកា Blaškić

កថ្នខណឌ ១៤៥។
2062
អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ២៧ ៤៩ ៨២។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១២,
១៦។ កតិកាសញ្ញាសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ១៧, ២៣។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអឺ ៉ាប មាក្ត្ត ៨,
១២។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអារម ិក មាក្ត្ត ១៧។
2063
អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV)មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ៣(១)(ក)។
អនសញ្ញាសតីពីកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥(ខ)។ កតិកាសញ្ញាសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ មាក្ត្ត ៦។
អនសញ្ញាសិទធិមនសសអឺ ៉ាប មាក្ត្ត ២។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអារម ិក មាក្ត្ត ៤។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេក្កម

Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ១០៦។
2064
អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៣(១)(គ)។ រសច្កតីក្បកាសជាសកេសតីពីសិទធិមនសស មាក្ត្ត ១, ២២,
២៣(៣)។ អនសញ្ញាសតីពីកា រ ីសរអើងពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៥ ។ កតិកាសញ្ញាសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ
មាក្ត្ត ៧, ១០។ អនសញ្ញាសិទធិមនសសអារម ិក មាក្ត្ត ៥-៦។ សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កម Kordić និង Čerkez
កថ្នខណឌ ១០៦។
2065

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន មានខតកា សមាៃប់ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេបានរកើតរឡើង

ភាៃមៗបនាទប់ពកា
ី ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរទ ខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១។
អងគជំនំជក្មះនឹងមិន វិនិច្័យ
ិ រៅរេើកា សមាៃប់

ខដេបានរកើតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

រៅឆ្នំបនាទប់ៗមករទៀត។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រនាះមានកា សមាៃប់អតីតទាហាន

និងក្បជាជនសី វិេកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ។

ទីត្តង
ំ រនះក្តូវបានរគ

រ ៀបោប់ថ្ន ោប់បញ្ចូ េទាំងបនាទយ បស់អតីតទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម (រៅថ្ន បនាទយ
ភូមិរ ធិ៍) និងបឹងមួយខដេរគបានរបាះសាកសពច្ូេរៅកនុងរនាះ។ ទួេរ ធិ៍នក្ជមានទីត្តង
ំ សាិត
រៅកនុងក្សុកករណតៀង តំបន់ ៧ ននភូមិភាគ យ័ពយ
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2066

។

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កនុង យៈរពេប៉ានាមននងៃ រក្កាយពីរខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបាន

កាន់កាប់រដ្ឋយកងទ័ពភូមភា
ិ គ យ័ពយរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក អភិបាេរខតតរ ធិ៍សាត់
ទាហាន និងម្នតី ដាកា ននអតីត បប េន់ នេ់ ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យរៅច្ូេ ួមក្បជំរៅសាលា
រខតតរ ធិ៍សាត់។ រមដឹកនាំជាន់ខពស់នន បបខខម ក្កហមខដេជាគណៈភូមិភាគ យ័ពយ គណៈតំបន់
៧ និងគណៈក្សុកករណតៀង ក៏បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំរនាះខដ ។ ម្នតី ដាកា ននអតីត បប េន់ នេ់
ខដេមានវតតមានរៅទីរនាះក្បខហេជា ៣.០០០ នាក់ ក្តូវបានរគក្បាប់ថ្នឲ្យរៅរ ៀនសូក្តរដើមបីរធាើ
សមាហ ណកមម ច្ូេរៅកនុង ច្នាសមព័នក
ធ ងទ័ពងមី។ រដ្ឋយយេ់រឃើញខបបរនះ រក្កាយរពេក្បជំ
ច្ប់ អនកច្ូេ ួមក្បជំក៏បានរឡើងជិះឡានរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត រហើយក្តូវដឹករៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ និង
ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅទីរនាះ។ កា សមាៃប់រនះក្តូវបានអនវតតត្តមបញ្ញជ បស់ ត្ត ញឹម

2068

ត្ត សត

និង

ខដេបញ្ញជថ្ន “ពួកទាហាន និងប៉ាូេីសជំនាន់ េន់ នេ់ ឲ្យខតអនកណាមាន ក់ស័កិត”

ក្តូវខតយករៅសមាៃប់រោេទាំងអស់

សូមរមើេ

2067

2069

។

រសច្កតជ
ី ូនដំណឹងសតីពរី សច្កតីសរក្មច្រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

ខដេរសនើសដ្ឋ
ំ ក់បញ្ចូ េទីត្តំង

ឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះរេើសំណំរ ឿង ០០២/០១ (E163) ឯកសា E163/5 ច្ះនងៃទី ០៨
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ៣។ រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី បនាទប់ពីមានរសច្កតស
ី រក្មច្
បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ ឯកសា E284 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១១៧។
2066
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៦៩៨-៧០០, ៧០៤។
2067
សូមរមើេខ្នកទី៥, ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ ២១៩ ( ត្ត ញឹម)។
2068
រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ត្ត សត ខដេជារេខ្តំបន់ ៧ ក្តូវបានោប់ខួ ៃន និងបញ្ចូ នរៅកាន់មនទី សនតិសខ
ស-២១ រៅកនុងខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៧។ សូមរមើេ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អង ឆ្ត់ ឯកសា
E3/4598, E3/5774 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00277329 (បញ្ញជក់
អតតសញ្ញាណថ្ន ត្ត សត រេខ្តំបន់ ៧)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601 ច្ះ
នងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (តំបន់ ៧ គណៈតំបន់រ្
ម ះ ត្ត សត)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/5723 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ២,
ERN (ជាភាសាខខម ) 00699626 (ត្ត សត រេខ្តំបន់ ៧ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006929
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សាកសីច្ំនួន៣នាក់បាន្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះអំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះ។ សាកសី

េឹម សាត ខដេជាអនបញ្ញជកា កងអនរសនាតូច្ននកងទ័ពខខម ក្កហម បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា
ក្បយទធ ជាមួយនឹងទាហាន េន់ នេ់ រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់។ សាកសី សម អាឡាត់ ខដេជា
ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានរគដ្ឋក់ឲ្យោមក្បោំកា រៅសម ភូមិសាាយដូនខកវ រៅរពេខដេ
កមាៃំង េន់ នេ់ បានច្ះោញ់ រហើយសាកសី អង ឆ្ត់ ខដេរធាើជាកងទ័ពខខម ក្កហម ក្តូវបានរគ
ឲ្យោមក្បោំកា រៅក្ច្កទាា ច្ូេរៅកាន់សាលារខតតរ ធិ៍សាត់ កនុងអំឡុងរពេប៉ានាមននងៃ បនាទប់ពី
កងទ័ពខខម ក្កហមបានកាន់កាប់រខតតរ ធិ៍សាត់

2070

។

័ រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ និងកិច្ក្ច បជំ បស់គណៈភូមភា
១២.១ កា បោជយ
ិ គ
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កនុង យៈរពេ៣ រៅ ៤ឆ្នំ កងកមាៃំងខខម ក្កហមខដេសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ បស់ ត្ត ខខៃង

រមបញ្ញជកា កងទ័ពភូមិភាគ យ័ពយ
ពួកទាហាន េន់ នេ់

2071

បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា វាយក្បយទធ ដរណតើមរខតតរ ធិ៍សាត់ពី

ខដេដឹកនាំរដ្ឋយរមបញ្ញជកា រ្
ម ះ បិេ និងអនបញ្ញជកា រ្
ម ះ

2072

ន

។ រៅរពេរនាះ មានបនាទយទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើនរៅទូទាង
ំ រខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេរៅ

សាកសី សយ រសងឈ្ន ឯកសា E3/4638 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ (ជាភាសាខខម ) 00196819
(ត្ត សត ជាក្បធានគណៈតំបន់ដំបូង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637 ច្ះ
នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196814 (រេខ្តំបន់រ្
ម ះ ត្ត សត)។
2069
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៧០២, ៧០៥-៧១១។
2070
េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះកាេពីនងៃទី ០២ និងនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣។
សម អាឡាត់ បាន្តេ់សកេីកមមរៅនងៃទី ០៣ និងនងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ និង អង ឆ្ត់ បាន្តេ់សកេីកមមរៅ
នងៃទី ២៩ និងនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣។
2071
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៦-៨, ១០-១១, ៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៣-៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី
អង ឆ្ត់) ទំព័ ៣៦-៤០។
2072
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១១-១២, ៧២-៧៣។ រទាះបីជា េឹម
សាត ខដេជាទាហាន េន់ នេ់ មានក់ មិនបានដឹងថ្ន រមបញ្ញជកា រ្
ម ះ បិេ និងអនបញ្ញជកា រ្
ម ះ ន ជាអនកណា
ក៏រដ្ឋយ

ក៏អងគជំនំជក្មះទទួេយកកា ពនយេ់ បស់ោត់ថ្ន

សាាយដូនខកវ

ជិតក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់

ោត់ក្តូវបានរគដ្ឋក់ឲ្យឈ្ រជើងក្បោំកា រៅសម ភូមិ

និងរខតតបាត់ដំបង។

រហតដូរច្នះ

ោត់មិនោំបាច្់ក្តូវសាគេ់ថ្ន

រមបញ្ញជកា រៅទួេរ ធិ៍នក្ជជាអនកណាខៃះរនាះរទ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់)
ទំព័

៥៣-៥៥។ ទាក់ទងនឹងកា ក្បកបរ្
ម ះ បស់អនបញ្ញជកា ូបរនះ អងគជំនំជក្មះសំអាងរៅរេើក្បតិោ ឹកជា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទីរនាះមានទាហាន េន់ នេ់ ក្បោំកា

2073

។ មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ អនបញ្ញជកា

កងទ័ពខខម ក្កហមរ្
ម ះ េឹម សាត និងកមាៃំង បស់ោត់ ក៏បានឈ្ រជើងក្បោំកា រៅកនុងតំបន់
រនះខដ និងបានច្ូេ ួមកនុងកា វាយក្បយទធ រៅបនាទយទួេរ ធិ៍នក្ជ

2074

។ ទួេរ ធិ៍នក្ជជាទីកខនៃង

ខដេទាហាន េន់ នេ់ ក្បមាណពី ៣០ រៅ ២០០ នាក់ ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យក្បោំកា រៅទីរនាះ គឺ
ជាសម ភូមិវាយក្បយទធ ោនមួយ វាងកងកមាៃំងបដិបកស

662>

2075

។

រទាះបីជានងៃ ំរដ្ឋះ បស់ខខម ក្កហមមានភាពមិនច្ាស់លាស់ក៏រដ្ឋយ

ក៏ខខម ក្កហមបាន

កាន់កាប់ និងក្គប់ក្គងរខតតរ ធិ៍សាត់ បនាទប់ពីបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ

2076

១៩៧៥

។ រៅកនុងកា ្ាយត្តម វិទយុកាេពីនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពីទីក្កុងភនំរពញ

រហើយខដេរគបានសាតប់ឮរៅត្តមតំបន់រ្សងៗកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រនាះ ឧតតមរសនីយ៍ មី សីច្ន
តំណាងទាហាន េន់ នេ់ បានអំ វនាវដេ់ទាហាន េន់ នេ់ រៅទូទាង
ំ ក្បរទសឲ្យច្ះោញ់

2077

។

ភាសាខខម ច្ះនងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ ជាភាសាខដេសាកសី េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមម។ ក្បតិោ ឹកសវនាកា
ជាភាសាខខម បានស រស រ្
ម ះអនបញ្ញជកា ថ្ន

ន មិនខមនរ្
ម ះ

ម (Rum) ដូច្ស រស រៅកនុងក្បតិោ ឹកជា

ភាសាអង់រគៃ សរនាះរទ ឬ ូន (Roun) ដូច្ស រស រៅកនុងក្បតិោ ឹកជាភាសាបាោំ ង។
2073
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៧១-៧៣។
2074
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៥៥, ៧០-៧១។
2075
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១៨-២០ ។ ( បប េន់ នេ់ មាន
មូេដ្ឋានកងទ័ពមួយកខនៃងរៅជិតទួេរ ធិ៍នក្ជ

ខដេមានទាហានបីក្កុមខដេមានោនច្ំនួនពី

៣០-៤០

នាក់)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៧០-៧២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ២-៣ (បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានទាហាន េន់ នេ់ ច្ំនួនក្បខហេ ១០០ នាក់)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៤១-៤២ (បា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន អាច្មានទាហាន
េន់ នេ់ ច្ំនួនក្បខហេ ២០០ នាក់)។
2076
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១០-១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត), ទំព័ ២ (បញ្ញជក់ថ្ន នងៃ ំរដ្ឋះរនះបានរកើតមានរឡើងរៅក្បខហេជារមា៉ាង ១១:០០
ក្ពឹក រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា ក្បយទធោនអស់ យៈរពេពី៣រៅ៤ឆ្នំមក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់), ទំព័ ៣៣-៣៥ (នងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដូច្ភនំរពញខដ )។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៥៦-៥៧ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី អង ឆ្ត់ ឯកសា E3/4598 និង E3/5774 ខដេរេើករឡើងថ្ន នងៃ ំរដ្ឋះគឺនងៃទី ១៩ រមសា ១៩៧៥)។
2077
ឧតតមរសនីយ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេអរញ្ជ ើញក្បតិភូ បស់ភាគីមាេងរទៀតឲ្យច្ូេមកកាន់ទីក្កុងភនំរពញ
(កនុងកក្មង
្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា

E3/118 រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ជាភាសាខខម )

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

បនាទប់ពីកា ្សពា្ាយរនះ ទាហាន េន់ នេ់ រៅកនុងអងគភាព បស់ សម អាឡាត់ រៅបនាទយ
សាាយដូនខកវ រៅត្តមក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបង បានរេើកទង់ស ទមាៃក់
អាវធច្ះ និងបានច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហមរៅកនុងពិធីអបអ សាទ មួយ

2078

។ រោងត្តមសមតី

បស់សាកសី សម អាឡាត់ ោត់ផ្ទទេ់បានរឃើញទាហាន េន់ នេ់ រៅបនាទយរ ធិ៍នក្ជច្ះោញ់
រដ្ឋយរេើកទង់សរៅក្គប់បនាទយទាំងអស់
ទាហានទាំងរនាះ

2079

រហើយរក្កាយមក

ខខម ក្កហមបានក្បមូេអាវធពី

។ ទាហាន េន់ នេ់ រៅបនាទយរនាះមិនក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យោករច្ញពី

បនាទយរទ រហើយបានបនតរៅទីរនាះរៅកនុងឯកសណា
ា នទាហាន បស់ពួករគដខដេ

663>

2080

។

សាកសី េឹម សាត បានបញ្ញជក់ថ្នសមាជិកគណៈភូមិភាគ និងគណៈតំបន់ បស់ខខម ក្កហម

បានរបើកកា ក្បជំន្ទកនុងមួយ រៅកនុង យៈរពេប៉ានាមននងៃ បនាទប់ពីបានកាន់កាប់រខតតរ ធិ៍សាត់ ួច្
មក

2081

រដ្ឋយរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ ត្ត ញឹម

ត្ត កន ខដេជារេខ្ និងជាអនរេខ្គណៈ

ភូមិភាគ និង ត្ត សត ខដេជារេខ្គណៈតំបន់

2082

បានរច្ញបញ្ញជដេ់រមបញ្ញជកា កងទ័ព

00909156។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (សាកសី ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧
ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (សាកសី ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៣០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១២ (សាកសី សម អាឡាត់)
ទំព័ ៥។
2078
ក្បតិោ ក
ឹ នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៥-៦, ៧-៨, ៤៩-៥១។
2079
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ២-៤។
2080
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៣ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ២-៥, ១៦។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣(សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៥៣-៥៤ (រៅច្រនាៃះពីរពេខដេខខម ក្កហមច្ូេកាន់កាប់
និងរពេក្បជំរៅសាលារខតតរេើកដំបូង ទាហាន េន់ នេ់ សាិតរៅកនុងកខនៃង បស់ពួករគដខដេ រដើមបី ង់ោំទទួេ
បញ្ញជ)។
2081
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៧-១៨, ៣៩-៤០។ សូមរមើេ្ងខដ
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៦-១៧។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422
(ក្បខហេជារៅនងៃទី ១៩ ឬនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត
ឯកសា E3/4601 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 ( យៈរពេពី៤រៅ
៥នងៃ រក្កាយពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ួច្មក)។
2082
ក់ព័នជា
ធ មួយ ត្ត ញឹម សូមរមើេខ្នកទី៥, ច្នាសមព័នធ ដាបាេ, កថ្នខណឌ ២១៩។

ក់ព័នជា
ធ មួយ ត្ត កន

សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៦៧ (ត្ត កន មកពីគណៈភូមិភាគ)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ខខម ក្កហមថ្ន ពួកទាហាន និងប៉ាូេីសមកពី បប េន់ នេ់ ក្តូវ “ក្បមូេដ្ឋក់មំ”តុ និង “សមាៃប់
រោេ”

2083

។ រទាះបីជា េឹម សាត មិនបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះក៏រដ្ឋយ ក៏រក្កាយពីកិច្ច
ោត់បានទទួេបញ្ញជពីរមបញ្ញជកា កងវ ៈរសនាធំននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ

ក្បជំរនាះបញ្ច ប់ភាៃម

2084

មានក់រ្
ម ះ ហួន

664>

។

រោងត្តមកំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត បញ្ញជទាំងរនះគឺឲ្យក្បមូេ្តំ ុ

ម្នតី ដាកា េន់ នេ់ ួច្រហើយសមាៃប់រោេទាំងអស់

2085

។ ប៉ាខនត រក្កាយមក រៅកនុងសវនាកា

សាកសី ូបរនះបានរ្ៃើយបញ្ញជក់ថ្ន ោត់មិនបានដឹងថ្ន ម្នតី ដាកា សម័យ េន់ នេ់ ទាំងរនាះក្តូវ

ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (កំណត់អតតសញ្ញាណ ត្ត កន ថ្នជាអនក្បធានគណៈភូមិភាគ)។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ ឯកសា E3/394 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៧, ERN
(ជាភាសាខខម )00398226 (កំណត់អតតសញ្ញាណ ត្ត កឺ ថ្នជា គង់ ស្េ ខដេជាអនរេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០០៨ ទំព័ ២,
ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 (ត្ត កន គឺជា “គណៈភូមិភាគ”)។
2083
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៤-១៥ (ខដេកំណត់អតតសញ្ញាណ ត្ត
ញឹម និង ត្ត កន) ទំព័ ៣៩-៤០ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601
ទំព័ ៣-៤, ERN(ជាភាសាខខម )00407761-00407762 ខដេកំណត់អតតសញ្ញាណ ត្ត ញឹម និងត្ត សត)។ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥-១៦ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 ខដេរេើករឡើងពីកា ខណនាំឲ្យក្បមូេ្តំ ុ និងសមាៃប់រោេ), ទំព័ ១៧-១៨
( ក់ព័នខធ តនឹងកា ខណនាំឲ្យក្បមូេ្តំប
ុ ៉ារណា
ណ ះ)។
2084
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៨-២០, ៣៩-៤០ (ដកក្សង់
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥-១៦។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 ច្ះ
នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។
2085
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២,
ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 (“ខាំបា
ុ នទទួេបញ្ញជឲ្យក្បមូេ្តំទា
ុ ហាន និងប៉ាូេីសខដេមានបណា
ត ស័កតិទាង
ំ តូច្
ទាំងធំ ខដេមាននិនានកា សម័យ េន់ នេ់ យករៅសមាៃប់រោេរៅបនាទយរ ធិ៍នក្ជ កនុងក្សុកករណតៀង”)។ សូម

រមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/4601 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (ខៃឹមសា ក្បជំ គឺក្បាប់រមៗខខម ក្កហមថ្ន ពួកទាហាន និងប៉ាូេីស
ជំនាន់ េន់ នេ់ ឲ្យខតអនកណាមាន ក់ស័កតិ ក្តូវខតយករៅសមាៃប់រោេទាំងអស់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

បានរគយករៅសមាៃប់រោេរនាះរទ

2086

រហើយថ្ន បញ្ញជ បស់ ហួន គឺក្តឹមខតឲ្យក្បមូេ្តំទា
ុ ហាន

និងប៉ាូេីស ខដេមាននិនានកា សម័យ េន់ នេ់ ឲ្យរៅរ ៀនសូក្តសិន រហើយរពេក្តឡប់មកពី
រ ៀនសូក្ត វិញ
ដខដេ

665>

អនកខដេធាៃប់រធាើកា រៅថ្ននក់កណា
ត េ

នឹងក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរធាើកា រៅកខនៃង

2087

។

េឹម សាត ខដេបានោមរៅឯកិច្ចក្បជំរក្កាយមករទៀតរនាះ គឺជាសាកសីខតមានក់គត់ខដេ

្តេ់សកេីកមមអំពីកា បញ្ញជទាំងរនះ។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ោត់ក្តូវបានជំ ញ
ឲ្យបនធូ បនាយ ឬ ខកខក្បកា ទទួេខសក្តូវ បស់ោត់ច្ំរ ះកា

ក់ព័នរធ ៅកនុងក្ពឹតិកា
ត ណ៍រ្សងៗ

ខដេរោទជាបញ្ញារនះ។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ េឹម សាត
ដឹងរដ្ឋយមានកក្មិត បស់ោត់អំពីរោេបំណងឧក្កិដនា នកា បញ្ញជទាំងរនះ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

មិនគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន

ធ ឹងខៃឹមសា ននកា
រទ។ ប៉ាខនត សកេីកមមដំបូង បស់ោត់រៅច្ំរ ះសហរៅក្កមរសើបអរងកត ក់ព័នន
បញ្ញជទាំងរនះ គឺសីសង្វាក់ោនរៅនឹងេំនានំ នកា ក្បក្ពឹតិ។
ត រក្កាយពីខខម ក្កហមបានកាន់កាប់ទីក្កុង
ួច្មក អតីតម្នតី ដាកា េន់ នេ់ ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យរៅច្ូេ ួមក្បជំខដេរគោត់ទកថ្នជាវគគ
រ ៀនសូក្ត ឬ ជាឱកាសរដើមបីរៅោេ់សរមតច្ សីហន រហើយរក្កាយមកក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ

2088

ខតមតង

។ រេើសពីរនះរទៀត សកេីកមម បស់ េឹម សាត

ក់ព័នន
ធ ឹងសាានភាពននកា ទទួេបញ្ញជ

ខដេ “ថ្ននក់រេើ” ្សពា្ាយរនាះ ក៏ក្សបោននឹងសំអាងរហត បស់អងគជំនំជក្មះអំពីក្បព័នទ
ធ ំនាក់
ទំនង្ងខដ

2089

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន សកេីកមម បស់ោត់ទាក់ទងនឹងខៃឹមសា

ននកា បញ្ញជទាំងរនះ គឺគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន។

2086

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា

ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ២០។
2087
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា

១៩-២១, ៣៩-៤០ (ដកក្សង់

E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥-១៦, ២០។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា
E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។
2088
សូមរមើេខ្នកទី៣, ប ិបទក្បវតតិសា្សត, កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨។ ខ្នកទី១០, កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណដ ៥០៣, ៥១១, ៥១៤។
2089
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៨-៩ (បញ្ញជក់ថ្ន បញ្ញជទាំងរនាះអាច្មក
ពីថ្ននក់រេើបញ្ញជរៅថ្ននក់ភូមិភាគ ខដេបានបញ្ជូ នបញ្ញជទាំងអស់រនះរៅកាន់អងគភាពនានា ខដេជាអនកអនវតតបញ្ញជទាំង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

626

01006934
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

666>

រក្កាយមក អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានអរញ្ជ ើញឲ្យរៅច្ូេ ួមកា ក្បជំមួយរៅ

សាលារខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ ត្ត ញឹម និង ត្ត កន មកពីគណៈភូមិភាគ និង ត្តសត
មកពីគណៈតំបន់

2090

។

កា អរញ្ជ ើញរនះក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅអភិបាេរខតត

និងថ្ននក់ដឹកនាំ បប

េន់ នេ់ ខដេបានបញ្ជូ នបនតរៅកូនរៅ បស់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយផ្ទទេ់មាត់ និងត្តមកា ្សពា្ាយ

2091

។

១២.២ កិច្ក្ច បជជា
ំ មួយអនក ដាកា េន់ នេ់ រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត់

667>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសាតប់សកេីកមម បស់សាកសី សម អាឡាត់, េឹម សាត និង

អង ឆ្ត់ អំពីកិច្ចក្បជំជាបនតបនាទប់រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត់។ ភ័សត្ត
តុ ងទទួេបានពី សម អាឡាត់
ខដេជាអតីតពេទាហាននន បប េន់ នេ់ រៅកនុងរពេរវលាននក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទាង
ំ រនាះ និងជា
សាកសីខតមានក់គត់ខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនាះ

2092

។ ភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់ ក់ព័នរធ ៅ

នឹងកិច្ចក្បជំ និងអនកច្ូេ ួម ក្តូវបានរ ៀបោប់េមអិត និងគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន។ ភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់
ំ រនាះ និងកា ដឹក
ក់ព័នន
ធ ឹងកា សនានានាច្ំរ ះអនក ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
រនះ។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥-១៦ (បញ្ញជទាំងរនះរច្ញមកពី

គណៈភូមិភាគ រហើយក្តូវបានបញ្ជូ នរៅគណៈតំបន់ និងបនតរៅថ្ននក់រក្កាមៗរទៀត)។ សូមរមើេខ្នកទី៦, ច្នាសមព័នធ
ទំនាក់ទំនង, កថ្នខណឌ ២៨៦, រេខរោងរជើងទំព័ ៨៩៣។
2090
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៨-២០ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601 ទំព័ ៣-៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00407761-00407762 ខដេ
កំណត់អតតសញ្ញាណ ត្ត ញឹម, ត្ត កន និង ត្ត សត)។
2091
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៦ (សា រនះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរមក្កុម
ខដេជាអនកបញ្ជូ នបនតរៅកូនរៅ និងទាហាន បស់ខួ ៃន) ទំព័ ១៧-១៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣
(សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៥២-៥៣ (សាតប់ឮពីមាត់មួយរៅមាត់មួយ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437 (ជា
កសិក មានក់ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេបានសាតប់ឮកា ក្បកាស បស់ខខម ក្កហមថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវយករៅ
រ ៀនសូក្ត)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា E3/4808 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិកា

ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00518541 (ខដេ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ បានសាតប់ឮកា ក្បកាស បស់ខខម
ក្កហមត្តមរមក្កូថ្ន អតីតទាហាន ប៉ាូេីស និងអនក ដាកា ក្តូវមកកាន់សាលារខតតរ ធិ៍សាត់ រដើមបីពិភាកាោនអំពកា
ី
រៅបនតរ ៀនសូក្តបខនាមរទៀត)។ សូមរមើេ្ងខដ

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា

E3/4637 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ជាភាសាខខម ) 00198611 (គណៈតំបន់រ្
ម ះ សត
បានរសនើឲ្យឧតតមរសនីយ៍ ក្ពុំ េីហួន អភិបាេរខតតរ ធិ៍សាត់ ឲ្យរៅជួបោត់រៅសាលារខតត)។
2092
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១-២, ៤៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

627

01006935
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជញ្ជូ នពួករគរៅរពេបញ្ច ប់ពីក្បជំរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជគឺសីសង្វាក់ោននឹងសកេីកមម បស់សាកសី អង
ឆ្ត់ ខដេជាកងទ័ពខខម ក្កហមមួយ ូប និងសាកសី េឹម សាត

2093

។ សម អាឡាត់ បាន្តេ់

សកេីកមមអំពីកិច្ចក្បជំរ្សងៗខដេមាន យៈរពេ២នងៃជាប់ោន។ រទាះបីជា េឹម សាត និង អង ឆ្ត់
បាននិោយអំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍រ្សងៗខដេបានរកើតមានខតកនុងកិច្ចក្បជំមួយនងៃក៏រដ្ឋយ

ក៏សកេីកមម

បស់ពួករគបញ្ញជក់ថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ក៏កា ក្បជំទាង
ំ រនាះមាន យៈរពេ ២ នងៃខដ

2094

។

ទាក់ទងនឹងខៃឹមសា ននសកេីកមម បស់ពួករគ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ក្ពឹតិកា
ត ណ៍ខដេ

2093

អង ឆ្ត់ បានសួ សហកា ី បស់ោត់ និងក្បជាជនខៃះខដេបានច្ូេ ម
ួ ក្បជំ អំពខ
ី ៃឹមសា ននកិច្ចក្បជំរនះ រហើយ

ពួករគបានក្បាប់ោត់ថ្ន អនក ដាកា ទាំងរនាះក្តូវបានរគសនាឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត ខដេអាច្្តេ់ឱកាសឲ្យពួករគទទួេ
បានកា តរមៃើងបណយស័កតិមួយកក្មិត៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៦៤។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៣១, ៥៣-៥៤។ េឹម សាត មិនបានច្ូេ ួមរៅ
កនុងកិច្ក្ច្ បជំរនះរទ ប៉ាខនតោត់បានដឹងអំពខ
ី ៃឹមសា ននកិច្ចក្បជំរនះពីរមបញ្ញជកា កងវ ៈរសនាធំ បស់ោត់ គឺរមបញ្ញជកា
រ្
ម ះ ហួន។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័

១៩-២០ (ដកក្សង់

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា រេខ E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ២,
ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422 ខដេបង្វាញថ្ន រៅកនុងកិច្ច្ក្បជំរនាះ អនកទាំងរនាះក្តូវបានរគរបាកក្បាស់ថ្នឲ្យរៅ
រ ៀនសូក្ត

បនាទប់មកនឹងឲ្យតួនាទីដូច្រដើម វិញ។

រទាះបីជាកា បកខក្បជាភាសាបាោំងននកំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយ

បស់ េឹម សាត បានេបរោេកា រេើករឡើងអំពកា
ី របាកក្បាស់រនះកីត ក៏កំណត់រហតសាតប់ច្រមៃើយសំរៅរដើម
បស់ េឹម សាត ជាភាសាខខម រេើករឡើងអំពកា
ី របាកក្បាស់រេើអនកច្ូេ ួមរ ៀនសូក្ត្ងខដ ៖ សូមរមើេ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00242422 និង ERN (ជាភាសាបាោំង) 00282197។
2094
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១៦-១៧, ២២-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៨-៩ (រគក្បាប់ក្បជាជនត្តំងពីមនមកថ្ន ឲ្យក្បជាជនរៅរ ៀន
សូក្ត រហើយក្បជាជនបានរក្តៀមខៃួនរដើមបីរៅរ ៀនសូក្ត។ ក្បជាជនមិនអាច្រៅទីរនាះរដ្ឋយនដទរទបានរទ), ទំព័
១៧-១៨

(មានកា ក្បជំមួយខដេរគបានក្បាប់ក្បជាជនថ្នឲ្យក្បជាជនរៅរ ៀនសូក្ត

និងឲ្យក្បជាជនរក្តៀមរ ៀបច្ំ

ឥវា៉ា ន់។ ព័ត៌មានរនះមិនខមនក្ោន់ខតឲ្យរក្តៀមរ ៀបច្ំ និងោករច្ញភាៃមៗរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៥០-៥១ (មិនអាច្ោំបានថ្នរតើកា ក្បជំរនាះមាន យៈរពេប៉ានាមននងៃរនាះរទ។ វាអាច្
មាន យៈរពេ ១ នងៃ ឬ ២ នងៃ) ។ សូមរមើេ្ងខដ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ាន

ឯកសា E3/4857 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (រគបានក្បកាស
ឲ្យម្នតី ដាកា ខដេជាអនក ស់រៅក្សុកបាកាន រៅរ ៀនសូក្ត យៈរពេ៣នងៃ)។ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S.
R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅក្តង់រមា៉ាង
៩.៦៦ (អនករបើកប បាននិោយថ្ន ទាហានទាំងរនាះនិោយរេងរសើច្ដ្ឋក់ោនថ្ន “រតើក្បពនធឯងបានខចប់អាីឲ្យឯង?”។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

628

01006936
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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បានរ ៀបោប់រដ្ឋយ េឹម សាត និង អង ឆ្ត់ បានរកើតរឡើងរៅនងៃទីពី ខដេ សម អាឡាត់ បាន្តេ់
សកេីកមម។

668>

រោងត្តមសមតី សម អាឡាត់ អាជាាធ រខតត និងទាហាន េន់ នេ់ បានបនតរធាើកា ង្វ ដូច្

ធមមត្ត រក្កាយពីខខម ក្កហមបានកាន់កាប់រខតតរ ធិ៍សាត់ រៅនងៃទី ១៧ ឬ អំឡុងរក្កាយនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ រហើយទាហាន េន់ នេ់ រៅខតបនតរសៃៀក ក់ឯកសណា
ា ន បស់ពួករគ

2095

ដខដេ

។ ក្បខហេជាមួយសបាតហ៍រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានន័យថ្ន រៅ

អំឡុងនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ម្នតី ដាកា េន់ នេ់ បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំខដេរគ
បានក្បកាសរនាះ រៅសាលារខតតរ ធិ៍សាត់

2096

។ រទាះបីជាទាហាន និងម្នតី ដាកា ជារក្ច្ើនក្តូវ

បានអងគភាពកងទ័ពខខម ក្កហមដឹកជញ្ជូ នរៅច្ូេ ួមក្បជំក៏រដ្ឋយ ក៏ភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន កា ច្ូេ ួម

2097

ក្បជំ បស់ពួករគ គឺជាកា សមក្័ គច្ិតត

2095

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៥១-៥២, ៥២-៥៤។ រទាះបីជា សម

អាឡាត់ បានក្បោំកា រៅសាាយដូនខកវ រៅត្តមក្ពំក្បទេ់ វាងរខតតរ ធិ៍សាត់ និងរខតតបាត់ដំបងកតី ក៏ោត់បាន្តេ់
សកេីកមមថ្ន រពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះតំបន់រនាះ ោត់បានរដ្ឋះឯកសណា
ា នទាហាន េន់ នេ់ រោេ រៅ
រពេោត់រៅ ដេ់សាាយហៃួង រដ្ឋយភ័យខ្ៃច្ថ្ន ក្បសិនរបើអនកណាមានក់រឃើញោត់រសៃៀក ក់ឯកសណា
ា ន រនាះោត់
នឹងក្តូវរគសមាៃប់ រោេជាមិនខ្ន។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ៥-៦, ៧-១០,
៧៨-៧៩។
2096
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៦-១៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ៣៤-៣៥, ៥២ (ក្បខហេជា យៈរពេ២សបាតហ៍ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ អាច្រៅនងៃទី ២៤ ឬ ២៥ ខខ រមសា)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R.
LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា
៩.២៦

E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅក្តង់រមា៉ាង

(ប សមានក់ខដេរគមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណ

ខដេជាអតីតអនករបើកប ឡានធំខដេបានដឹកជញ្ជូ នទាហានទាំង

រនាះរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ បានបញ្ញជក់ថ្ន ក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះបានរកើតរឡើងរៅនងៃទីបី បនាទប់ពីកា ំរដ្ឋះភាៃម)។ រទាះជា
អង ឆ្ត់ បានកំណត់ថ្ន កា ក្បជំរនាះគឺអំឡុងនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ជានងៃខដេោត់បានរធាើដំរណើ ច្ូេរៅ
ទី ួមរខតតក៏រដ្ឋយ ក៏រក្កាយមក ោត់បានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានសាិតរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ពី បីនងៃ មនកា ក្បជំរនាះ
រកើតរឡើង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់)ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៤៩-៥១។ រហតដូរច្នះ សកេីកមម បស់ោត់ោក្ំ ទសកេីកមម បស់ េឹម សាត
និង សម អាឡាត់ ទាក់ទងនឹងរពេរវលាននកិច្ចក្បជំរនាះ រហើយអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កិច្ចក្បជំរនាះរធាើរឡើងរៅ
អំឡុងនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។
2097
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៧-២០ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 ខដេបញ្ញជក់ថ្ន ម្នតី ដាកា និង ទាហាន េន់ នេ់ ទាំងអស់ក្តូវ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

629

01006937
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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669>

រទាះបីជាមានភាពមិនសីសង្វាក់ោន

ច្ំរ ះភ័សត្ត
តុ ងទាក់ទងនឹងច្ំនួនអនកច្ូេ ួមក្បជំ

និងវតតមានជនសី វិេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះក៏រដ្ឋយ

2099

ក៏អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន រដ្ឋយសា ខត

បានរគដឹកជញ្ជូ នយករៅសាលារខតតត្តម ងយនតរដើមបីរៅច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំខដេបានក្បកាសរនាះ), ទំព័
(បញ្ញជក់ថ្ន

2098

ោត់មិនខមនជាអនកទទួេខសក្តូវកនុងកា ក្បមូេទាហានទាំងអស់រនាះរទ

អនកដនទរទ

៥៩-៦០

ខដេជាអនក

ក្បមូេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៦៤-៦៥ (បានរឃើញរគដឹកទាហាន
ទាំងរនាះត្តមឡានធំជារក្ច្ើនរក្គឿង)។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា
E3/5500 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00366516 (កសិក មានក់ខដេសក្មាក
ពាបាេរៅមនទី រពទយរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះ

បានរឃើញពួកខខម ក្កហមក្បមូេទាហានរៅក្បជំរៅសាលារខតត

ប៉ាខនត ពួកម្នតី ដាកា និងទាហានខៃះបានមកច្ូេ ួមក្បជំរដ្ឋយមរធាបាយរធាើដំរណើ ផ្ទទេ់ខួ ៃន។

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើម

បណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា E3/4808 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤, ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00518541 (ខដេ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរ្ៃើយថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានបញ្ជូ នឡានរោធាធំៗមកដឹក
អនកខដេក្តូវរៅច្ូេ ួមក្បជំ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អន ប៉ាន ឯកសា E3/5344 ច្ះនងៃទី

២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៩, ERN (ជាភាសាខខម ) 00461100 (ខដេជាក្បជាជន ស់រៅក្សុកបាកាន រខតត
រ ធិ៍សាត់ បានរឃើញទាហានខខម ក្កហមរដើ ក្បមូេនាយទាហាន និងកូនទាហានពីភម
ូ សា
ិ ា យអាត់ ក្សុកបាកាន)។
ច្ំរ ះកា សម័ក្គច្ិតច្
ត ូេ ួមក្បជំរនះ សូមរមើេ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត)
ទំព័ ១៦-១៧ (កងទ័ពខខម ក្កហមមិនបានក្បមូេទាហានទាំងរនាះរដ្ឋយផ្ទទេ់រទ ខត្ទយ
ុ រៅវិញ ម្នតី ដាកា េន់ នេ់
ខដេបានសាតប់ឮកា ក្បកាសឲ្យរៅច្ូេ ួមក្បជំរៅ សាលារខតតរទ បានរៅច្ូេ ួម)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១១-១៣ (ទាហាន េន់ នេ់ មានក់បានដឹងអំពក
ី ិច្ចក្បជំរនះត្តម យៈបណា
ត ញ
ទំនាក់ទំនង ខដេ បប េន់ នេ់ បាន កា និងបានរៅច្ូេ ួមក្បជំត្តមសហកា ី បស់ោត់។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ
រមសា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់)ទំព័ ៦៤-៦៥ (អនកខៃះបានរៅច្ូេ ួមក្បជំត្តមមរធាបាយរធាើដំរណើ ផ្ទទេ់ខួ ៃន)។
2098
របើរទាះជា សម អាឡាត់ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន មានអនកច្ូេ ួមក្បខហេ ៥០០ នាក់រៅឯសាលារខតត រៅនងៃ
នីមួយៗ រនាះ អង ឆ្ត់ បានកំណត់ថ្ន មានទាហាន េន់ នេ់ ក្បខហេ ២០០ នាក់ និងមានក្បជាជនសី វិេខៃះរៅ
កនុងសាលារខតត៖

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១១-១២ (ដកក្សង់

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637), ទំព័ ១២-១៤, ២២-២៣, ៦១-៦២, ៦៦៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៦៤, ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ
រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៥៥។ ្ទយ
ុ រៅវិញ េឹម សាត ខដេបានោមក្បោំកា រៅច្មាៃយ
ក្បខហេជា ៥ គីឡូខម៉ាក្តពីកខនៃងក្បជំរនាះ រៅរពេខដេទាហាន េន់ នេ់ បានមកដេ់សាលារខតត បានបា៉ា ន់
ក្បមាណថ្ន ោត់បានរឃើញឡានរោធាធំៗ ច្ំនួនពី ៣០ រៅ ៤០ រក្គឿងរបើក្ៃងកាត់្ូវៃ រឆ្ពះរៅកាន់សាលារខតត
ខដេឡាននីមួយៗអាច្ដឹកមនសសបានោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏ ៣០ នាក់ខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៧-១៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា
E3/364)។ រក្កាយមក េឹម សាត បាន្តេស
់ កេីកមមថ្ន មានឡានធំច្ំនួនពី ១០ រៅ ១៥ រក្គឿងខតប៉ារណា
ណ ះ ប៉ាខនតោត់
បានទទួេសាគេ់ថ្ន ច្ំនួនរនះដូច្ជាមិនក្តឹមក្តូវរទ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត)
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

630

01006938
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រពេរវលាយូ ោប់ត្តំងពីមានក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទាង
ំ រនាះ

កា ច្ងោំអាច្មានភាពខសៗោនកនុងកក្មិត

មួយ។ ប៉ាខនតរេើកខេងខតច្ំរ ះសកេីកមម បស់ េឹម សាត អំពីច្ំនន
ួ អនកច្ូេ ួមក្បជំរនាះ ភ័សត្ត
តុ ង
បង្វាញោ៉ាងច្ាស់ថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានមនសសជារក្ច្ើន យនាក់ ួមទាំងជនសី វិេ្ងខដ
ខដេបានច្ូេ ួមក្បជំរៅសាលារខតតរនាះ។ រទាះជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ត្តមកា បា៉ាន់ក្បមាណទាំង

ទំព័ ៥៨-៦១។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី ១៣
ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ជាភាសាខខម )00273426 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់មកពីភរំ ន ពញ ខដេក្តូវ
បានរគបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ ២ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានបា៉ា ន់
ក្បមាណថ្ន

ឡានទាហានពណ៌សខដេដឹកជញ្ជូ នទាហាន

េន់

នេ់

រៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជខដេោត់បានរឃើញ

យៈរពេក្បខហេជាមួយខខរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ អាច្ដឹកមនសសក្បមាណ ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី១៥ ខខមកោ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ២-៣,
ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (ជាកសិក មានក់ ស់រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេបានរឃើញឡានទាហាន
ទាំងរនាះ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន ឡានធំនីមួយៗអាច្ដឹកមនសសបានក្បខហេជា ៤០ នាក់)។
2099
េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ក្បមូេ្តំរុ នាះរធាើរឡើងសក្មាប់ខតទាហានខដេសាិតរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់
រហើយ ជនសី វិេពំមានភា កិច្ចរៅទីរនាះរទ៖ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៣ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត)១៧-១៩,
២២-២៤។ ស៊ុំ អាឡាត់ បានបញ្ញជក់អំពីវតតមានននអតីតម្នតី ដាកា េន់ នេ់ ទាំងអស់ ទាំងទាហាន និងសី វិេ។ កនុង
ច្ំរណាមអនកច្ូេ ួមក្បជំទាង
ំ ៥០០ នាក់ សម អាឡាត់ បានបា៉ា ន់ក្បមាណថ្ន អនកច្ូេ ួមច្ំនួនជាង ២០០ គឺជា
ទាហាន េន់ នេ់ មក ពីអងគភាពរោធារ្សងៗោនរៅទូទាំងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេកនុងច្ំរណាមរនះមានទាហាន េន់
នេ់ ច្ំនួន ៣០ នាក់ មកពីទួេរ ធិ៍នក្ជ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័
១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637) ទំព័ ១២-១៥, ១៨២០, ២២-២៣, ៦១-៦៤, ៦៦-៦៧, ៦៨-៦៩។ អង ឆ្ត់ ក៏បាន្តេ់សកេីកមមអំពីវតតមាន បស់ជនសី វិេរៅសាលារខតត
រនាះខដ ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៦៤, ៦៥-៦៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០
ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ៥៥។ សូមរមើេ ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
រអាក ្ឹម ឯកសា E3/5500 ច្ះនងៃទី២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00366516 (ជា
កសិក ខដេសក្មាកពាបាេរៅមនទី រពទយរខតតរ ធិ៍សាត់បានរឃើញទាហាននិងម្នតី ដាកា េន់ នេ់ មានវតតមានរៅ
ទីរនាះ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ាន់ ឯកសា E3/4857 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ

២០១៣ ទំព័ ៣, ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (ខដេរៅរពេរនាះោត់ជាក្បជាជន ស់រៅក្សុកបាកាន បាន
និោយថ្ន ម្នតី ដាកា

ួមទាំងបតី បស់ោត់្ង ក្តូវបានរគឲ្យរៅច្ូេ ួមរ ៀនសូក្ត រហើយពួកទាហានក្តូវបានរគ

សមាៃប់រោេទាំងអស់)។ មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា
E3/2066 ឆ្នំ ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00292768 (រធាកា
ើ កត់សមាគេ់ថ្ន រៅដំណាក់កាេទី១កនុងឆ្នំ ១៩៧៥
អភិបាេរខតតពិធិ៍សាត់ ក្បធានក្សុក ក្បធានឃំ ម្នតី និងទាហានក្គប់ជាន់ថ្ននក់ទូទាំងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក្តូវបានរគ
ក្បមូេយករៅសមាៃប់រោេ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

631

01006939
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

អស់ខដេបានរ្ៃើយរនាះ មានអនកច្ូេ ួមក្បជំមិនដេ់ ៣.០០០ នាក់ ដូច្ខដេបានបញ្ញជក់រៅកនុង
ដីកាដំរណាះក្សាយរនាះរទ

670>

2100

។

កិច្ចក្បជំរេើកទី១បានោប់រ្តើមរៅរមា៉ាង ២

ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ

រសៀេ និងមាន យៈរពេពី២រៅ៣រមា៉ាង

អនកច្ូេ ួមក្តូវបានអប់ ំអំពីរោេនរោបាយននកា ្សះ្ា

និងកា

កសាងក្បរទស រហើយក្តូវបានជំ ញឲ្យទកច្ិតខត ខម ក្កហមទាក់ទងនឹងកា ក្បជំនារពេខ្ងមខជា
មួយអងគកា រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2101

។ អនកច្ូេ ួមក្បជំទាង
ំ អស់ក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យមកច្ូេ ួមក្បជំ

សាជាងមរី ៅនងៃបនាទប់ គឺរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីឲ្យរគអាច្បញ្ជូ នអនកទាំង
អស់រនាះ ួមោនរៅជួបជាមួយអងគកា

2102

។ សម អាឡាត់ មានសទិដិន
ា ិយម បនាទប់ពីកា ក្បជំ

រេើកទី១ ួច្មក។ ោត់ និងអនកច្ូេ ួមក្បជំដនទរទៀត ខ្អតនឹងកា វាយក្បយទធោន មានអា មមណថ្ន
៍
កា រៅជួបជាមួយអងគកា

អាច្នឹង្តេ់ឱកាសមួយកនុងកា ្សះ្ា

និងកសាងក្បរទស

រហតដូរច្នះ សម អាឡាត់ និងអនកច្ូេ ួមដនទរទៀតបានរៅច្ូេ ួមកា ក្បជំរៅនងៃបនាទប់រនាះ

671>

2103
2104

។

។

រមដឹកនាំខខម ក្កហមជាន់ខពស់ ខដេក្បដ្ឋប់រដ្ឋយអាវធ និងរសៃៀករខ្អាវពណ៌រមម បាន

ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរេើកទី១ រនាះ ។ កនុងច្ំរណាមរមដឹកនាំទាំងរនាះមាន ត្ត តូយ អនរេខ្
តំបន់ ៧

2100

2105

និង ត្តសត ជារេខ្តំបន់ ៧ ។ ត្តសត បានច្ូេ ួមក្បជំទាង
ំ ពី រេើក ប៉ាខនតោត់បាន

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ៧០៨ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា

E3/364 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨, ERN (ជាភាសាខខម ) 00242422។
2101
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១១-១២ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637), ទំព័ ១៦-១៧។
2102
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១៦-១៧។
2103
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១៧-១៨។
2104
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ២២-២៣, ៦៦-៦៧, ៦៨-៦៩ (បញ្ញជក់
ថ្ន កា ក្បជំរនាះមាន យៈរពេពី ២ រៅ ៣ រមា៉ាង។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់)
ទំព័ ៦៤ (បញ្ញជក់ថ្ន កា ក្បជំរនាះមាន យៈរពេពី ៣ ឬ ៤ រមា៉ាង ឬក្បហាក់ក្បខហេរនះឯង)។
2105
រគក៏បានរៅរ្
ម ះោត់ថ្ន ត្ត តូយ ្ងខដ ។ សូមរមើេ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សយ
រសងឈ្ន ឯកសា E3/4638 ច្ះនងៃទី១១ ខខមិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២, ERN (ជាភាសាខខម ) 00196817 (ត្ត តូយ
ជាអនរេខ្តំបន់ ហូតដេ់ឆ្នំ១៩៧៨)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អង ឆ្ត់ ឯកសា

E3/4598,

E3/5774 ច្ះនងៃទី៣១ ខខមកោ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៣, ERN(ជាភាសាខខម ) 00277329 (ត្ត តូយ ជាអនរេខ្តំបន់៧)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

632

01006940
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E313

និោយខតរៅកនុងកិច្ចក្បជំរេើកទី១ ប៉ារណា
ណ ះ

2106

។ ត្ត កន និង ត្ត វា៉ាញ មកពីគណៈភូមិភាគ

2107

ក្ពមទាំងតំណាងមកពីគណៈតំបន់ ក៏បានច្ូេ ួមក្បជំខដ រទាះបីវាមិនច្ាស់ថ្នរតើពួករគបានច្ូេ
ួមក្បជំខតមួយរេើក ឬ ទាំងពី រេើក
រនាះរទ

2110

។

ទាំង េឹម សាត និង អង ឆ្ត់ សាិតរៅខ្ងរក្ៅសាលារខតតកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំរេើក
បនាទប់មក “អាជាាធ ថ្ននក់រេើ” បានក្បាប់ដេ់កងកា

ឡាយណាខដេច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ
2106

។ ោមនអនកណាមានក់មកពីខ្ង េន់ នេ់ មានកាន់អាវធ

2109

672>
ទី២

2108

ខខម ក្កហម ឲ្យរៅនាំជនទាំង

រៅទីត្តង
ំ មួយខកប បឹងទរនៃសាបរដើមបីអប់ ំរ ៀនសូក្ត

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៤ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់)ទំព័ ១៥-១៦ (មានរមដឹកនាំខខម ក្កហមជាន់ខពស់

បំ្តពី ៥ រៅ៧ នាក់ ខដេកនុងច្ំរណាមរនាះ ោត់សាគេ់ខត ត្ត សត មានក់គត់ ខដេជារេខ្តំបន់, ទំព័ ៦៨-៧០
(ោត់បានរឃើញពួករគឈ្ រៅខកប ត្ត សត រដ្ឋយមាន ក់មួកក្តឹមក្តូវ ខដេោត់បានសននិដ្ឋានថ្ន មានខតរមដឹកនាំ
ជាន់ខពស់បំ្តរទខដេ ក់ឯកសណា
ា ន ឬ សរមៃៀកបំ ក់ខបបរនាះ។ ោត់មិនបានោប់អា មមណ៍រៅរេើអនកដនទរទៀត
ខដេបានរឡើងនិោយរនាះរទ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី អង ឆ្ត់) ទំព័ ២៩-៣០ (មាន
ប សមានក់រទៀត្ងខដ រ្
ម ះ តូយ រទាះបីជាោត់មិនសាគេ់ ត្ត តូយ ច្ាស់ក៏រដ្ឋយ) ទំព័ ៣១, ៦០-៦១ (ត្ត សត
និង ត្ត តូយ ខដេជាសមាជិកគណៈតំបន់ បានច្ូេ ួមរៅកនុងក្បជំរនាះ រទាះបីជាោត់មិនខដេបានជួបមខរដ្ឋយផ្ទទេ់
ក៏រដ្ឋយ។ ោត់ ក្ោន់ខតបានឮរគនិោយថ្ន ពួករគជារមបញ្ញជកា តំបន់រៅរពេរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥ (ត្ត សត ជាក្បធានតំបន់ ៧។ ោត់បានដឹងថ្ន អនកមកពីភូមិភាគ
និងតំបន់ មានវតតមានរៅទីរនាះ)។
2107
រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍រេើកទី២ បស់ោត់ េឹម សាត បានកំណត់អតតសញ្ញាណ ត្តវា៉ា ញ ថ្នជាគណៈតំបន់ ២
រទាះបីជាកនុងកិច្ចសមាភសន៍រេើកទីបី បស់ោត់

និងរៅកនុងសវនាកា

ោត់បានរ្ៃើយថ្ន

ត្តវា៉ា ញ

ជាសមាជិក

គណៈភូមិភាគ៖ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00407760 (គណៈតំបន់)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ៦៧ (គណៈភូមិភាគ)។
2108
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី េឹម សាត) ទំព័ ១៥-១៦។
2109
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សាកសី សម អាឡាត់) ទំព័ ១៥-១៦។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សយ រសងឈ្ន ឯកសា E3/4638 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៤ (ជាភាសាខខម ) 00196819។
2110
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១៦, ៦៧-៦៨, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២០ (ោត់ឈ្ រេើ្ូវៃ រដើមបីោមឡាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(អង ឆ្ត) ទំព័ ៦៣-៦៤, ៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ៣០, ៥០-៥២,
៥៣-៥៤, ៥៨-៥៩, ៦៣-៦៤ (ោត់កំពងឈ្ រៅខ្ងរក្ៅ និងោមសាលារខតត)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006941
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បនាទប់មកពួករគអាច្ក្តឡប់រៅរធើកា
ា ង្វ ពីមន បស់ខួ ន
ៃ វិញ

2111

។ រមបញ្ញជកា ហួន បានក្បាប់

េឹម សាត ថ្ន ប៉ាូេីស និងទាហាន ក្តូវបានរកាះរៅឲ្យច្ូេ ួមក្បជំ ពីរក្ ះខខម ក្កហមបា មភថ្ន
ប៉ាូេីស និងទាហានទាំងរនាះ អាច្រធើប
ា ដិវតតក្បឆ្ំងនឹងពួករគ

2112

។ រៅរពេខដេពួករគរច្ញពី

សាលារខតត ទាហាន េន់ នេ់ បានក្បាប់រៅសាច្់ញាតិ បស់ខួ ន
ៃ ថ្ន ពួករគនឹងជួបជាមួយសរមតច្

2111

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ៦៤, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣

(េឹម សាត) ទំព័ ២០ (រគក្បាប់ោត់ថ្ន ម្នតីទាង
ំ ឡាយនឹងក្តូវរគបញ្ជូ នឲ្យរៅវគគអប់ ំរ ៀនសូក្ត)។ សូមរមើេ្ងខដ
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា E3/5500 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១-២
ERN (ជាភាសាខខម ) 00366515-00366516 (កសិក មានក់រៅមនទី រពទយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើក
រឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានក្បកាសត្តមឧរគោសនស័ពថ្ន
ទ
ម្នតី ដ្ឋាភិបាេ និងទាហាន ក្តូវរៅរ ៀនសូក្ត)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣
ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើករឡើងថ្ន មាន
កា ក្បកាសថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ នឹង រៅរ ៀនសូក្តរៅអងគ វតត រហើយរក្កាយពីរ ៀនសូក្ត រគនឹងតរមៃើងតំខណងឲ្យ)។
មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា E3/2066 ឆ្នំ ១៩៩៧
ERN (ជាភាសាខខម ) 00292768 (កត់សមាគេ់ថ្ន កខនៃងសមាៃប់ មានច្មាៃយ៦គីឡូខម៉ាក្តពីបឹងទរនៃសាប) ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00292767-00292768 (កត់សមាគេ់ថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេននដំណាក់កាេទី១កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ “ទាហាន
ប៉ាេ ពត” បានរបាកបរញ្ញិតឲ្យគិតថ្ន អងគកា ថ្ននក់រេើបានអនញ្ញាតឲ្យពួករគច្ូេវគគសិកាអនត កាេ រហើយថ្នពួករគ
នឹងមានឱកាសជួបអនកដឹកនាំជាន់ខពស់បំ្តរដ្ឋយផ្ទទេ់ រហើយរក្កាយមកពួករគអាច្ក្តឡប់រៅបនតកា ង្វ ពីមន បស់
ខៃួន វិញ)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្ត
វីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍ខក្ជ ក្តង់រមា៉ាង ១.៥០ (ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់បាននិោយថ្ន ពួករគក្តូវ
បានយករៅរ ៀនសូក្ត ប៉ាខនត ត្តមពិត ក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ) ក្តង់រមា៉ាង ២.០៩-២.១៣ (ប សមិនសាគេ់
អតតសញ្ញាណមានក់បាននិោយថ្ន

ពួករគបានរេើករឡើងថ្នទាហានកនុងឋាននត សកតិវ រសនីយ៍ឯកក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅ

រ ៀនសូក្ត ដូរច្នះ មានក់ៗបានពាោមរឡើងជិះឡាន) ក្តង់រមា៉ាង ៩.៤១-៩.៤៧ (ប សរបើកឡានមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណ
មានក់ខដេរបើកដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរេើករឡើងថ្ន ពួករគគិតថ្នពួករគរៅខតប៉ានាមនយប់ប៉ារណា
ណ ះរទ រហើយ
រក្កាយរពេជួបជាមួយសរមតច្ ពួករគនឹងក្តឡប់មករធាើកា ង្វ ោស់ បស់ពួករគវិញ) ក្តង់រមា៉ាង ១៦.៤៤ (ប សរបើក
ឡានខដេពំសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់ខដេរបើកដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរេើករឡើងថ្ន

ទាហានច្ង់ជួបសរមតច្

រដើមបីច្ង់ឲ្យតរមៃើងសកតិដេ់ពួករគ)។
2112
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១៩-២១។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00407761-00407762 (បានរេើករឡើងថ្ន រគបានក្បាប់រមខខម ក្កហមថ្ន អនកមានឋាននត សកតិ ទាង
ំ អស់ ទាំង
ទាហាន ទាំងប៉ាូេីសរៅកនុង បប េន់ នេ់ ក្តូវយករៅសមាៃប់រោេ រដើមបីរជៀសវាងកា បះរបា នារពេរក្កាយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01006942
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

នរោតតម សីហន

2113

។

ឹ ជញ្ជូនរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
១២.៣ កា ដក

673>

ភាៃមៗ បនាទប់ពីកិច្ចក្បជំរេើកទីពី បានបញ្ច ប់ ទាហាន និងម្នតី ដាកា េន់ នេ់ ក្តូវបាន

2114

រគដឹកត្តមឡាន ួមទាំងត្តមឡានទាហាន្ង

2115

ក្តូវបានរគដឹកយករៅអប់ រំ ៀនសូក្ត

រហើយក៏មានកា អះអាងថ្ន បគគេទាំងរនាះ គឺ

។ មនសសជារក្ច្ើនច្ង់រៅច្ូេ ួមទទួេអងគកា រហតដូច្

រនះ មិនមានឡានក្គប់ក្ោន់ រដើមបីដឹកអនកទាំងអស់រនាះរទ ខដេកនុងរនាះ
្ងខដ

2113

2116

ួមទាំង សម អាឡាត់

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត) ទំព័ ៣-៤, ៥៣-៥៤។ សូមរមើេ្ងខដ

កយសំត្តង
ំ

ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រទស បបាជ ឯកសា E3/4811 ច្ះនងៃទី០៦ ខខរមសា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00518752-00518753 (អតីតម្នតី ដាកា មានក់បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយខខម ក្កហមច្ូេកាន់អំណាច្
រៅរខតតរ ធិ៍សាត់ ពួករគបានក្បកាសថ្ន “រយើង” នឹងរៅរ ៀនសូក្ត យៈរពេ៣នងៃ រដើមបីសាាគមន៍ សរមតច្ នរោតតម
សីហន។ រក្កាយរពេសាតប់ឮថ្ន អនកខដេក្តូវបានរគអរញ្ជ ើញឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ ោត់ និងបតី
បស់ោត់ ខដេជាម្នតី ដាកា មានក់្ងរនាះ បានលាក់បាង
ំ ក្បវតតិ ូប បស់ពួករគមិនឲ្យខខម ក្កហមដឹងរទ)។
2114
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៤-២៦ (ក្តូវបានរ ៀបោប់ថ្ន ជាឡានទាហាន
ឯកជន)។ ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៧-១០, ១០ (បានរ ៀបោប់អំពឡា
ី ន
ទាហាន និងឡានសី វិេ ខដេក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់ដឹកជញ្ជូ នទំនិញ។ ឡានទាំងរនះមិនបិទបាំងខ្នកខ្ង
រក្កាយទាំងក្សុងរនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២៣-២៤ (ឡានទាំងរនះ
ជាឡាន បស់ក្បរទសអូ្សាតេី្េ
ត ់ជាអំរណាយជូនដេ់ទាហាន ឡានទាំងរនះធំ រហើយមានសំណាញ់បាំងសងខ្ង)។

សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៩

ទំព័

៣

ERN (ជាភាសាខខម )

00273426 (បានរ ៀបោប់អំពឡា
ី នទាហានពណ៌សខដេក្គបជិត)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣
ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់ខដេ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញខខម ក្កហមដឹក
ទាហានត្តមឡានរោធាខសៗោន រហើយកសិក រនះបាននិោយថ្ន មានឡានក្គប់ក្បរភទជារក្ច្ើនរក្គឿង)។
2115
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត) ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (អង ឆ្ត) ទំព័ ៤, ៣១, ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (េឹម សាត)ទំព័ ២០-២១,
២៥-២៦ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/4601)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ (សម អាឡាត់)ទំព័ ២០-២២, ៧១ (បនាទប់ពីកា ក្បជំរេើកទី២ខដេោត់បាន្តេ់សកតីកមម)។
2116
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637) ២១-២៤

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អន ប៉ាន

ឯកសា E3/5344 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-១០ ERN ជាភាសាខខម 00461098-00461101
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

635

01006943
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

674>

ឡានទាំងរនាះគឺក្តូវបានរបើករដ្ឋយអនកមកពីភូមិភាគ

2117

។ រមបញ្ញជកា ភូមិភាគរ្
ម ះ

ត្ត ខខៃង បានរក្ជើសរ ីសទួេរ ធិ៍នក្ជ ជាកខនៃងជួបជំប៉ាូេីស និងទាហាន េន់ នេ់

675>

2118

។

2119

កា ដឹកជញ្ជូ នមនសសពីសាលារខតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រក្បើ យៈរពេរពញមួយនងៃ

2120

មានកា ដឹកជញ្ជូ នជារក្ច្ើនដង

និង

។ កង បស់ េឹម សាត បានទទួេបញ្ញជត្តម វិទយុទាក់ទងពី

កងទ័ពខខម ក្កហមរៅបនាទយទួេរ ធិ៍នក្ជ ឲ្យបញ្ជូ នឡានដឹកមនសសមកបនតរទៀត បនាទប់ពីឡានមន

(កត់សមាគេ់ថ្ន ោត់បានរឃើញទាហានខដេមានកា សបាយច្ិត)ត ។ សូមរមើេ្ងខដ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ
THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍ខក្ជ ក្តង់
រមា៉ាង

២.០៩-២.១៣

(ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់បាននិោយថ្ន

ពួករគបានរេើករឡើងថ្ន

ទាហានកនុង

ឋាននត សកតិវ រសនីយ៍ឯកក្តូវបានរគបញ្ជូ នរៅរ ៀនសូក្ត ដូរច្នះ មានក់ៗបានពាោមរឡើងជិះឡាន)។
2117
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៥-២៦។
2118
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១៦។
2119
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៥-២៦ (ពីរមា៉ាង ៩ ក្ពឹក ដេ់ រមា៉ាង ៥ លាៃច្)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣
ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់ខដេ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់បានរឃើញខខម ក្កហមដឹក
ទាហានរពញមួយនងៃ ោប់ពរី ពេក្ពឹក ហូតដេ់រពេលាៃច្)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET
S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ាង
៩.០៩ (ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់ពី ‘កងកា

’ បាននិោយថ្ន ពួករគបានោប់រ្តើមឮឡានរបើកជិតមកដេ់

ទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅរមា៉ាង ៧ ក្ពឹក)។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអាក ្ឹម ឯកសា
E3/5500 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ១-២ ERN (ជាភាសាខខម ) 00366515-00366516 (កសិក រៅ
មនទី រពទយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់នារពេរនាះបានរេើករឡើងថ្ន រគរកាះរៅរៅក្បជំរៅក្បខហេរមា៉ាង ៩ ក្ពឹក)។
2120
ត្តមសកេីកមមសាកសី េឹម សាត បានបញ្ញជក់ថ្ន មានឡានច្ំនន
ួ ២រក្គឿងបានរបើករច្ញពីសាលារខតតមង
ត ៗ រហើយ
ឡានទាហានដូច្ោនរនះបានរបើកក្តឡប់មកវិញបីរៅបួនដងកនុងរពេោត់រៅោមកាមរៅកខនៃងោត់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣(េឹម សាត)ទំព័ ២០-២១, ២៤-២៦។ ្ទយ
ុ មកវិញ សាកសី សម អាឡាត់ បាន្តេ់សកេីកមម
ថ្ន

ឡានរបើកជាជួ ៗរច្ញពីសាលារខតត

រហើយរក្កាយរពេ ង់ោំ យៈរពេ២រមា៉ាងរដើមបីដឹកជញ្ជូ នរេើកទី២ខដេពំ

រឃើញមានរនាះ ោត់និងមនសស ៥០ រៅ ៦០ នាក់រ្សងរទៀតខដេរៅរក្កាយរគ បាន វិេក្តឡប់រៅ្ទះ វិញ៖
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២៥-២៧, ៣០-៣១។ របើរទាះជាសាកសី សម
អាឡាត់

មិនបានរៅសាលារខតតយូ

រហើយមិនបានរឃើញកា ដឹកជញ្ជូ នរជើងទី២ក៏រដ្ឋយ

ប៉ាខនតភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់

សីសង្វាក់នឹងភ័សត្ត
តុ ង បស់សាកសី េឹម សាត ខដេរេើក រឡើងថ្ន មានកា ដឹកជញ្ជូ នជារក្ច្ើនរជើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2121

បានក្តឡប់រៅវិញ

676>

។

ភ័សត្ត
តុ ងអំពីច្ំនួនឡានខដេច្ូេ ួមកនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន មានច្ំនួនតួរេខរ្សងៗោន។ របើខ្អក

ត្តម េឹម សាត មានច្ំនួនពី ៦ រៅ ៨ ឡាន ប៉ាខនតរបើត្តមរោបេ់ បស់កសិក មានក់រៅកខនៃងរនាះ
មានច្ំនួន ហូតដេ់ ១០០ ឡាន

2122

។ ត្តមកា បា៉ាន់សាមន បស់ េឹម សាត ច្ំនួនឡានខដេច្ូេ ួម

កនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន មានច្ំនួន (ោប់ពី ៦ រៅ ១៥ ឡាន) ខដេតួរេខរនះមិនក្សបោននឹងកា បា៉ាន់
សាមន បស់ោត់ខដេបានរេើករឡើងថ្ន ទាហាន េន់ នេ់ មានជិត ២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ ន

2123

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ

។ រដ្ឋយសា សកេីកមម បស់ េឹម សាត ខដេរេើករឡើងថ្ន មានកា

រក្បើក្បាស់ឡានច្ំនួនពី១០ រៅ ១៥ ឡាន គឺក្សបោនជាមួយនឹងសកេីកមម បស់ សម អាឡាត់ និងអនក
ដ្ឋក់ កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី
2121

2124

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន មាន

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២២-២៣, ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៩-១០។
2122
េឹម សាត បាន្តេ់សកេីកមមខសៗោនថ្ន ឡានច្ំនួន ០៦ រៅ ០៨ រក្គឿង រហើយបនាទប់មក ១០ រៅ ១៥ រក្គឿង
ក្តូវបានរគយកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់កា ដឹកជញ្ជូ ន៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័
២០-២១, ២៤-២៧ (ោត់បានអះអាងថ្ន មានឡានច្ំនួន២រក្គឿងបានរបើករច្ញពីសាលារខតតមង
ត ៗ រហើយរលាកបាន
រឃើញឡានទរទ របើកក្តឡប់មកពីទួេរ ធិ៍នក្ជបី ឬ បួនដង មកកាន់សាលារខតតមនរពេរលាកបញ្ច ប់ភា កិច្ចរៅកនុង
នងៃរនាះ)។ រក្បៀបរធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៦-២៧, ៤២, ៥៨-៦០,
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១២-១៣ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន ឡានក្បខហេជា ១០
រៅ ១៥ រក្គឿង បានដឹក ប៉ាូេីស និងទាហាន ពីសាលារខតតរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សយ រសងឈ្ន ឯកសា E3/4638 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00196819-00196820 (កសិក មានក់រៅមូេដ្ឋានកនុងក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញឡាន ១០០
រក្គឿង ខដេមានមនសសជិះខណនណាន់ត្តន់ត្តប់)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវ

ក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ាង ១.៤៤ (សំណួ ៖ រតើមាន
ឡានរក្ច្ើនរក្គឿង្ៃងកាត់ខដ ឬរទ?...ច្រមៃើយ៖ [...] មានឡានជារក្ច្ើន)។
2123
ដូច្ខ្ងរេើ។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៦-២៧
(ទាហាន េន់ នេ់ ច្ំនួន ២០០០ នាក់)។
2124
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់
ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637) ២១, ២២-២៥ (បានសរងកតរឃើញថ្ន មានឡាន ១៣ រៅ ១៥
រក្គឿង ខដេបានដឹកមនសសរពញៗោករច្ញរៅ) ៧១-៧២, ៧៣-៧៤ (ោត់បានពាោមរឡើងជិះឡានទីក្បាំពី
ក្បាំបី ប៉ាខនតក្តូវបានរគ ញទមាៃក់ច្ះមកវិញ រហើយរគក្បាប់ឲ្យោំជិះឡានរជើងរក្កាយ)។

ឬ

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណី បស់ អន ប៉ាន ឯកសា E3/5344 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-១០ ERN (ជាភាសាខខម )
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឡាន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ១០ ឡាន បានដឹកអនកទាំងរនាះរៅច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រដ្ឋយ
ឡាននីមួយៗ ដឹកមនសសបាន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ២៥ នាក់ ខដ

677>

2125

។

សកេីកមមមិនក្សបោន ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្ថ្នរតើអក
ន ខដេក្តូវបានដឹកជញ្ជូ ន គឺជាទាហាន ឬ

ជាជនសី វិេ ឬ រសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ទាហាន ឬ សី វិេរនាះ

2126

មិនប៉ាះ េ់ដេ់ភាពគួ ឲ្យ

00461098-00461101 (អនកក្សុកបាកាន កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៥ បានរឃើញឡានច្ំនួន ១២ រក្គឿង)។
អងគជំនំជក្មះបានពិោ ណារេើ កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីសំរៅរដើមជាភាសាខខម
រឡើងថ្នមានឡានច្ំនន
ួ ១២ រក្គឿង និងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

ខដេបានរេើក

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបកខក្បជា

ភាសាបាោំង រេើករឡើងថ្ន ោត់បានរឃើញឡានច្ំនួន ០២ រក្គឿង ខដេកា បកខក្បរនះច្ាស់ជាមានកំហស៖ សូម
រមើេ ERN (ជាភាសាបាោំ ង) 00887730 និង ERN (ជាភាសាខខម ) 00461101។
2125
រទាះបីជា សម អាឡាត់ បានអះអាងថ្ន ឡានមួយរក្គឿងអាច្ដឹកមនសសពី ៥០ រៅ ៦០ នាក់ក៏រដ្ឋយ ក៏ភស
័ ត្ត
តុ ង
រ្សងបានបង្វាញថ្ន មានមនសសជាមធយមក្បខហេ ២៥ រៅ ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន៖ សូមរមើេ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២០-២១ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម
អាឡាត់ ឯកសា E3/4637) ២១, ២២-២៥ (បានសរងកតរឃើញឡានដឹកមនសសរពញៗោករច្ញរៅ រដ្ឋយឡានមួយ
រក្គឿងៗអាច្ដឹកមនសសបានពី ៥០ រៅ ៦០ នាក់)។ រក្បៀបរធៀប ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម
សាត) ទំព័ ១៧-១៩ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី េឹម សាត ឯកសា E3/364 រដ្ឋយបានបា៉ា ន់
សាមនថ្ន ឡានខដេដឹកម្នតីរៅច្ូេ ួមក្បជំរៅសាលារខតតអាច្ដឹកោ៉ាងរហាច្ណាស់មនសស ៣០ នាក់ កនុងមួយឡាន)។
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ អន ប៉ាន ឯកសា E3/5344 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៧-១០ ERN ជាភាសាខខម 00461098-00461101 (បានបា៉ា ន់សាមនថ្នមានទាហាន ២៥ រៅ ៣០ នាក់កនុងមួយឡាន)។
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00273426 (អតីតម្នតី េន់ នេ់ មានក់ពទ
ី ីក្កុងភនំរពញខដេក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍២
កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន ឡានទាហានពណ៌សខដេោត់បានរឃើញ
ដឹកទាហាន េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជក្បខហេមួយខខរក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ អាច្ដ្ឋក់មនសសបាន ៣០ នាក់កនុង
មួយឡាន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ខដេបាន
រឃើញឡាន បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន ឡានមួយរក្គឿងៗអាច្ដឹកមនសសបាន ៤០ នាក់)។
2126
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៨-១០ (ោមនជនសី វិេរឡើងជិះឡានរនាះរទ មាន
ខតទាហានប៉ារណា
ណ ះ) ១០-១១ (ទាហានខដេរសៃៀក ក់ឯកសណា
ា ន និង ក់សីង រឃើញជិះរៅរេើឡានបាំងខ្ង
រក្កាយ) ១២-១៣ (ោត់មិនខដេបានរឃើញអនកជិះរៅរេើឡានរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ជនសី វិេរនាះរទ)។ រក្បៀប

រធៀបនឹង ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ៦៧-៦៩, ៧២-៧៣ (បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន
មនសសភាគតិច្រៅរេើឡានរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់រោធា រហើយោត់ខួ ៃនឯងសាិតរៅកនុងសរមៃៀកបំ ក់ជនសី វិេ)។

សូមរមើេ្ងខដ កំណត់ រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មកោ ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រជឿជាក់បានននកា រ ៀបោប់ បស់សាកសីអំពីកា ដឹកជញ្ជូ នរនាះរទ។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

ទាំងជនសី វិេ និងទាហាន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ក្ច បជំរៅសាលារខតត រហើយអនកខដេក្តូវបានដឹក
ជញ្ជូ នបនាទប់ពីក្បជំរៅសាលារខតតរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ ក៏មានទាំងអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេ
មិនមានអាវធរៅរពេរនាះ និងម្នតី ដាកា សី វិេនន បប េន់ នេ់ ្ងខដ ។
១២.៤ ក្ពឹតកា
ិត ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

678>

រទាះបីជាោមនសាកសីណាមានក់ ខដេអងគជំនំជក្មះបានសាតប់សកេីកមម មានវតតមានរៅទីត្តង
ំ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ

ខដេបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់អំពវា
ី សនាននអនកខដេក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នរៅទីរនាះកតី

អងគជំនំជក្មះបានពិនិតយរមើេភ័សត្ត
តុ ងជារក្ច្ើន

អំពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍រ្សងៗខដេបានរកើតរឡើង

ខដេ

អងគជំនំជក្មះ អាច្ទាញកា សននិដ្ឋានបានពីភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះ ។ ជាពិរសស ៣នងៃរក្កាយពីកា ដឹក
ជញ្ជូ នទាំងរនាះ សម អាឡាត់ បាននិោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ ២ ូប ខដេមានរ្
ម ះ ផ្ទត
និង រដ្ឋ ខដេអនកទាំងពី បាន ត់ ួច្ពីកា សមាៃប់រនាះ។ ពួករគបានក្បាប់ សម អាឡាត់ ថ្ន អនករៅ
រេើឡានទាំងអស់ ក្តូវបានបងេំឲ្យច្ះពីរេើឡានរៅច្ំណច្មួយខដេមានច្ំង្វយក្បខហេជា ៧០០

២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273426 (អតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់ ពីទីក្កុងភនំរពញខដេក្តូវបានរគ
បញ្ជូ នរៅរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ពី កនុងរខតត រ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរឃើញទាហាន េន់
នេ់ សាិតរៅកនុងសរមៃៀកបំ ក់ និង ក់សកតិ បស់ពួករគបានរឡើងជិះឡានពីសាលារខតតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ កំណត់រហត
ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បានរឃើញមានរពទយក្សីមានក់សិត
ា រៅកនុង
សរមៃៀកបំ ក់រពទយទាហាន

ក្បុសសាិតកនុងសរមៃៀកបំ ក់ទាហាន

និងអនកខៃះរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់សី វិេ)។

ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញបខនាមរទៀតថ្ន ទាហានរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ជនសី វិេ ខដេរធាើឲ្យរយើងពិបាកខបងខច្ក វាង
ទាហាន និងជនសី វិេណាស់៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី២៩ ខខ រមសាឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័

៦៣, ៦៥-៦៦។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ១០-១២, ២៨-៣០, ៥៣-៥៤, កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អង ឆ្ត់ ឯកសា E3/4600 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជាភាសា
ខខម ) 00369242-00369243 (មនសសក្គប់ោនរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់ជនសី វិេ ដូរច្នះ វាអាច្មានទាំងទាហាន និងម្នតី
ដ្ឋាភិបាេរៅកនុងសាលារខតត)។ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា
E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ាង ១០.០៥ (ប សរបើកឡានមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណ
មានក់ខដេរបើកឡានដឹកទាហានរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ បានរេើករឡើងថ្ន ទាហានទាំងរនាះរសៃៀកសរមៃៀកបំ ក់សី វិេ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខម៉ាក្តរៅ១គីឡូខម៉ាក្តពីទួេរ ធិ៍នក្ជ រហើយបនាទប់មក អនកទាំងរនាះក្តូវបានរគច្ងបរណតើ រៅច្ូេ
ជាមួយក្កុមរ្សងរទៀត និងក្តូវបានសមាៃប់រោេ

679>

2127

។

រទាះបីជាទួេរ ធិ៍នក្ជសាិតរៅឆ្ៃយពីទីត្តង
ំ ឈ្ រជើង បស់ េឹម សាត ខដេរធាើឲ្យោត់

មិនអាច្ឮសនូ កាំរភៃើងរដ្ឋយផ្ទទេ់កីត ោត់បាន្តេ់ភ័សត្ត
តុ ងថ្ន ោត់បានឮសនូ កាំរភៃើងជារក្ច្ើនរៅកនុង
កា ទំនាក់ទំនងោនត្តមវិទយុពីទួេរ ធិ៍នក្ជ
ខៃួន

រហើយោត់បានឮថ្ន

មានមនសសមានក់បាន ត់រគច្

2128

។ ទាំង អង ឆ្ត់ និង េឹម សាត បានកត់សមាគេ់ថ្ន ឡានខដេបានដឹកអនកច្ូេ ួមកិច្ច

ក្បជំរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺបានក្តឡប់មកសាលារខតត វិញ រហើយសទធខតជាឡានទរទ

2129

។ អង ឆ្ត់

ក៏បានឮថ្ន អនកភូមិខដេបានឮសនូ កាំរភៃើង បានរៅរមើេកខនៃងរនាះ រហើយបានរឃើញសាកសព
ខដេមាននដជាប់ច្ំណង

2130

។ ហូតមកទេ់នងៃ្េ
ត ់សកេីកមម សម អាឡាត់ មិនបានទទួេព័ត៌មាន

អីទា
ា ង
ំ អស់ពីមិតត បស់ោត់ខដេក្តូវបានរគយករៅទីរនាះរទ

2127

2131

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២៨-២៩, ៧៤-៧៦។ សូមរមើេ្ងខដ

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៤-២៥ (ក៏បានសាតប់ឮត្តម យៈវិទយុទាក់ទងពីទួេ
រ ធិ៍នក្ជថ្ន មានមនសសមានក់ ត់ ួច្)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃ
ទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273440 (មនសស២នាក់បាន ត់ ួច្)។
2128
ក្បតិោ ឹក នងៃទី០២ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣(េឹម សាត)ទំព័ ២៤-២៥ (ោត់បានឮសនូ បាញ់ការំ ភៃើង និងឮត្តម វិទយុ
ទាក់ទងថ្នមានមនសសមានក់ ត់ ួច្), ៧៤ (អនករធាើកា ជាមួយោត់ខដេមាន វិទយុទាក់ទងបានក្បាប់ោត់អំពក
ី ណីរនះ)។
2129
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៩ ខខរមសា ឆ្នំ២០១៣ (អង ឆ្ត់)ទំព័ ៦៧-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣
(អង ឆ្ត) ទំព័ ៥-៦, ១០-១១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៥-២៦។
2130
ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ៩-១២, ១៥-១៧, ១៨-២០, ២១-២៤, ៧៥-៧៧។

សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273437-00273438 (កសិក មានក់ ស់រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ោត់បាន
រឃើញសាកសពរៅនងៃបនាទប់។ សាកសពក្តូវបានរគច្ងជាប់ោន រដ្ឋយរគច្ងនដរៅខ្ងរក្កាយ រហើយរឃើញមាន
សានមក្ោប់ការំ ភៃើង)។
2131
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ៣១-៣២។ សូមរមើេ្ងខដ

កយសំត្តំងខៃួន

ជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រទស បបាជ ឯកសា E3/4811 ច្ះនងៃទី០៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ជាភាសាខខម ) 00518752-00518753 (អតីតម្នតី ដាកា មានក់ខដេលាក់បាង
ំ អតតសញ្ញាណ បស់ខួ ៃន បានរេើករឡើង
ថ្ន ោមនម្នតី ដាកា ណាមានក់ខដេក្តូវបានរគបញ្ជូ នឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត និងទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន រៅខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ បាន វិេក្តឡប់មកវិញរនាះរទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

640

01006948
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

680>

ខខម ក្កហមបានរដ្ឋះយកខសបករជើង នាឡិកានដ និងកាបូបសាពយពីអក
ន ខដេក្តូវរគសមាៃប់

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រហើយយក បស់ ប ទាំងរនះក្តឡប់មកវិញ
ក្តូវបានរធើរា ឡើងរដ្ឋយកងទ័ពមកពីភូមិភាគ យ័ពយ

2133

២០១ ឬ ២០២ មានភា កិច្ចោម្ៃូវ
រៅកខនៃងទួេរ ធិ៍នក្ជ

ឬ

2132

។ កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

ច្ំខណកឯកងទ័ពមកពីកងវ រសនាតូច្រេខ

។ រក្កាយមក ជន ងរក្ោះខដេក្តូវសមាៃប់ ក្តូវបានកប់

ំ
ក្តូវបានឈ្ូសទមាៃក់កនុងក្ត ង

គណៈភូមិភាគ ខដេក្តូវបានបញ្ជូ នរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2134

រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ឧបក ណ៍ បស់

។

2132

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ១១-១២។

2133

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ៤១-៤២, ៦១។ សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហត

ននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿម ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជា
ភាសាខខម ) 00273437-00273438 (ទាហានខខម ក្កហមពំរធាើដរំ ណើ អមរៅជាមួយនឹងទាហានរៅទីរនាះរទ ប៉ាខនត
ទាហានខខម ក្កហមរៅទីកខនៃងរនាះោំសមាៃប់ទាហានខដេរៅដេ់) ទំព័
(ទាហានខដេរធាើកា កាប់សមាៃប់

និងអនករបើកឡានក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូស

៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273440

“មកពីឆ្ៃយ”)។

ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ

THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់
រមា៉ាង ៨.៣៣ (ប សមិនសាគេ់

អតតសញ្ញាណមានក់ពី ‘កងកា

’ បាននិោយថ្ន ទាហានមកពីភូមិភាគ និងកង១៨

និងកង១៩ សាិតរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ េឹម សាត បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន មានខខម ក្កហម ៥០ រៅ ៦០ នាក់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
រៅរពេរនាះ៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២២-២៣។
2134
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់) ទំព័ ២៨, ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៦-២៧ (បានរឃើញឡានក្ត្តក់ទ័ ក្តឡប់មកពីទួេរ ធិ៍នក្ជ)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (អង ឆ្ត់) ទំព័ ១៦-១៧, ២២-២៤ (ោត់ក៏បានរឃើញកំរទច្សាកសព ្អឹង រៅ
រពេោត់រៅរមើេទីត្តំងរនាះជាមួយអនករសើបអរងកតនារពេរក្កាយមក)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី

ច្ក់ មេៃី ឯកសា E3/5234 ច្ះនងៃទី១៣ ខខមកោ ឆ្នំ២០០៩ ទំព័ ៤-៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00273427-00273428
(អតីតទាហាន េន់ នេ់ មានក់ ខដេរធាើកា រៅភូមិរ ធិ៍ពី កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
បាន្ៃងកាត់ទីកខនៃងរនាះ

រហើយបានរឃើញសានមក្ត្តក់ទ័ ជីកកាយកប់សាកសពទាំងអស់បាត់អស់រៅរហើយ)។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម រសឿន ឯកសា E3/5235 ច្ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤
ERN (ជាភាសាខខម ) 00273438-00273439 (រៅនងៃបនាទប់ ក្ត្តក់ទ័ ជីកកាយ២រក្គឿងក្តូវបានរគរឃើញរៅទីរនាះ
រហើយបានរ ៀបោប់ពព
ិ ណ៌នាអំពក្ី សះទឹក)។ មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ
- រខតត

រ ធិ៍សាត់ ឯកសា E3/2066 ឆ្នំ ១៩៩៧ ERN ជាភាសាខខម 00292763-00292764, 00292767-00292768។
សូមរមើេ្ងខដ មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ -រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា E3/2066
ឆ្នំ ១៩៩៧ ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ាង ៧.១២ (នា ីមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់បាន
រ ៀបោប់ថ្ន ោត់បានរឃើញសាកសពខដេក្តូវបានកប់កនុងក្សះទឹក) ក្តង់រមា៉ាង ១៣.៥១-១៣.៥៧ (ប សមិនសាគេ់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា សននិដ្ឋានសមរហត្េខដេទាញរច្ញពីភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ

គឺថ្ន

ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានដឹករៅទួេរ ធិ៍នក្ជក្បខហេនងៃទី២៥ ឬ នងៃទី២៦ ខខ
រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ

2135

។ រទាះបីជាភ័សត្ត
តុ ងមានភាពខសៗោនអំពីច្ំនួន

ជាក់លាក់នន ងរក្ោះក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ អតីត
ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ច្ំនួន ២៥០ នាក់ បានសមាៃប់រៅកនុងរពេរនាះ

2136

។

អតតសញ្ញាណមានក់បានរេើករឡើងថ្ន “ពួករគច្ង់លាក់ [លាក់សាកសព] ទាំងអស់រៅកនុងក្សះទឹក។ ប៉ាខនត ក្សះទឹករនាះ
មិនធំេមមរនាះរទ។ រៅរពេក្សះទឹករពញ ពួករគបានទកសាកសពរៅរេើវាេ”) ក្តង់រមា៉ាង១៤.៣២ (ប សមិនសាគេ់
អតតសញ្ញាណមានក់បានរេើករឡើងថ្ន

“សាកសពរៅព័ទធជំ វិញក្សះទឹក”)

ក្តង់រមា៉ាង

អតតសញ្ញាណមានក់បានរេើករឡើងថ្ន ខខម ក្កហមបានរក្បើក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូសកប់សាកសព)។

១៨.១៥

(ប សមិនសាគេ់

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត) ទំព័ ២៦-២៧ (គណៈភូមិភាគបានបញ្ជូ នក្ត្តក់ទ័ ឈ្ូស)។
2135
សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អក សាវធ ឯកសា E3/5177 ច្ះនងៃទី០៩ ខខមិងនា ឆ្នំ
២០០៨ ទំព័ ៤-៥ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196805-00196806 (បានរេើករឡើងថ្ន អតីតទាហាន និងម្នតី េន់ នេ់
ក្តូវបានរគបាញ់សមាៃប់រោេ)។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ាន ឯកសា E3/4857 ច្ះ

នងៃទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣ ERN (ជាភាសាខខម ) 00530043 (អនកក្សុកបាកានបានរេើករឡើងថ្ន អនក
ខដេក្តូវបានរគយករៅរ ៀនសូក្តក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)។ ភ័សត្ត
តុ ងរ្សងរទៀតបង្វាញក្សបដូរច្នះថ្ន ទាហាន េន់
នេ់ ក្តូវបានគសមាៃប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រទាះបីជាវាពំបង្វាញច្ាស់ថ្នភសតត្ត
ុ ងរនះ ក់ព័នន
ធ ឹងអំឡុងរពេណាក៏
រដ្ឋយ៖ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្តវីរដអូ
បខនាម៖

មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

ក្តង់រមា៉ាង

១.៥១

(ពួករគក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ)

ក្តង់រមា៉ាង

២.២៤

(យង សខញឹប (Yong Sok Nheb) បានរេើករឡើងថ្ន កនុង យៈរពេប៉ានាមននងៃប៉ារណា
ណ ះ សាកសពបានគ រេើោនរៅ
ទួេរ ធិ៍នក្ជ) ក្តង់រមា៉ាង ៣.២៧-៣.៤៤, ៤.៥០-៥.៥០ (ប៉ាូ រច្ៀន បានរេើករឡើងថ្ន ោត់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅក្ពឹក
បនាទប់ រហើយបានរឃើញសាកសពរៅក្គប់ទីកខនៃង ខដេក្តូវរគច្ងជាប់ោនជាមួយនឹងខខស រហើយសាកសពទាំងរនាះ
មិនទាន់ េួយរៅរឡើយរទ) ក្តង់រមា៉ាង ១០’៥៥-១១’១៥ (ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់បាន និោយថ្ន រក្កាយ
រពេទាហានច្ះពីរេើឡាន រគច្ងនដពួករគ

បរណតើ រៅវាេពិោត ខដេរៅទីរនាះពួករគក្តូវបានរគបាញ់សមាៃប់

រោេមានក់មង
ត ៗ)។
2136
សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ ៦៧៦។ រទាះបីជាសាកសី េឹម សាត បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន ទាហាន
េន់ នេ់ ច្ំនួនជិត២.០០០ នាក់ ក្តូវបានដឹករៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ភ័សត្ត
តុ ង បស់ោត់ ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំនួនឡាន និង
អនកច្ូេ ួមក្បជំ ជាទូរៅ គឺមានភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់ោន៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (េឹម សាត)
ទំព័ ២០-២១, ២៤-២៧។ សាកសី រសៀម រសឿម បានរឃើញសាកសពជិត ១.០០០ សាកសព រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅ
កនុងរហតកា ណ៍រក្កាយខខរមសា ឆ្នំ១៩៧៥៖ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសៀម

រសឿម

ឯកសា

E3/5235 ច្ះនងៃទី១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ជាភាសាខខម )00273437-00273438។រទាះបីជា សម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១២.៥ សមាអងច្ាប់

682>

ដីកាដំរណាះក្សាយ រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទកា រធើម
ា នសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ

ា មម
និងកា រធើទ
ា កេបករមនញរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ ត្តម យៈកា សមាៃប់ ខដេជាឧក្កិដក
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
ទួេរ ធិ៍នក្ជ

2137

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតរត ៅ

។ រៅខ្នកខ្ងរេើ អងគជំនំជក្មះបានសននិដ្ឋានថ្ន េកេខណឌទូរៅ ននមាក្ត្ត៥ នន

ច្ាប់ អ.វ.ត.ក ក្តូវបានបំរពញ

2138

។

អាឡាត់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រសង ឈ្ន អតីតក្បធានឃំសាាយេួង ក្សុកករណតៀង បានក្បាប់ោត់ថ្ន ជន ងរក្ោះ
២.០០០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់ពំបានបញ្ញជក់ឲ្យបានច្ាស់ ថ្នរតើកា សមាៃប់រនះ គឺជាប់
ក់ព័នន
ធ ឹងអំឡុងរពេមួយជាក់លាក់ឬក៏ោ៉ាងណា។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (សម អាឡាត់)
ទំព័ ២៩-៣០ (ដកក្សង់ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់ ឯកសា E3/4637)។ រក្បៀបរធៀបនឹង
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សយ រសងឈ្ន ឯកសា E3/4638 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៤-៥ ទំព័ ៤-៦ ERN (ជាភាសាខខម ) 00196819-00196821 (កសិក មូេដ្ឋានមានក់រៅក្សុកបាកាន រខតតរ ធិ៍សាត់
បានបា៉ា ន់សាមនថ្នបានរឃើញសាកសពក្បខហេ៣.០០០ សាកសពរៅទីរនាះ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន មានសាកសព
៥.០០០ សាកសពរទៀតរៅកនុងក្សះ)។ ‘គរក្មាងគូសខ្នទីវាេពិោត’ រធាើរឡើងរដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
(DC-Cam) រៅកនុងឆ្នំ ១៩៩៧ បានបា៉ា ន់សាមនថ្ន ក្បជាជន ១០.៣៦៣ នាក់ ក្តូវបានរគសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរៅ
ច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ១៩៧៨ កនុងរនាះមានជន ងរក្ោះ ៦.៨៦៣ ជាទាហាន ក្គូបរក្ងៀន សា្សាតោ យ ឬ ក្បជាជន
ធមមត្ត ួមទាំងអភិបាេរខតត ក្ពំ េីហួន។ គរក្មាងគូសខ្នទី ពំបង្វាញថ្នរតើមានជន ងរក្ោះទាំងរនះប៉ានាមននាក់ក្តូវ
បានរគសមាៃប់រោេរៅកនុងរហតកា ណ៍រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះរទ៖ មជឈមណឌេឯកសា
កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ - រខតតរ ធិ៍សាត់ ឯកសា E3/2066 ឆ្នំ ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម )
00292763-00292764, 00292768-00292769 និង មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ៖ កា គូសខ្នទីវាេពិោតកមពជា
ុ

-កខនៃងឧក្កិដក
ា មម ឯកសា E3/2066 ឆ្នំ១៩៩៧ ERN (ជាភាសាខខម ) 00292775។ សូមរមើេ្ងខដ ភាពយនត
ឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ឈ្ត វីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃ
រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តង់រមា៉ាង ១៥.០៩ (ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណមានក់មកពី ‘កងកា

’ បានរេើករឡើងថ្ន ោត់

បានសួ សមាជិកនន “កងករមទច្” ថ្ន ទាហានប៉ានាមននាក់ទំនងក្តូវបានសមាៃប់ រហើយក្តូវបានរគក្បាប់ថ្ន “មានមនសស
ច្ំនួនជិត ១០.០០០ នាក់”) ក្តង់រមា៉ាង ១៥.៣៥-១៥.៤៧ (ប សមិនសាគេ់អតតសញ្ញាណពី “កងកា
ជាមួយនឹង បេ (Bol) ខដេជាកមាមភិបាេរក្ជើសរ ីសសមាជិករៅកនុង

” បាននិោយ

“កងករមទច្” ខដេបានបា៉ា ន់សាមនថ្ន មនសស

ក្បមាណពី ៩.០០០ រៅ ១០.០០០ នាក់ក្តូវបានសមាៃប់រោេ)។
2137
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៧៣ (កា រធាើមនសសោត), កថ្នខណឌ ១៣៨១ (កា សមាៃប់ ង្វគេ), កថ្នខណឌ
១៤១៦ (កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ)។ រៅនងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១១ អនរលាមត្តមដីកា
បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ បំភថ្ន
ឺ ៃ កថ្នខណឌ ៦៩៨-៧១១ ននដីកាដំរណាះក្សាយ ក់ព័នន
ធ ឹង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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683>

កា រធើម
ា នសសោត ៖ បគគេខដេក្តូវបានបញ្ជូ នពីសាលារខតតរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជ

ួម

មានទាំងអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដេបានច្ះោញ់និងមិនមានអាវធរៅរពេបញ្ជូ នខៃួន និងអតីត
ម្នតី ដាកា សី វិេនន បប េន់ នេ់ ។ ជន ងរក្ោះននកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

ួមមាន

ជនសី វិេ និងអតីតទាហាននន បប េន់ នេ់ ខដេបានច្ះោញ់ និងខេងច្ូេ ួមកនុងកា ក្បយទធ
រទៀតរហើយរៅរពេខដេក្តូវបានរគដឹកជញ្ជូ ន និងសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ។ រដ្ឋយពិោ ណា
រៅរេើសំអាងរហតទាក់ទងនឹងកា ដឹកជញ្ជូ ន និងកា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេ
រ ធិ៍នក្ជ

2139

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌតក្មូវគតិយតតិច្ំរ ះបទរេមើសកា រធើម
ា នសស

ោតគឺក្តូវបានបំរពញ (រ េគឺជន ងរក្ោះទាំងរនះបានសាៃប់ រហើយកា សាៃប់ បស់ជនទាំងរនាះ
បណា
ត េមកពីកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយ)

។

រេើសពីរនះរទៀត

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើច្ំនួនរក្ច្ើនននម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានដឹកបញ្ជូ ន និង
សមាៃប់

កា ដឹកជញ្ជូ នជារក្ច្ើនដងរៅកាន់កខនៃងសមាៃប់

ក្ពមទាំង

របៀបននកា សមាៃប់រនាះ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជមានរច្តនា
សមាៃប់ជន ងរក្ោះទាំងអស់រនះ ។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន
កា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ទាំងរនាះ គឺជាបទមនសសោត។

684>

កា សមាៃប់ ង្វគេ៖ កា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្បខហេ

១ សបាតហ៍បនាទប់ពីនងៃទី ១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេមានច្ំនួនោ៉ាងរហាច្ណាស់ ២៥០ នាក់

2140

រនាះ គឺសិត
ា កនុងកក្មិតមួយខដេបានបំរពញេកេខណឌននកា សមាៃប់ ង្វគេ

។ រដ្ឋយពិោ ណា

រេើច្ំនួនម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ជារក្ច្ើន ខដេក្តូវបានដឹកយករៅនិងសមាៃប់ កា ដឹកជញ្ជូ ន
ជារក្ច្ើនដងរៅកខនៃងសមាៃប់ ក្ពមទាំង វិធីននកា សមាៃប់ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

ទួេរ ធិ៍នក្ជ និងបទរេមើសខដេបានរោទក្បកាន់ សាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១។ សូមរមើេ
ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុង
សំណំរ ឿងរេខ ០០២ ឯកសា E124/7.3 នងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៨ ទំព័ ១-២។
2138
សូមរមើេខ្នកទី៤, ទិដាភាពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩
កថ្នខណឌ ១៩៨។
2139
សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ ៦៨១។
2140
សូមរមើេខ្នកទី១២, ទួេរ ធិ៍នក្ជ, កថ្នខណឌ ៦៨១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ យ័ពយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មានរច្តនាសមាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ត្តម
យៈអំរពើ បស់ពួករគខដេបានក្បក្ពឹតត កា សមាៃប់ ង្វគេ។

685>

កា រធើទ
ា កេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ៖ អំរពើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ

ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺមានរោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ខដេជា
ក្កុមក្តូវបានរគសាគេ់ោ៉ាងច្ាស់។

អំរពើទាង
ំ រនះបាន ំរលាភបំ ន

មានជី វិតជាសា វ័ន ត បស់បគគេទាំងរនះ
អំរពើទាង
ំ រនះ

ពិតជាកា រ ីសរអើង

និងបដិរសធនូវសិទធិ ស់ោន

ដូច្មានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ
រដ្ឋយសា ខតជន ងរក្ោះ

2141

។

គឺជាអតីតម្នតី ដាកា នន បប

េន់ នេ់។

686>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក៏យេ់រឃើញថ្ន

កា សមាៃប់ទាង
ំ រនាះបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយ

មានរច្តនារ ីសរអើងរៅរេើអតីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រដ្ឋយសា មូេរហតនរោបាយ។
កា សននិដ្ឋានរនះ

រធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើភ័សត្ត
តុ ងននកា ក្បកាសជា្ៃូវកា ត្តម វិទយុ សរពញ

ក្បរទស ខដេកំណត់អតីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ ថ្នជាសក្តូវ និងអងគរហតខដេថ្ន អំរពើ
ក្សរដៀងោនរនះជារក្ច្ើនក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅរេើម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រពញក្បរទសកមពជា
ុ

2141

ក់ព័នន
ធ ឹងសាានភាពននច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

សូមរមើេ

រសច្កតីក្បកាសជាសាកេសតីពស
ី ិទធិមនសស

រសច្កតីសរក្មច្ បស់មហាសននិបាត 217A (III), UN GAOR, សម័យក្បជំរេើកទីបី ច្ះនងៃទី ១០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៤៨
មាក្ត្ត ៣។ អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវទី I-IV ឆ្នំ ១៩៤៩ មាក្ត្ត ៣ (១)(ក) ខដេក្បរទសកមពជា
ុ បាន្តេ់សោចប័នរៅ
នងៃទី ០៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៥៨។ អនសញ្ញាសតីពីកា កា

សិទធិមនសស និងរស ីភាពជាមូេដ្ឋាន ខដេរបើកឲ្យច្ះ

ហតារេខ្រៅនងៃទី ០៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៥០ 213 UNTS 221 (ច្ូេជាធ មានរៅនងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៥៣)
ខដេក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមត្តម យៈ ពិធីសា រេខ ១១ និង ១៤ មាក្ត្ត ២។ កតិកាសញ្ញាសតីពីសិទធិពេ ដា និងសិទធិ
នរោបាយ មាក្ត្ត ៦។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ១០៦ (ពិោ ណារឃើញ
ថ្ន សិទធិ ស់ោនមានជី វិត និង ួច្្តពីកា ក្បក្ពឹតត ឬកា ដ្ឋក់ទណឌកមមដ៏សាហាវ អមនសសធម៌ ឬបនាទបបរនាាក ក្តូវបាន
ទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ និងមានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ៦ និង ៧ ននកតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ី
សិទធិពេ ដា និងសិទធិនរោបាយ និងមាក្ត្ត ២ និងមាក្ត្ត ៣ ននអនសញ្ញាសិទធិមនសសអឺ ៉ាប)។ យតតិសា្សតពត
ី លាកា
អនត ជាតិបង្វាញច្ាស់ថ្ន អំរពើសមាៃប់រដ្ឋយរច្តនា កា រធាើមនសស ោត និងអំរពើបងកពយសនកមមធន
ៃ ់ធៃ រេើ ូបោង
កាយ និងបញ្ញាសាម តី មានសាានទមៃន់ក្គប់ក្ោន់ របើរក្បៀបរធៀបរៅនឹងឧក្កិដក
ា មមរ្សងរទៀត ដូច្មានខច្ងរៅកនុង
មាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ។ រហតដូរច្នះ អំរពើទាង
ំ រនះអាច្ោត់ទកជាឧក្កិដក
ា មមននកា រធាទ
ើ កេបករមនញ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2142

ទាំងមូេ រក្កាយពីរពេកាន់កាប់អំណាច្រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

។ កា សននិដ្ឋានរនះ

ក្តូវបានោំក្ទបខនាមរទៀត រដ្ឋយកាេៈរទសៈរ្សងៗជំ វញ
ិ កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើស ខដេជាេកេណៈ
រ ីសរអើង និងកា កំណត់រោេរៅននបញ្ញជ បស់សមាជិកគណៈភូមិភាគ យ័ពយរ្
ម ះ ត្ត ញឹម
និង ត្ត កន និងអតតសញ្ញាណដូច្ោនននក្កុមជន ងរក្ោះខដេជាអតីតសមាជិកនន បប េន់ នេ់។

687>

រសច្កីស
ត ននិដ្ឋាន៖ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌទូរៅ ននមាក្ត្ត ៥ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក

ក្តូវបានបំរពញ ដូច្រនះ កា សមាៃប់អតីតម្នតី ដាកា នន បប េន់ នេ់ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ គឺជា
បទរេមើសកា រធាើមនសសោត

កា សមាៃប់ ង្វគេ

និងកា រធើទ
ា កេបករមនញរដ្ឋយសា មូេរហត

នរោបាយខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ។
១៣. ចាប់ជាធ មាន្៖ កា ទទួលខសក្តូវក្ពហ្ម ទណឌជាបគ្គល
១៣.១ រសច្កតរី ្តម
ើ

688>

មាក្ត្ត ២៩ (ងម)ី ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ខច្ងអំពីទក្មង់ជាធ មានននកា ទទួេ
2143

ខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ ខដេកនុងរនាះមាន កា ក្បក្ពឹតិ ត កា រ ៀបច្ំខ្នកា កា ញុះញង់
កា បញ្ញជ កា ជួយ និងកា ជំ ញ

2144

និងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ។ ដីកាដំរណាះក្សាយ

រោទក្បកាន់ជនជាប់រោទថ្ន បានក្បក្ពឹតត្ត
ត ម យៈអំរពើសកមម និងអំរពើអកមម បស់ពួករគ (និង
ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម) បានរ ៀបច្ំខ្នកា បានញុះញង់ បានបញ្ញជ បានជួយ និងបានជំ ញ
ឲ្យមានបទឧក្កិដខា ដេបានរោទក្បកាន់

2145

។ រេើសពីរនះរទៀត ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់

ជនជាប់រោទពីកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើច្ំរ ះបទឧក្កិដខា ដេបានរោទក្បកាន់។ អងគជំនំជក្មះ

2142

សូមរមើេ ខ្នកទី៤ ទិដភា
ា ពទូរៅៈ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩

កថ្នខណឌ ១៧២។ ខ្នកទី៦ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង កថ្នខណឌ ២៥៤-២៦០។
2143
ភាពខសោន វាងសំរៅភាសាខខម អង់រគៃ ស និងបាោំងននច្ាប់សីព
ត កា
ី បរងកើត អ.វ.ត.ក

ក់ព័នន
ធ ឹងសញ្ញាណនន

កយថ្ន កា ជំ ញ (instigation) និងកា ញុះញង់ (incitement) សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេ
ខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៩ រេខរជើងទំព័ ២១៧៩។
2144
ភាពខសោន វាងសំរៅភាសាខខម អង់រគៃ ស និងបាោំ ងននច្ាប់សីព
ត កា
ី បរងកើត អ.វ.ត.ក

ក់ព័នន
ធ ឹងសញ្ញាណនន

កយថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ ញ និង “កា សមគំនិត” សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវ
ក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧០៣ រេខរជើងទំព័ ២១៩៤។
2145
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១៣។ ខ្នកទី ១៖ រសច្កីតរ្តើម កថ្នខណឌ ១១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អាច្រក្ជើសរ ីសទក្មង់មួយ ឬរក្ច្ើន ខដេបានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេមាន
េកេណៈក្តឹមក្តូវបំ្តអំពីកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ។

2146

សំអាងរហតេមអិតរៅរេើក្គប់បទរោទទាំងអស់រនាះរទ

អងគជំនំជក្មះមិនតក្មូវឲ្យរធាើ

។ កនុងក ណីជនជាប់រោទក្តូវបាន ក

រឃើញថ្នក្តូវទទួេខសក្តូវផ្ទទេ់ និងក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើទាក់ទងនឹងអំរពើដូច្ោន
អងគជំនំជក្មះក្តូវ្តនាទរទាសរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានននកា ទទួេខសក្តូវផ្ទទេ់ រហើយោត់ទ កឋានៈ
ជាថ្នន ក់រេើ បស់ជ នជាប់រោទជាសាា នទមៃន់ រទាសរៅរពេសរក្មច្អំពីរទាស

689>

2147

។

អងគជំនំជក្មះក្តូវកំណត់ថ្នរតើទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវនីមួយៗបានបំរពញរោេកា ណ៍

នីតានកូេភាពខដ ឬ រទ រ េគឺ ថ្នរតើទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវនីមួយៗរនះមានអតាិភាពរៅ
កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ ឬរៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និង ឆ្នំ ១៩៧៩ ខដ
ឬ ោ៉ាងណា រហើយថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្ក្បរមើេរឃើញ និងអាច្ដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នទក្មង់ននកា
ទទួេខសក្តូវនីមួយៗរនះមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ខដ ឬ រទ

2148

។

១៣.២ កា ក្បក្ពឹតត្ត
ិត ម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ម
ួ

690>

កា ច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

(“JCE”)

អាច្ោត់ទកជាកា ក្បក្ពឹតិរត ៅកនុង

2149

វិសាេភាពននមាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក

។ តលាកា កំពូេ ICTY

បានសរក្មច្ថ្ន សហឧក្កិដក
ា មម ួមមានបីទក្មង់៖


ទក្មង់មេ
ូ ដ្ឋាន (“សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី I”) គឺរៅរពេអនកច្ូេ ួមទាំងអស់
ក្បក្ពឹតរត ៅត្តមរោេបំណង ួម និងមានរច្តនាឧក្កិដខា តមួយដូច្ោន

2150

2146

វិធាន ៩៨(២) ននវិធានន្ទកនុង។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧២។

2147

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៩១។

2148

ខ្នកទី ២៖ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ ១៦-២០។

2149

សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម

ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា D97/15/9 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ៤៩។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី

កាំងរហកក អាវ កថ្នខណឌ ៥១១។
2150

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ១៩៦-២០១។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទក្មង់ជាក្បព័នធ (“សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី II”) គឺសំរៅរេើក ណីននកា រធាើ
បាបរៅកនុងសាាប័នខដេមាន ច្នាសមព័នោ
ធ ត់ត្តង
ំ ដូច្ជា ជំ ំក្បមូេ្តំជា
ុ រដើម

2151

និង


ទក្មង់ទលា
ូ យ (“សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី III”) គឺរៅរពេអនកច្ូេ ួមបាន
ក្ពមរក្ពៀងរេើរោេបំណង ួមមួយខដេនាំឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា

និង

ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះអំរពើឧក្កិដរា នាះ រទាះបីជាវារៅរក្ៅរោេបំណង ួមក៏រដ្ឋយ
ឲ្យខតអំរពើឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះគឺជា្េ វិបាកជាធមមជាតិ និងខដេអាច្ក្បរមើេដឹងជា
មនបានច្ំរ ះ្េវិបាកននរោេបំណង ួមរនះ

691>

2152

។

អងគបរ ជំនំជក្មះ និងអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ថ្ន សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់

ទី III មិនមានអតាិភាពរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ ឬ រៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ រនាះរទក្តឹមឆ្នំ

2153

១៩៧៥

។ រហតដូច្រនះ សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី III មិនក្តូវបានយកមកពិោ ណាបខនាម

រទៀតរឡើយ។ រៅនងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានបញ្ញជក់រឡើង វិញថ្ន
សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី I និងសហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី II គឺជាទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ
ក្ពហមទណឌខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និង

2154

ឆ្នំ ១៩៧៩

។ រៅរពេពិោ ណារេើតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និងេកេណៈទំរនៀម

2151

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២០២-២០៣។

2152

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២០៤។

2153

រសច្កតស
ី រក្មច្ច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឯកសា E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ

៣១, ៣៥, ៣៨។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតច្ំរ ះកា
អនវតតសហឧក្កិដាកមម ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា D97/15/9 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ៧៧, ៨៣,
៨៧-៨៨។
2154
រសច្កតស
ី រក្មច្ច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឯកសា E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ
២២។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតច្ំរ ះ

កា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា D97/15/9 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ៥៧-៦៩,
៧២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥១២។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២២០,
២២៦។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ក្កុមរមធាវីកា
ដខដេ បស់ខួ ៃនរៅច្ំរ ះមខអងគបរ ជំនំជក្មះ

កតី រអៀង សា ី រេើកទឡហីក ណ៍មនៗ

និងអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងថ្ន

សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទីI

និង

ទក្មង់ទី II មិនមានអតាិភាពរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិរនាះរទក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយពំបានបង្វាញអងគរហត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទមាៃប់ននសហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី I និងសហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី II ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
ជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវរនះអាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេ

2155

រឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់បានថ្នមានច្ាប់ខច្ងនារពេរនាះ

692>

អងគជំនំ

។

សហឧក្កិដក
ា មម ួមក្គប់ទក្មង់មានធាត្សំសតានម័តច្ំនួនបី។

ធាត្សំទី១

ោំបាច្់ក្តូវ

មានមនសសរក្ច្ើន។ របើរទាះជាមានភាពោំបាច្់កនុងកា ច្ងអេ
ុ បង្វាញថ្នមានមនសសជារក្ច្ើនច្ូេ ួម
កនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមក៏រដ្ឋយ
មានក់ៗរឡើយ

2156

ក៏ប៉ាខនតមិនោំបាច្់កនុងកា កំណត់រ្
ម ះ បស់បគគេខដេ ក់ព័នធ

។ ធាត្សំទី២ ោំបាច្់ក្តូវមានរោេបំណង ួមខដេរសមើរៅនឹង ឬ

2157

ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា

។

ធាត្សំទី៣

ជនជាប់រោទោំបាច្់ក្តូវច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម

រដ្ឋយបានច្ូេ ួមច្ំខណកដ៏សំខ្ន់ ក៏ប៉ាខនតមិនខមនមិនអាច្ខាះបានរនាះរទ

693>

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

2158

។

2159

កា ច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមអាច្ត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ អំរពើអកមម

។ ភាព

សំខ្ន់ននកា ច្ូេ ួមច្ំខណករៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមនឹងក្តូវកំណត់រៅត្តមក ណីនម
ី ួយៗ រដ្ឋយ
ងមី ឬ កាេៈរទសៈងមីណាមួយខដេរេច្រច្ញ ោប់ត្តំងពីរពេខដេរសច្កតីសរក្មច្នានាក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អក
រេើរសច្កតីសននិដ្ឋានមនៗទាំងរនះ។ (ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតត
បានរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E163/5/10.2 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣២-៣៣)។
ដូរច្នះ សំរណើសំកា ពិោ ណាសាជាងមីរនះមិនអាច្ទទួេយកបានរឡើយ។
2155
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្ បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម
ួម (អ.ប.ជ) ឯកសា D97/15/9 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ៦៩, ៧២។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នក
ទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន
កថ្នខណឌ ៣៧៦-៤០៧ (តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។
2156
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ
១៥៦។
2157
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២២៧។
2158
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥០៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ
៤៣០។
2159
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៨៧, ៤២១, ៥៥៦។ ជារោេកា ណ៍ទូរៅ
តលាកា កំពូេ ICTY និង តលាកា កំពូេ ICTR បានសរក្មច្ក្សបោនថ្ន បទឧក្កិដាមួយអាច្ក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយ
អំរពើអកមមខដេអាច្នាំឲ្យមានពិ ទធ កនុងសាានភាពខដេមានកាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់ វិធានកា រហើយថ្ន ជនជាប់រោទ
អាច្ទទួេខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ច្ំរ ះកា ច្ូេ ួមច្ំខណកច្ំរ ះបទឧក្កិដាត្តម យៈអំរពើ អកមមរនាះ កនុងសាានភាពខដេ
ជនជាប់រោទមានកាតពាកិច្ចក្តូវោត់ វិធានកា (សូមរមើេ ឧ. សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៦៦៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិោ ណារេើកត្តតជារក្ច្ើន ួមទាំង តួនាទី បស់ជនជាប់រោទ កក្មិត និងក្បសិទធភាពននកា ច្ូេ ួម

2160

រហើយនិងកិច្ខ
ច ិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា ទប់សាកត់បទឧក្កិដា

។

កា ច្ូេ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅ

កនុងរោេបំណង ួម មិនតក្មូវថ្ន ទាេ់ខតមានកា ច្ូេ ម
ួ ក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដជា
ា ក់លាក់ណាមួយខដេ
មានខច្ងរៅកនុងកិច្ចក្ពមរក្ពៀង ឬ ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រនាះរទ (ឧទាហ ណ៍ កា រធាើ
មនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ ឬ កា រធាើទា ណកមម) ប៉ាខនតវាអាច្ជាទក្មង់ននកា ជួយរក្ជាមខក្ជង
ឬ

កា ច្ូេ ួមច្ំខណករៅកនុងកា អនវតតរោេបំណង ួមរនាះ

2161

។

អនកច្ូេ ួមរៅកនុងសហ-

ឧក្កិដក
ា មម ួម អាច្តក្មូវឲ្យមានកា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយោ ី
ា មមទាង
ំ រនាះ
ខដេមិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដក
ា មម ួម ក្បសិនរបើក្តូវបាន ករឃើញថ្ន ឧក្កិដក
អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវ ោ៉ាងរហាច្ណាស់រៅរេើអក
ន ច្ូេ ួមណាមានក់ននសហឧក្កិដ-ា
កមម ួម រហើយអនកច្ូេ ួមរនះបានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួមរនាះ

694>

2162

។

ច្ំរ ះ ធាត្សំអតតរនាម័ត ននសហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី I ជនជាប់រោទក្តូវមានរច្តនា

ច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម រហើយអនកច្ូេ ួមរ្សងរទៀតននសហឧក្កិដក
ា មម ួមក្តូវមានរច្តនា
រនះ្ងខដ

2163

។ សក្មាប់សហឧក្កិដក
ា មម ួមទក្មង់ទី II ជនជាប់រោទក្តូវដឹងអំពច្
ី ិតេកេណៈនន

2164

ឧក្កិដក
ា មមខដេមានកា រធាើបាបជាក្បព័នធ និងមានរច្តនាជួយរក្ជាមខក្ជងក្បព័នរធ ធាើបាបជា ួមរនះ

។

រគក្តូវបង្វាញថ្ន អនកច្ូេ ួមរៅកនុងទក្មង់ណាមួយននសហឧក្កិដក
ា មម ួម មានរច្តនាដូច្ោននឹងោ ី
ួមទាំងរច្តនាជាក់លាក់ ខដេតក្មូវឲ្យមានសក្មាប់បទឧក្កិដខ
ា ៃះ ដូច្ជា អំរពើរធាើទកេបករមនញ ជា

2165

រដើម

។

“ភាពសំខ្ន់

និង វិសាេភាពននកា ច្ូេ ួមជាក់ខសតង បស់បគគេណាមានក់រៅកនុង

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Galić កថ្នខណឌ ១៦៨, ១៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Ntagerura និងអនករ្សងរទៀត
កថ្នខណឌ ៣៣៤)។
2160
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៣១១។
2161
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ ១០០។
2162
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ២២៥។
2163
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥០៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត
កថ្នខណឌ ៨២, ១១៨។
2164
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥០៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Vasiljević កថ្នខណឌ
១០១។
2165
រសច្កតស
ី រក្មច្ច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឯកសា E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ
១៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១១០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សហឧក្កិដក
ា មម ួម

ក៏អាច្ជាប់ ក់ព័នរធ ៅកនុងកា កំណត់

ខដេជាេកេខណឌតក្មូវខដ ឬរទ”

695>

ក្កុមរមធាវីកា

ថ្នរតើបគគេរនះមានធាត្សំអតតរនាម័ត

2166

។

កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋានថ្ន ជនជាប់រោទអាច្ក្តូវបានោត់ទកថ្ន

បានច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណងឧក្កិដា ួមជាក់លាក់
ច្ ិតឧក្កិដប
ា ៉ារណា
ណ ះ។ ក្កុមរមធាវីកា

ខតកនុងក ណីខដេរោេបំណង ួមរនះមាន

កតីបានរេើករឡើងថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់

រៅរេើរោេរៅក្សបច្ាប់មួយរ េគឺ “បដិវតតន៍នរោបាយសងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ”
រហើយថ្ន រក្កាយរពេបរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខតប៉ារណា
ណ ះ រទើបរោេនរោបាយឧក្កិដក្ា តូវ
បានអនវតតរឡើង។ រហតដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា
អាច្ក្តូវបានសននិដ្ឋាន

រដ្ឋយក្ោន់ខតខ្អករៅរេើកា ច្ូេ ួមរៅកនុង បបមួយរនាះរឡើយ

ក្សរដៀងោនរនះខដ ក្កុមរមធាវីកា
រោេបំណង ួមរនះបានរទ

696>

កតីជំទាស់ថ្ន រច្តនាននកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដម
ា ិន

2167

។

កតី នួន ជា បានសននិដ្ឋានថ្ន អំរពើឧក្កិដាមិនអាច្ផ្ទតច្់រច្ញពី

2168

។

ជាទូរៅ រសច្កតីសននិដ្ឋានទាំងរនះ គឺក្ច្ំខដេជាមួយនឹងអញ្ាក្តកមមខដេក្កុមរមធាវីកា

2169

កតី រអៀង សា ី បានរេើករឡើង

។ អងគជំនំជក្មះបានក្ោនរោេអញ្ាក្តកមមទាង
ំ រនះរៅនងៃទី ១២

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ួច្រហើយ រដ្ឋយយេ់រឃើញថ្ន រោេបំណង ួមមួយក្តូវខតមានរោេរៅ
បស់វាជាបទឧក្កិដម
ា ួយ ឬ មានកា ពិោ ណារេើកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដខា ដេជាមរធាបាយមួយ

2170

កនុងកា សរក្មច្រោេរៅ បស់វា

2166

។ រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ រទាះបីជាសហរៅក្កមរសើបអរងកតបាន

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kvočka និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ៩៧, ១៨៨។

2167

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា

E163/5/9 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៣-៥៧។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ
[ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣១១-៣១៣។
2168
រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម [ បស់ នួន ជា] ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៦-៣៧។
2169
សា ណា បស់ រអៀង សា ី រសនើសំេបរោេខ្នកខៃះននដីកាដំរណាះក្សាយរដ្ឋយសា កំហសនីតិ វិធី ឯកសា
E58 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៣-៦។ រសច្កតីសរងេបអញ្ាក្តកមមត្តមវិធាន ៨៩ បស់រលាក រអៀង
សា ី ឯកសា E51/4 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២៤(ឃ)។
2170
រសច្កតស
ី រក្មច្ច្ំរ ះកា អនវតតសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឯកសា E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ
១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទទួេសាគេ់ថ្ន រោេបំណង ួមរនះ “មិនខមនមានេកេណៈជាឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ក្សុង” ក៏រដ្ឋយ ក៏
សហរៅក្កមរសើបអរងកតបានបញ្ញជក់ថ្ន កា អនវតតរោេបំណង ួមរនះនាំឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទ-

2171

។ សហរៅក្កមរសើបអរងកតក៏បានរោទក្បកាន់ថ្ន អំរពើសកមម និងអំរពើអកមម បស់

ឧក្កិដា

ជនជាប់រោទបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន ជនជាប់រោទក៏មានរច្តនាឲ្យកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះរធាើ
រឡើងត្តម យៈរោេបំណង ួមខដេបណា
ត េឲ្យមាន ឬ ជាប់ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា
រនាះ

2172

។ អាក្ស័យរហតរនះ ជនជាប់រោទខកខ្នមិនបានបង្វាញឲ្យរឃើញនូវកា ភ័នក្ត ច្ឡំណា

មួយរនាះរឡើយ។
១៣.៣ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

697>

ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

គឺជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជា

បគគេខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

2173

។ រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់

បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្ន កា រ ៀបច្ំខ្នកា រនះក្តូវបានទទួេសាគេ់ជាទក្មង់ននកា
ទទួេខសក្តូវមួយទាំងរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន

ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវរនះអាច្ឲ្យជនជាប់រោទ

ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង

2171

2174

។

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៤។ កថ្នខណឌបនាទប់បង្វាញអំពស
ី កមមភាពឧក្កិដនា
ា នាខដេ “បណា
ត េឲ្យ”

ឬ “ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយសមាជិក និងអនកមិនខមនសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម (ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៥)។
2172
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២១, ១៥៣៣, ១៥៣៧។
2173
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៥, ៤៧៨។ រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ េិខិតបក ណ៍អនត ជាតិ
នានាបានខច្ងបញ្ចូ េកា ទទួេខសក្តូវរេើកា រ ៀបច្ំខ្នកា (ធមមនញ្ាទីក្កុងតូកយូ មាក្ត្ត ៥ ធមមនញ្ា, Nuremberg
មាក្ត្ត ៦, ច្ាប់ក្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់ រេខ ១០ មាក្ត្ត II(2)(ឃ), រោេកា ណ៍ Nuremberg
រោេកា ណ៍ VI អនសញ្ញាសតីពច្
ី ំណាប់ខ្មង
ំ មាក្ត្ត ៤(ក))។ តលាកា Nuremberg បាន្តនាទរទាសជនជាប់រោទ
ខដេក្តូវបាន ករឃើញថ្នបានរ ៀបច្ំខ្នកា រេើបទឧក្កិដអ
ា នត ជាតិ ួមទាំងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ្ងខដ
(សូមរមើេ ឧ. សាេក្កម Nuremberg ទំព័ ២៧៩-២៨២, ២៨៥-២៨៨, ២៩៤-២៩៦, ៣០៥-៣០៧, ៣១៦,
៣២២-៣២៥, ៣៣៩-៣៤១ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័ ៤០១)។
2174
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ២៖ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម
កថ្នខណឌ ១៦, ១៩, ២០។ កា រ ៀបច្ំខ្នកា ក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ២២៣, ២៣៩ និង
២៩០ ននក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៥៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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698>

រដើមបីដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើកា រ ៀបច្ំខ្នកា ជនជាប់រោទខតមានក់ឯង ឬ ួមជាមួយ

នឹងអនករ្សងរទៀត ក្តូវខតបានរ ៀបច្ំកា ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើឧក្កិដា រហើយរក្កាយមក កា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើ

2175

ឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះ ក់ព័នធ ឬ បរងកើតឲ្យមានបទឧក្កិដា

។ ខ្នកា រនះក្តូវបរងកើតរឡើងមន រហើយ

2176

បាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់កនុងកា ្នរៅក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា

។

ជនជាប់រោទក្តូវខតមាន

រច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធភាពខពស់ននកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដរា ៅរពេអនវតតខ្នកា រនាះ

2177

។

១៣.៤ កា ញុះញង់

699>

កា ញុះញង់ក៏ក្តូវបានទទួេសាគេ់ ជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ

2178

រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ្ងខដ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥

។ របើរទាះបីជាសំរៅភាសាខខម

និងបាោំងននមាក្ត្ត ២៩ ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រក្បើ កយថ្ន កា ញុះញង់ (“inciter”) ក៏
រដ្ឋយ ក៏សញ្ញាណនន កយថ្ន កា ជំ ញ (instigation) និងកា ញុះញង់ (incitement) ក្តូវបាន
ោត់ទកថ្នជា កយមានន័យដូច្ោន

2179

។

រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ

និង

រដ្ឋយសា ថ្ន កា ញុះញង់រនះក្តូវបានទទួេសាគេ់ជាទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមួយ ទាំងរៅកនុង
ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

2175

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥១៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ ២៦។
2176
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥១៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez
កថ្នខណឌ ២៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត រេខរោងរជើងទំព័ ២១១៦។
2177
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥១៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez
កថ្នខណឌ ៣១។
2178
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៥។ កា ជំ ញ និងកា ញុះញង់ក្តូវបានខច្ងបញ្ចូ េរៅ
កនុងេិខិតបក ណ៍អនត ជាតិនាមនឆ្នំ ១៩៧៥ (ធមមនញ្ា Nuremberg មាក្ត្ត ៦, អនសញ្ញាសតីពឧ
ី ក្កិដាកមមក្បេ័យពូជសាសន៍ មាក្ត្ត ៣, អនសញ្ញាបខនាមសតីពទា
ី សភាព មាក្ត្ត ៦, កតិកាសញ្ញាអនត ជាតិសីព
ត ីសិទធិពេ ដា និងសិទធិ
នរោបាយ មាក្ត្ត ២០, អនសញ្ញាសតីពីកា រ ីសរអើង មាក្ត្ត ៤, អនសញ្ញាសតីពីអាជាាយកាេ មាក្ត្ត II, អនសញ្ញា
សតីពីកា រ ីសរអើងត្តមក្បព័នអា
ធ បា៉ា រងទ មាក្ត្ត III(ក), អនសញ្ញាសតីពច្
ី ំណាប់ខ្មង
ំ មាក្ត្ត ៤(ក))។ តលាកា
Nuremberg

បាន្តនាទរទាសជនជាប់រោទខដេញុះញង់

និងជំ ញឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ

(សាេក្កម

Nuremberg ទំព័ ៣០២-៣០៤។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័ ៥៦៥-៥៧៦)។
2179
សាេដីកា បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Akayesu កថ្នខណឌ ៤៧៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវរនះ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់
ខច្ង

2180

700>

។

រដើមបីដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើកា ញុះញង់ ជនជាប់រោទមានក់ៗត្តម យៈអំរពើសកមម ឬ

2181

អកមម ជំ ញបគគេរ្សងរទៀតឲ្យក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា

។ កា ទទួេខសក្តូវរនះអាច្ជាេទធ្េនន

កា ជំ ញជាលាយេកេណ៍អកស ច្ាស់លាស់ ឬ រដ្ឋយទក្មង់រសៃៀមសាៃត់រ្សងរទៀត
ញុះញង់មិនតក្មូវឲ្យជនជាប់រោទមានអំណាច្ណាមួយរេើោ ីរនាះរទ

2183

2182

។ កា

។ អំរពើសកមម ឬ អកមម

ក្តូវរកើតរឡើងមន រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់កនុងកា ្នរៅក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា
ក្តឹមខតកា ជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដខា តប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ

2184

។

មិនខមន

ជនជាប់រោទក្តូវខត

2185

មានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធ ភាពខពស់ ននកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដរា ដ្ឋយសា ខតកា ញុះញង់រនះ

2180

។

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ

បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៦-៤០៧
(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា ញុះញង់ក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣ និង ៨៤
ននក្កមក្ពហមទណឌឆ្នំ ១៩៥៦។
2181
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័ ៥៧៦។
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ២៧។
2182
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ ២៧១២៧៣។
2183
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២២។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ ២៧១២៧៣។
2184
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២២។ សាេក្កម Nuremberg ទំព័

៣៣៦-៣៣៨

(សរក្មច្ឲ្យជនជាប់រោទ ួច្្តពីបទរោទមួយខ្នក រដ្ឋយខ្អករេើមេ
ូ ដ្ឋានថ្ន កា ញុះញង់មិនច្ាស់លាស់ ឬ មិន
រោទក្បកាន់ផ្ទទេ់ឲ្យបានក្គប់ក្ោន់)។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ២៧។ សាេដីការៅ
កនុងរ ឿងកតី Nahimana និងអនករ្សងរទៀត រេខរោងរជើងទំព័ ២១១៦។
2185
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៤។ សាេក្កម Nuremberg ទំព័ ៣០៣ (ខដេ
កត់សមាគេ់ថ្ន ជនជាប់រោទបានទទួេព័ត៌មានក្គប់ក្ោន់អំពកា
ី វិតតងីៗ
ម ននដំរណាះក្សាយច្ងរក្កាយ រហើយ “បានបនត
ស រស

និងរបាះពមព្ាយកា រោសនា បស់ខួ ៃនអំពីម ណភាព”) កថ្នខណឌ ៣៣៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី

Kordić និង Čerkez កថ្នខណឌ ៣២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៣.៥ កា បញ្ញជ

701>

ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ បានទទួេសាគេ់កា បញ្ញជជាទក្មង់មួយនន

កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ
រដ្ឋយសា ថ្ន

2186

។

រដ្ឋយសា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ

និង

កា បញ្ញជរនះក្តូវបានទទួេសាគេ់ជាទក្មង់មួយននកា ទទួេខសក្តូវទាំងរៅកនុង

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ និងរៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន
ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមួយរនះ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមាន
ច្ាប់ខច្ង

702>

2187

។

េកេខណឌននកា បញ្ញជតក្មូវថ្ន

ជនជាប់រោទកនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត

(អំណាច្ជាក់ខសតង) ឬ ត្តម្ៃូវច្ាប់ (រៅកនុងច្ាប់) បង្វគប់បគគេរ្សងរទៀតឲ្យក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដ។
ា

2188

ទំនាក់ទំនងជា្ៃូវកា វាងថ្ននក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ មិនខមនជាេកេខណឌតក្មូវរនាះរទ

។

កា ទទួេខសក្តូវអាច្រកើតមានរៅរពេជនជាប់រោទរច្ញបញ្ញជ ឬ រ្ទ កា បញ្ញជ ខដេ ួមទាំង
ត្តម យៈអនត កា ី្ងខដ
2186

2189

។ ោមនេកេខណឌខដេថ្ន កា បញ្ញជរនាះក្តូវខតរច្ញជាទក្មង់ពិរសស

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៥។ រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ កា បញ្ញជក្តូវបានខច្ងបញ្ចូ េរៅ

កនុងេិខិតបក ណ៍អនត ជាតិនានា (អនសញ្ញាទីក្កុងហសឺខណវ (IV) មាក្ត្ត ៤៩, ច្ាប់ក្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់
រេខ១០ មាក្ត្តII(2)(ខ)។ តលាកា នាសម័យ Nuremberg បាន្តនាទរទាសជនជាប់រោទច្ំរ ះកា បញ្ញជរេើឧក្កិដាកមមស្ង្វគម និង ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ (សាេក្កម Nuremberg ទំព័

២៨៩-២៩១, ៣១១-៣១៥។

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជកា ទំព័ ៥៦០-៥៦១, ៦៦៥, ៦៩៣។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ១០៦
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ១១១៩)។
2187
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ
បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៦-៤០៧
(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា បញ្ញជក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣ និង ៨៥ នន
ក្កមក្ពហមទណឌឆ្នំ ១៩៥៦។
2188
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ១០៦។
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័

៤៨៧-៤៨៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ ២៨។
2189
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជកា ទំព័ ៦១៦៦១៧ (អនកខដេបញ្ជូ នបញ្ញជអាច្ទទួេខសក្តូវ ក្បសិនរបើបញ្ញជរនាះរមើេរៅមានេកេណៈឧក្កិដា ឬ ក្បសិនរបើបញ្ញជ
រនាះអាច្ អនវតតកនុង របៀបជាឧក្កិដក
ា មម រហើយបញ្ញជរនាះមិន្សពា្ាយរដ្ឋយ ង់ោំកា ធានា ឬកា បញ្ញជក់បំភឺជា
ៃ
ោំបាច្់)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ណាមួយរនាះរទ

2190

ខដ

។

រហើយអតាិភាពននកា បញ្ញជអាច្នឹងបង្វាញត្តម យៈភ័សត្ត
តុ ងត្តមសាានភាព្ង

កា បញ្ញជរនះក្តូវរធាើរឡើងមន

រហើយច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់មួយដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត

2191

បទឧក្កិដា

។ ជនជាប់រោទក្តូវមានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីេទធភាពខពស់ថ្ន កា អនវតតត្តមកា

2192

បញ្ញជរនះទំនងនឹងបណា
ត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា

។

១៣.៦ កា ជួយ និងកា ជំ ញ

703>

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិបានទទួេសាគេ់ថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ ញ គឺជាទក្មង់ននកា

ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥

2193

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់

រឃើញថ្ន សំរៅជាភាសាបាោំងននមាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក ក្បដូច្
កយ “កា ជួយ និងកា ជំ ញ” រៅនឹងសញ្ញាណនន កយ “កា សមគំនិត”។ រទាះបីជាោៃ “កា

ជួយ និងកា ជំ ញ” និង កយ “កា សមគំនិត” មានេកេណៈខៃះ ួមោនក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះបាន
កំណត់ ួច្រហើយថ្ន ោៃ “កា ជួយ និងកា ជំ ញ” ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ កាន់ខតច្ាស់អំពីេកេណៈននកា
ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ជួយ និងកា ជំ ញរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ រហើយក្សបោននឹង
2190

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៧។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Kamuhanda កថ្នខណឌ

៧៦។
2191
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៧។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជកា ទំព័ ៦៨៣
(ខដេពិោ ណារឃើញថ្ន ម្នតីរោធាខដេរធាើរសច្កតីក្ ងបញ្ញជខ្អករេើកា ខណនាំ និងគំនិតជា ួម បស់រមបញ្ញជកា
អាច្ទទួេខសក្តូវ ក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នមានគំនិត្តួច្រ្តើមខៃះ រដ្ឋយពំខមន “ក្តឹមខតស រស ត្តម
បញ្ញជរដើមប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ”)។
2192
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៨។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជកា ទំព័ ៥១១។
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៤១-៤២។
2193
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៥។ កា ទទួេខសក្តូវរេើបទសមគំនិត ួមទាំង កា
ជួយ និងកា ជំ ញ ក្តូវបានទទួេសាគេ់ជារោេកា ណ៍ច្ាប់អនត ជាតិ រហើយក្តូវបានខច្ងបញ្ចូ េរៅកនុងេិខិតបក ណ៍
អនត ជាតិនានា រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ (ធមមនញ្ា Nuremberg មាក្ត្ត ៦, ច្ាប់ក្កុមក្បឹកាក្តួតពិនិតយអាេៃឺម៉ាង់ រេខ ១០
មាក្ត្ត II(2) (ខ), រោេកា ណ៍ Nuremberg រោេកា ណ៍ VII, អនសញ្ញាបខនាមសតីពីទាសភាព មាក្ត្ត ៣, ៥-៦។
អនសញ្ញាសតីពីអាជាាយកាេ មាក្ត្ត II,អនសញ្ញាសតីពីកា រ ីសរអើងត្តមក្បព័នអា
ធ បា៉ា រងទ មាក្ត្ត III(ខ),អនសញ្ញាសតីពី
ច្ំណាប់ខ្មង
ំ
មាក្ត្ត១(២)(ខ),៤(ក)។ អនសញ្ញាសតីពប
ី គគេខដេក្តូវបានកា

មាក្ត្ត២(១)(ង))។ តលាកា

Nuremberg បាន ្តនាទរទាសពីបទកា ជួយ និងកា ជំ ញរេើឧក្កិដាកមមស្ង្វគម និងឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំ ងនឹងមនសសជាតិ
(សូមរមើេ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី ក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ១១១៨, សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ១០៣១,
១០៣៩ ។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Ministries ទំព័ ៦៤៥-៦៤៦)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2194

សំរៅជាភាសាខខម និងសំរៅជាភាសាអង់រគៃសននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក

។ រដ្ឋយ

សា តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្នកា ជួយ និងកា ជំ ញរនះ ក្តូវបានទទួេ
សាគេ់ជាទក្មង់រ្សងៗននកា ទទួេខសក្តូវ ទាំងរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ និងរៅកនុ ង
ច្ាប់កមពជា
ុ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ ញ អាច្ឲ្យជនជាប់រោទ
ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង

704>

2195

។

អនកជួយ ឬ អនកជំ ញ ក្តូវ្តេ់កា ជួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត ឬ កា ោំក្ទខ្ងសាម តី

2196

ខដេមានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃង
ំ ច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដខា ដេពិតជាបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

។ ភ័សត្ត
តុ ង

ទាក់ទងនឹងខ្នកា ឬ កា ក្ពមរក្ពៀង វាងអនកជួយ ឬ អនកជំ ញ ជាមួយនឹងោ ី មិនតក្មូវឲ្យមាន
រនាះរទ

2197

។ រដើមបី ករឃើញពិ ទធ រេើកា ជួយ និងកា ជំ ញ ជនជាប់រោទក្តូវខតបានដឹងថ្ន បទ-

ឧក្កិដម
ា ួយអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

2198

ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដរា នាះ

។

រហើយអំរពើ បស់ខួ ន
ៃ រនះបានជួយ

ឬ

សក្មួេដេ់កា

ជនជាប់រោទក្តូវដឹងអំពធា
ី ត្សំសំខ្ន់ៗនន

បខនាមពីរនះរទៀត

2194

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣២។

2195

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៤។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ

បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៦-៤០៧
(តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។ កា ជួយ និងកា ជំ ញក្តូវបានកំណត់ជាបទរេមើសក្ពហមទណឌ ត្តមមាក្ត្ត ៨៣
និង ៨៧ ននក្កមក្ពហមទណឌឆ្នំ ១៩៥៦។
2196
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥២៨, ៥៣៣។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Flick ទំព័
១២១៧ (“អនកខដេបានច្ូេ ួមច្ំខណករដ្ឋយរច្តនាត្តម យៈឥទធិពេ និងេយ បស់ខួ ៃន រៅកនុងកា ោំក្ទដូច្បាន
រេើករឡើងរៅកនុងទំព័ រនះ រោងត្តមរោេកា ណ៍ច្ាប់ជាធ មាន ក្តូវោត់ទកថ្នជាអនកសមគំនិតរៅកនុងបទរេមើស
ខបបរនះ របើរទាះជាពខំ មនក្តូវបានោត់ទកថ្នជាោ ីករ៏ ដ្ឋយ”។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីក្កសួងយតតិធម៌ ទំព័ ១១១៨,
កា ជំនំជក្មះរេើរ ឿងកតី Schonfeld ទំព័ ៦៤, ៧០ (ខដេបាន្តេ់ “ទំនកច្ិតប
ត ខនាមរេើនដគូ បស់ខួ ៃន”)។ សាេដីកា
រៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៤៥-៤៦, ៤៨។
2197
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣៤។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២២៩។
2198
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣៤-៥៣៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen
ទំព័

៥៦៩ (“រៅកនុងកា ត្តម ក កា វាយតនមៃ និងកា ក្បគេ់បញ្ជ ីរ្
ម ះអនកមខអនកកា ននបកសកមមយ
ុ នីសជ
ត ូនដេ់

អងគនីតិក្បតិបតតនិ នអងគកា បស់ខួ ៃន

រហើយខៃួនបានដឹងថ្ន

មនសសរៅកនុងបញ្ជ ីរ្
ម ះរនាះនឹងក្តូវបានសមាៃប់រោេ

ក្បសិនរបើត្តម ករឃើញរនាះ”)។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៤៥-៥០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

បទរេមើសខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយោ ី ប៉ាខនតមិនោំបាច្់មានរច្តនាកនុងកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា

2199

ដូច្ោ ីរទ ួមទាំងរច្តនាជាក់លាក់កនុងកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដនា
ា នា ដូច្ជា អំរពើរធាើទកេបករមនញ

705>

ក្កុមរមធាវីកា

។

កតី រខៀវ សំ្ន រេើករឡើងបញ្ញាច្ំនួនបីច្ំណច្ ក់ព័នន
ធ ឹងធាត្សំសតានម័ត

ននកា ជួយ និងកា ជំ ញ៖ (១) ថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្ជួយ ឬ ជំ ញ ត្តម យៈអំរពើអកមមបានខដ
ឬរទ (២) ថ្នរតើអំរពើ បស់ជនជាប់រោទក្តូវខតមានរោេរៅោ៉ាងជាក់លាក់រដើមបីសក្មួេដេ់កា
ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដរា ដ្ឋយោ ីខដ ឬ រទ និង (៣) ថ្នរតើកា ទទួេខសក្តូវអាច្រកើតរច្ញពីកា ជួយ
រក្ជាមខក្ជង រក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដខា ដ ឬ រទ។
១៣.៦.១ កា ជួយ និងកា ជំ ញត្តម យៈអំរពើអកមម

706>

ក្កុមរមធាវីកា

អំរពើ វិជជមានមួយ

កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋានថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ ញ តក្មូវឲ្យមាន

រហើយបានជំទាស់ថ្ន

កា អនវតតយតតិសា្សតដ៏ច្ក្មូងច្ក្មាស់ បស់តលាកា

ICTY ខដេបានយេ់រឃើញថ្ន កា ជួយ និងកា ជំ ញ អាច្រធាើរឡើងត្តម យៈអំរពើអកមម នឹង
ំរលាភរេើរោេកា ណ៍នីតានកូេភាព

2200

។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន

្ទយ
ុ នឹងកា

រេើករឡើងរនះ យតតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg បានទទួេសាគេ់ថ្ន ជនជាប់រោទអាច្ក្តូវបាន
ដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះអំរពើអកមមខដេបានជួយ

និងជំ ញដេ់កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទ-

2201

ឧក្កិដា

។ ក ណីខដេថ្ន រតើអំរពើអកមមបាន ឬ មិនបានជួយ ឬ ជំ ញឲ្យមានបទឧក្កិដរា នាះ វា

ជាបញ្ញាខដេក្តូវយកមកកំណត់រៅត្តមក ណីនីមួយៗ

2199

2202

។

កា កំណត់រនះនឹងទំនងជាក្តូវ

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić

កថ្នខណឌ ១២៧។
2200
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា

E163/5/9 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៥៩-៦១។ រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ
[ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣២១។
2201
សូមរមើេ ឧ. សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័ ៥៧២។ កា ជំនំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Essen
Lynching ទំព័ ៩០។ សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ ២៧៧។
2202
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ ៤៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៤៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ពិនិតយរៅរេើតួនាទី និងអំណាច្ បស់ជនជាប់រោទ

2203

។ រហតដូរច្នះ កា សននិដ្ឋានខបបរនះក្តូវ

បានក្ោនរោេរោងត្តមរហត្េរនះ។
១៣.៦.២ រោេរៅជាក់លាក់

707>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋានថ្ន កា ្តនាទរទាសរេើកា ជួយ និងកា

ជំ ញ អាច្រធាើរឡើងខតកនុងក ណីខដេកា ជួយ ឬ កា ជំ ញ បស់ជនជាប់រោទមាន “រោេរៅ
ជាក់លាក់” រដើមបីជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា (ខដេរៅជាទូរៅថ្ន “រោេរៅជាក់-

2204

លាក់”)

។

ក្កុមរមធាវីកា

ខដេវា្ទយ
ុ នឹងកា អនវតតរៅ

កតីខ្អកកា សននិដ្ឋានរនះរៅរេើសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី
អ.វ.ត.ក

2205

។

Perišić

របើរទាះជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនមាន

កាតពាកិច្ចរោ ពត្តមយតតិសា្សត បស់តលាកា កំពូេ ICTY ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះអាច្ពឹង
ខ្អករេើយតតិសា្សតរនះ រហើយកនៃងមក អងគជំនំជក្មះធាៃប់បានពឹងខ្អក្ងខដ រៅរេើយតតិសា្សត
បស់តលាកា អនត ជាតិរ្សងៗរទៀត រៅរពេកំណត់អំពីធាត្សំរ្សងៗននបទរេមើស

708>

2206

។

រៅនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ តលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Perišić ត្តមសរមៃងភាគ

រក្ច្ើន បស់រៅក្កម បានសរក្មច្ថ្ន ធាត្សំសតានម័ត ននកា ជួយ និងកា ជំ ញ តក្មូវឲ្យបង្វាញ

2207

ភ័សត្ត
តុ ងននរោេរៅជាក់លាក់
ពិនិតយអងគរហតបង្វាញថ្ន

2203

។

រៅក្កមភាគរក្ច្ើនបានសរក្មច្បខនាមរទៀតថ្ន

រក្កាយពី

“រោេរៅជាក់លាក់បរងកើតជាច្ំណងទច្ច ិត វាងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័

៥៧២ (អំរពើអកមម បស់បគគេណាមានក់ខដេមានតួនាទី

អំណាច្ខពស់អាច្រេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យជនជាប់រោទក្បក្ពឹតប
ត ទរេមើសបាន) ៥៧៥ (សរក្មច្ឲ្យជនជាប់រោទ ួច្ពីបទរោទ
រក្កាយពីពិោ ណារេើតួនាទីថ្ននក់ទាប បស់ជនជាប់រោទ រហើយនឹងរក្កាយពីបានពិោ ណារឃើញថ្ន ជនជាប់រោទ
មិនសាិតរៅកនុង “សាានភាពមួយអាច្ជំទាស់បាន”)។ កា ជំនំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Essen Lynching ទំព័

៩០។

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ ៤២។
2204
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ [រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៣២១-៣២៣។
2205
ោមនរៅក្កមនន អ.វ.ត.ក ឬ អងគជំនំជក្មះណាមួយ បានទាមទា េកេខណឌននរោេរៅជាក់លាក់រនាះរទ (ដីកា
ដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៥០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៣៣។ កាំង រហកកអាវ
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១។
2206
ខ្នកទី២៖ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ ១៦។
2207
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ ៣៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដេ្តេ់រដ្ឋយជនជាប់រោទជាមួយនឹងបទឧក្កិដខា ដេក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយោ ី” មា៉ា ងរទៀតសំអាង
រហតរេើរោេរៅជាក់លាក់ ក្តូវបង្វាញឲ្យបានច្ាស់លាស់កនុងក ណីខដេអំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

2208

រៅឆ្ៃយពីទីកខនៃងឧក្កិដក
ា មម របើគិតទាំងរពេរវលា និងទីត្តង
ំ ភូមិសា្សត

។ តលាកា កំពូេ

កនុងរ ឿងកតី Perišić បានោប់រ្តើមពិោ ណារេើបញ្ញារនះរៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Tadić ច្ះនងៃ
ទី ១៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៩៩ រដ្ឋយរេើករឡើងថ្ន “អនកជួយ និងអនកជំ ញ រធាើអំរពើរ្សងៗ កនុង

រោេរៅជាក់លាក់

រដើមបីជួយរក្ជាមខក្ជង

រេើកទឹកច្ិតត

ឬ្តេ់កា ោំក្ទខ្ងសាម តីដេ់កា

ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដជា
ា ក់លាក់ណាមួយ...រហើយកា ោំក្ទរនះ
បទឧក្កិដ”ា

2209

។

បនាទប់មក

មានអានភាពធំរធងរៅរពេក្បក្ពឹតត

តលាកា កំពូេរនះបានពិនិតយរមើេរឡើង វិញរេើយតតិសា្សត បស់

តលាកា កំពូេននតលាកា មិនអច្ិន្នតយ៍រ្សងរទៀតរេើច្ំណច្រនះ

ួមទាំងកា រេើករឡើងហាក់ដូច្

ជាជាក់លាក់រៅកនុងសាេដីកាកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin ខដេថ្ន “តលាកា កំពូេ
បានបញ្ញជក់ថ្ន “រោេរៅជាក់លាក់” មិនខមនជាធាត្សំសំខ្ន់ននធាតសតានម័តននកា ជួយ និង
កា ជំ ញរនាះរឡើយ”

2210

។ ស បរសច្កតីមក កា ពិនិតយរមើេរឡើង វិញរនះ បាននាំឲ្យរៅក្កមភាគ

រក្ច្ើនននតលាកា កំពូេកនុងរ ឿងកតី Perišić សននិដ្ឋានថ្ន មកទេ់រពេបច្ចប
ុ បនន ោមនសាេដីកាណា
មួយននតលាកា កំពូេបាន ករឃើញរហត្េគួ ឲ្យរជឿជាក់ អាច្ឲ្យង្វករច្ញពីនិយមន័យននកា
ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ជួយ

និងកា ជំ ញ

ដូច្បានកំណត់រៅកនុងសាេដីកាននរ ឿងកតី

Tadić

ខដេតក្មូវឲ្យបង្វាញភ័សត្ត
តុ ងននរោេរៅជាក់លាក់រនាះរទ។

709>

រក្កាយពីមានសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី

រដញរដ្ឋេ បស់ក្កុមរមធាវីកា

Perišić

និងរសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាកា

កតី រខៀវ សំ្ន រៅកនុងរ ឿងកតីបច្ចប
ុ បននរនះ អងគជំនំជក្មះ

តលាកា កំពូេ ICTY បានរច្ញសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović ខដេកនុងរនាះបានក្ោនរោេ
នូវ វិធីសា្សតខដេបានអនវតតរៅកនុងរ ឿងកតី Perišić រដ្ឋយរេើករឡើងពីច្ាប់ជាធ មានខដេខច្ង
ថ្ន “រោេរៅជាក់លាក់មិនខមនជា ធាត្សំសតានម័ត សំខ្ន់មួយននកា ជួយ និងកា ជំ ញរនាះ

2208

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ ៣៧-៤០។ ្ទយ
ុ មកវិញ រៅក្កមភាគរក្ច្ើនននតលាកា កំពូេបាន

បញ្ញជក់ថ្ន កនុងក ណីជនជាប់រោទមានវតតមានរៅទីត្តំងបទរេមើស រោេរៅជាក់លាក់អាច្មានេកេណៈក្បរោេ
ត្តម យៈកា ពិភាការេើធាត្សំរ្សងរទៀត ដូច្ជា កា ច្ូេ ួមច្ំខណកដ៏សំខ្ន់ជារដើម។
2209
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Tadić កថ្នខណឌ ២២៩ (គូសបញ្ញជក់បខនាម)។
2210
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić កថ្នខណឌ ២៧-៣៦ ខដេរោងរេើ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង
Šljivančanin កថ្នខណឌ ១៥៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រទ”

2211

។

រដ្ឋយរេើករឡើងពីកា ក្បឈ្មនឹងរសច្កតីសរក្មច្នារពេមន បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងសាេ

2212

ដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović យេ់រឃើញ

ថ្នខៃួនក្តូវកំណត់ វិធីសា្សតឲ្យបានក្តឹមក្តូវ

2213

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរនះ

បានរធាើកា វិភាគោ៉ាងរក្ច្ើនរៅរេើយតតិសា្សត បស់តលាកា មិនអច្ិន្នតយ៍ នានា និងច្ាប់ទំរនៀម
ទមាៃប់អនត ជាតិ។ កា វិភាគ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović
កា ពិនិតយសីជរក្

រឡើង វិញរេើយតតិសា្សតរក្កាយស្ង្វគមរលាករេើកទី

II

ួមមាន

ខដេ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ

សក្មាប់ប ិបទ បស់ អ.វ.ត.ក។ យតតិសា្សតទាង
ំ រនះតក្មូវឲ្យកំណត់ថ្ន រតើរោេរៅជាក់លាក់គឺ
ជាខ្នកមួយននកា ជួយ និងកា ជំ ញខដ ឬ រទ រដ្ឋយសា េកេខណឌតក្មូវរនះមានអតាិភាពរៅកនុង
ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិរៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩

2214

។ កនុងច្ំំរណាមច្ំណច្

នានា សាេដីកា បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរៅកនុងរ ឿងកតី Šainović បានកំណត់យកយតតិសា្សតពីតលាកា រោធាននច្ក្កភពអង់រគៃស តលាកា រោធាននក្បរទសបាោំង កា ជំនំជក្មះនានា
ខដេបានរធាើរឡើងរៅរក្កាមេកេខណឌននច្ាប់រេខ ១០ បស់ក្កុមក្បឹកាក្គប់ក្គង និងសាេក្កម
តលាកា Nuremberg

2215

។ ខ្អកត្តមកា ពិនិតយរមើេរឡើង វិញ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរនះ

បានរធាើ “រសច្កតីសននិដ្ឋានគួ ឲ្យរជឿជាក់” មួយថ្ន រោេរៅជាក់លាក់មិនខមនជាធាត្សំមួយននកា
ទទួេខសក្តូវរេើកា ជួយ និងកា ជំ ញរក្កាមច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិរនាះរទ រហើយ ធាត្សំ

2211

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៦៥០។

2212

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Mrkšić និង Šljivančanin និងសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Lukić និង Lukić ។

2213

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៦២២។

2214

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović ក៏ ួមមានកា ពិនិតយេមអិតរឡើង វិញរេើច្ាប់ជាតិសព
ី ត ីកា ជួយ និងកា ជំ ញ

្ងខដ ។ រទាះបីជាកា ពិនិតយរឡើងវិញរនះរផ្ទតតសំខ្ន់រេើច្ាប់ខដេក្តូវបានអនម័តរក្កាយអំឡុងរពេខដេ អ.វ.ត.ក
មានយត្តតធិកា ក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ជាកា សំខ្ន់ក្តូវកត់សមាគេ់រៅរេើរសច្កតីសននិដ្ឋាន
បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេរនះថ្ន
ក្បព័នច្
ធ ាប់សំខ្ន់ៗរៅរេើពិភពរលាក”

“មិនមានរោេកា ណ៍ ួមជាក់លាក់មួយ”

អាច្នឹងក្តូវបានទាញរច្ញពី

រហើយេកេខណឌតក្មូវននរោេរៅជាក់លាក់សក្មាប់កា ទទួេខសក្តូវរេើ

កា ជួយ និងកា ជំ ញ ពខំ មនជាកា អនវតតទូរៅ ួមមួយរៅកនុងយត្តតធិកា ជាតិរនាះរទ (សូមរមើេ កថ្នខណឌ ១៦៤៤,
១៦៤៦) ។
2215
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៦២៧-១៦៤២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

661

01006969
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សតានម័ត ួមមាន “កា ជួយ កា រេើកទឹកច្ិតត ឬកា ោំក្ទ្ៃូវច្ិតជា
ត ក់ខសតងណាមួយ ខដេមាន
2216
អានភាពធំរធងរៅរេើកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម”

710>

ក្សរដៀងោនរនះខដ

។

សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី

Taylor

បស់តលាកា ពិរសសសក្មាប់

ក្បរទសរសោ៉ា រឡអូន (SCSL) ខដេក្តូវបានរច្ញរក្កាយសាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Perišić បានរធាើ
កា ពិនិតយរឡើង វិញគួ ឲ្យរជឿជាក់រៅរេើយតតិសា្សត

និងេិខិតបក ណ៍អនត ជាតិ

សា្សត និងេិខិតបក ណ៍អនត ជាតិទាង
ំ ឡាយខដេបានរធាើរឡើងរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥

ួមទាំងយតតិ-

2217

រហើយបាន

សរក្មច្ថ្ន “បញ្ញាសំខ្ន់ ថ្នរតើអំរពើសកមម និងកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ជនជាប់រោទ អាច្និោយបានថ្ន
មានអានភាពធំរធងរៅរេើកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដខា ដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ខដ ឬ រទ”

2218

។ ខ្អក

ត្តមកា សិកាេមអិតរេើយតតិសា្សត និងេិខិតបក ណ៍នានារៅកនុងសាេដីកាននរ ឿងកតី Šainović
និង Taylor អងគជំនំជក្មះរនះយេ់រឃើញថ្ន ជំហ រេើករឡើងរនះគួ ឲ្យរជឿជាក់ និងជាកា ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ោ៉ាងក្តឹមក្តូវននច្ាប់ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥។ ដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានរហត្េ
គួ ឲ្យរជឿជាក់ណាមួយអាច្ឲ្យង្វករច្ញពីនិយមន័យពីមនននកា ជួយ

និងកា ជំ ញរនាះរទ។

អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះក្ោនរោេនូវរសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

កតី ក់ព័នធ

នឹងរោេរៅជាក់លាក់រនះ។
១៣.៦.៣ កា ជួយរក្ជាមខក្ជងរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតឧ
ិត ក្កិដក
ា មម

711>

ជាច្ងរក្កាយ ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានសននិដ្ឋានថ្ន ទំនាក់ទំនងរហត និង

្េ មិនមានអតាិភាពរៅច្រនាៃះរពេខដេឧក្កិដក
ា មមក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង និងកា ជួយរក្ជាមខក្ជង
ខដេបាន្តេ់ឲ្យរក្កាយកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរនាះរទ។ រហតដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា

កតីសននិដ្ឋាន

ថ្ន បគគេខដេជួយរក្ជាមខក្ជង រក្កាយកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមមិនអាច្ទទួេខសក្តូវរេើកា ជួយ
និងកា ជំ ញបទឧក្កិដបា
ា នរទ

2219

។

2216

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Šainović និងជនរ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៦៤៩។

2217

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ ៣៦៨-៣៨៥។

2218

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ ៣៦៨។

2219

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន]

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា

E163/5/9 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦២-៦៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

662

01006970
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

712>

តលាកា កំពូេ ICTY បានសរក្មច្ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន “ធាត្សំសតានម័ត ននកា ជួយ និង

កា ជំ ញបទឧក្កិដម
ា ួយអាច្រកើតរឡើងរៅមន រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬ រក្កាយ បទឧក្កិដស
ា ំខ្ន់ក្តូវ
បានក្បក្ពឹតរត ឡើង”

2220

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន វិធីសា្សត បស់តលាកា

ICTY ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ពីកា យេ់រឃើញមួយថ្ន កា ្តេ់កា សនាខដេរធាើរឡើងរៅមន ឬ រៅកនុងអំឡុង
ត ទឧក្កិដថ្ន
ា នឹងជួយរក្ជាមខក្ជងរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដា អាច្ជក្មុញឲ្យ
រពេននកា ក្បក្ពឹតិប
ឬ ្តេ់កា ោំក្ទខ្ងសាម តីដេ់ោ ី រហតដូរច្នះរហើយ កា សនាថ្ននឹង្តេ់កា ជួយរក្ជាមខក្ជង

2221

ត ទឧក្កិដា
អាច្មានអានភាពធំរធងរេើកា ក្បក្ពឹតិប

រនះ

។

វិធីសា្សតរនះក្តូវបានទទួេយក

រក្ច្ើនរៅកនុងយតតិសា្សតមួយច្ំនួននាសម័យរក្កាយស្ង្វគមរលាករេើកទី២ ្ងខដ

713>

2222

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន េកេខណឌតក្មូវសំខ្ន់បំ្តគឺថ្ន កា ជួយរក្ជាមខក្ជង កា

រេើកទឹកច្ិតត ឬកា ោំក្ទខ្ងខ្នកសាម តី ក្តូវខតមានអានភាពធំរធងរេើកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដណា
ា
មួយ

2223

។ រហតដូរច្នះ រៅរពេមិនមានទក្មង់ននកា ជួយរក្ជាមខក្ជង កា រេើកទឹកច្ិតត ឬកា

ោំក្ទខ្ងខ្នកសាម តីជាមនណាមួយ កា ជួយរក្ជាមខក្ជងខដេ្តេ់ឲ្យរក្កាយរពេក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា
មិនអាច្បំរពញេកេខណឌតក្មូវរនះបានរឡើយ។ ទំនាក់ទន
ំ ងរហត និង្េមានអតាិភាពខតរៅរពេ

2224

ខដេអានភាពននកា រេើកទឹកច្ិតត ឬកា ោំក្ទខ្នកសាម តីរកើតមានរឡើងខតប៉ារណា
ណ ះ

។ អងគជំនំជក្មះ

មិនោំបាច្់កំណត់អតតសញ្ញាណត្តមក្ទឹសី ត ច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិទា
ត ង
ំ អស់ខដេអាច្មានអានភាពោ៉ាង

2220

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៤៨ (គូសបញ្ញជក់បខនាម)។

2221

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Furundžija កថ្នខណឌ ២៣០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Aleksovski កថ្នខណឌ ៦២។

សូមរមើេ្ងខដ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Brđanin កថ្នខណឌ ២២៧ (“កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទត្តម្ៃូវច្ិតត
អាច្បរងកើតជាកា ួមច្ំខណកសំខ្ន់មួយច្ំរ ះបទរេមើសរៅរពេោ ីបានដឹងអំពីបទរេមើសរនះ”)។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević “តក្មូវឲ្យមានកា ជួយ និងកា ជំ ញរៅរក្កាយកា ក្បក្ពឹតិត

បទឧក្កិដា រដ្ឋយទាមទា េកេខណឌថ្ន រៅរពេមានកា រ ៀបច្ំខ្នកា កា រក្តៀមរ ៀបច្ំ ឬ កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើស កា
ក្ពមរក្ពៀងជាមនមួយមានអតាិភាព វាងោ ី និងអនកជួយ និងអនកជំ ញ” (សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង
Jokić កថ្នខណឌ ៧៣១)។ មកទេ់រពេបច្ចប
ុ បនន វិធីសា្សតរនះពំក្តូវបានទទួេសាគេ់រដ្ឋយតលាកា កំពូេ ICTY
រនាះរទ។
2222
កា ជំនំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Schonfeld ទំព័ ៧០។ កា ជំនំជក្មះរៅកនុងរ ឿងកតី Rohde ទំព័ ៥៦។
2223
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧០៤ ។
2224
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧០៨-៧១០ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខ្ៃង
ំ រេើកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទឧក្កិដរា នាះរទ។ ប៉ាខនត ច្ំណច្រនះអាក្ស័យរៅរេើកា វាយតនមៃរេើភស
័ ត្ត
តុ ង
រៅត្តមក ណីនីមួយៗខតប៉ារណា
ណ ះ

2225

។

១៣.៧ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

714>

កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើខដេអាច្យកមកអនវតតច្ំរ ះទាំងថ្ននក់រេើកនុងជួ រោធា

និងទាំងថ្ននក់រេើកនុងជួ សី វេ
ិ

ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្នំ

2226

១៩៧៥

។ រដ្ឋយសា ខតតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ និងរដ្ឋយសា ថ្ន កា ទទួេខស

ក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្នំ១៩៧៥ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន

ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមួយរនះអាច្ឲ្យជនជាប់រោទ

ក្បរមើេរឃើញ និងដឹងក្គប់ក្ោន់ថ្នមានច្ាប់ខច្ង

715>

2227

។

រដើមបីអាច្ឲ្យថ្ននក់រេើមានក់ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះអំរពើឧក្កិដា បស់ថ្ននក់រក្កាមបានរនាះ

មួយ ោំបាច្់ក្តូវមានទំនាក់ទំនង វាងថ្ននក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគប់

ទី

វាងជនជាប់រោទ នឹង

បគគេខដេបានក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដ។
ា ថ្ននក់រេើោបា
ំ ច្់ក្តូវមានកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាពរេើោ ី

2225

សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ ៤៧៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blagojević និង Jokić កថ្នខណឌ

១៣៤។
2226
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៦-៤៧៧។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ
នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១១ កថ្នខណឌ ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ
(អ.ប.ជ)ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤១៣-៤៦០។ សូមរមើេ្ងខដ រ ឿងកតី
Hadžihasanović និង Kubura រសច្កតីសរក្មច្រេើបណតឹងសាទកេបនាទន់បងេំខដេជំទាស់តវា៉ា បញ្ញាយត្តតធិកា

ក់ព័នធ

នឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ (អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ) កថ្នខណឌ ២៩។
2227
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ)
ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ២៣២។ សាេដីការេើបណតង
ឹ ឧទធ ណ៍ បស់
រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១
កថ្នខណឌ៤៦០។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩-៣២៣។ ខ្នកទី ៨៖
តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៦-៤០៧ (តួនាទីជាន់ខពស់ បស់ជនជាប់រោទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

664

01006972
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កនុងន័យថ្នថ្ននក់រេើមានេទធភាពជាក់ខសតងរដើមបីទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមមរេើបទឧក្កិដបា
ា ន

2228

។

ច្ំណច្ទីពី ថ្ននក់រេើក្តូវខតបានដឹង ឬ មានរហត្េដឹងថ្ន បទឧក្កិដប
ា ក្មុងនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬ
ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយអនករៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ខួ ន
ៃ
បង្វគប់ បស់ខួ ន
ៃ បានក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា
រទ

2229

ថ្ននក់រេើក្តូវខតដឹងថ្ន

។

អនករៅរក្កាម

មិនខមនក្ោន់ខតដឹងអំពីកា រកើតមានននបទឧក្កិដប
ា ៉ារណា
ណ ះ

2230

។ ថ្ននក់រេើមានរហត្េខដេអាច្ដឹងថ្ន បទឧក្កិដប
ា ក្មុងនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬ ក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតរត ៅរពេខដេោត់មានព័ត៌មានក្គប់ក្ោន់ខដេតក្មូវឲ្យរធើកា
ា រសើបអរងកតខងមរទៀត

716>

ច្ំណច្ច្ងរក្កាយ

ថ្ននក់រេើខកខ្នមិនបានោត់ វិធានកា ោំបាច្់

ទប់សាកត់បទឧក្កិដា ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមមរេើោ ី

2231

។

និងសមក្សបកនុងកា

2232

។ វិធានកា ោំបាច្់ គឺជា វិធានកា សមក្សបទាំង

ឡាយសក្មាប់ថ្ននក់រេើកនុងកា អនវតតកាតពាកិច្ច បស់ខួ ន
ៃ

រដ្ឋយបង្វាញពីកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងពិត

ក្បាកដកនុងកា ទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមម។ វិធានកា សមក្សប គឺជា វិធានកា ទាំងឡាយណាខដេ

2228

ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩(ងមី)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីកាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ៥៤០-៥៤២។

ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៩១១៩២, ១៩៨, ២០៦, ២៥២។
2229
ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩ (ងមី)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៣៥៤៤។ សូមរមើេ្ងខដ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី RuSHA ទំព័ ១០៦។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីរមបញ្ញជកា ទំព័
៥៤៥។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតីច្ំណាប់ខ្មង
ំ ទំព័ ១២៣០, ១២៧១ (ថ្ននក់រេើ “អាច្ទាមទា ឲ្យមាន បាយកា ណ៍
ក្គប់ក្ោន់អំពរី ហតកា ណ៍ ទាំងអស់ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុង វិសាេភាពននអំណាច្ បស់ខួ ៃន ...ក្បសិនរបើខកខ្នមិន
ទាមទា និងក្បមូេព័ត៌មានឲ្យបានរពញរេញរទរនាះ កា រធាសក្បខហសច្ំរ ះកាតពាកិច្ច គឺធាៃក់រេើខួ ៃន រហើយថ្ននក់
រេើមិនមានេទធ ភាពយកកា រធាសក្បខហសរនះមកសំអាងជាកា កា
បិទខភនក បស់ខួ ៃនច្ំរ ះអាីខដេកំពងរកើតរឡើងរៅជំ វិញខៃួន

ខៃួនបានរឡើយ”) ១២៨១ (“ថ្ននក់រេើមិនអាច្

រហើយទាមទា ឲ្យ ួច្្តពីទណឌកមមពីរក្ ះខតខៃួនមិនបាន

ដឹងអំពអ
ី ាីខដេខៃួនមានកាតពាកិច្ចក្តូវដឹងរនាះរទ”)។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿកតី Toyoda ទំព័ ៥០០៦ (ថ្ននក់រេើអាច្ទទួេ
ខសក្តូវ ក្បសិនរបើ “បានដឹង ឬ គួ ខតបានដឹងត្តម យៈកា យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ បស់ខួ ៃនឲ្យបានសមក្សប”)។ សាេដីកា
រៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ២២៨-២៤១។
2230
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៣។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Orić កថ្នខណឌ ៥៧៥៩។
2231

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៤។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Hadžihasanović និង

Kubura កថ្នខណឌ ២៨។
2232
ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក មាក្ត្ត ២៩ (ងមី) ។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៥៥៤៧។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Einsatzgruppen ទំព័ ៤៨៥-៤៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាិតរៅកនុងអំណាច្ជាក់ខសតង បស់ថ្ននក់រេើ។ វិធានកា ោំបាច្់ និង វិធានកា សមក្សប ក្តូវយក
មកពិោ ណារៅត្តមក ណីជាក់ខសតងនីមួយៗ
កនុងកា ដ្ឋក់ទណឌកមម

2233

។ កា ខកខ្នកនុងកា ទប់សាកត់ និងកា ខកខ្ន

រកើតមានរៅកនុងរពេខសៗោន

គឺកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើកនុងកា

ទប់-សាកត់បទឧក្កិដរា កើតរឡើងរៅមនរពេក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដរា នាះ ច្ំខណកកា ទទួេខសក្តូវរេើកា

2234

ដ្ឋក់ទណឌកមមច្ំរ ះោ ី វិញ រកើតរឡើងរក្កាយរពេក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា
ក្ោនរោេរសច្កតីសននិដ្ឋាន បស់ក្កុមរមធាវីកា

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

កតី រខៀវ សំ្ន ខដេរេើករឡើងថ្ន ធាត្សំ

2235
។
សតានម័ត ននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើក្តូវខតរកើតមនបទឧក្កិដា

717>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា រេើកបញ្ញាច្ំនួនបីច្ំណច្ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់

ថ្ននក់រេើ៖ (១) ឋានៈននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើរៅកនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្នំ
១៩៧៥ (២) ថ្នរតើថ្ននក់រេើក្តូវខតមានកាតពាកិច្ចរៅកនុងកា ោត់ វិធានកា ខដេក្តូវបានកំណត់ជា
មនរៅកនុងច្ាប់ជាតិកនុងរពេ ក់ព័នណា
ធ
មួយខដ ឬ រទ និង (៣) ថ្នរតើថ្ននក់រេើក្តូវទទួេខសក្តូវ
ខតច្ំរ ះអំរពើ បស់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់ផ្ទទេ់ខដ ឬ រទ។
១៣.៧.១ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើរៅកនុងច្ាប់ទរំ នៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

718>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា កាជំហ ថ្ន កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើមិនខមនជា

ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិរនាះរទ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥។ រដើមបីោក្ំ ទដេ់កា សននិដ្ឋានខបបរនះ ក្កុម
រមធាវីកា
ក្កុមរមធាវីកា

2233

កតីភាគរក្ច្ើន

បានបញ្ចូ េរដ្ឋយរេើករោងនូវទឡហីក ណ៍ខដេបានរេើករឡើងរដ្ឋយ

កតី រអៀង សា ី និងក្កុមរមធាវីកា

កតី រអៀង ធី ិទធ រៅកនុងបណតឹងឧទធ ណ៍

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៥។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Halilović កថ្នខណឌ

៦៣។
2234
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤៦។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Hadžihasanović និង
Kubura កថ្នខណឌ ៤០ (ទំនាក់ទំនងរហត និង្េ វាងកា ខកខ្នកនុងកា ដ្ឋក់ទណឌកមមជាមួយនឹងបទឧក្កិដា ពំខមន
ជាេកេខណឌ តក្មូវរឡើយ) ២៥៩-២៦០។
2235
រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/9

ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦៦-៦៧។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី
សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតតបានរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E163/5/10.2 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2236

ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ

។

អងគបរ ជំនំជក្មះបានរដ្ឋះក្សាយ

និងក្ោនរោេរសច្កតី

សននិដ្ឋានទាំងរនះ ួច្អស់រហើយ។ រក្កាយពីពិនិតយរមើេយតតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg អងគបរ ជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន

ក្ទឹសនី ត នកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើខដេអាច្អនវតតបាន

ទាំងច្ំរ ះថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ រោធា និងទាំងថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ សី វិេ មានអតាិភាពរៅកនុងច្ាប់

2237

ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៩ ួច្រៅរហើយ

។ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងទទួេយកសំអាងរហតរនះ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងមិនពិនិតយរមើេ
រសច្កតីសននិដ្ឋានទាំងរនះរឡើង វិញរឡើយ។

719>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា សននិដ្ឋានបខនាមរទៀតថ្ន កា ខាះភាពច្ាស់លាស់រៅកនុងនិយម-

ន័យននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ោ៉ាងច្ាស់ត្តម យៈកា សរក្មច្រេើបទដ្ឋាន

ក់ព័នស
ធ ីព
ត ី ធាត្សំអតតរនាម័ត រៅកនុងយតតិសា្សតននក្បរទសអារម ិក រៅកនុងរ ឿងកតី Yamashita

2238

និង Medina

។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រដើមបីឲ្យវិធានមួយក្តូវបានបរងកើតរឡើងរៅ

កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ

កា អនវតតខដេជាេទធ្េននវិធានរនះ

2236

ក់ពន
័ ន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា

មិនោំបាច្់ក្តូវខត

២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៩ ខដេដកក្សង់ បណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា
D427/1/6 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ កថ្នខណឌ ២៨៣-៣០២ និងបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់រមធាវីកា

កតី

រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ ឯកសា D427/2/1 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ៨១៩៤។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេអាច្អនវតតបានរៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E163/5/10.2 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៧-៤០។
2237
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ)
ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់
រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១
កថ្នខណឌ ៤១៣-៤៦០។
2238
រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ៤០ ខដេដកក្សង់ រ ឿងកតី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង ោ៉ាមា៉ាសីត្ត 327 US 1 (1946) (“រ ឿងកតី

ោ៉ាមា៉ាសីត្ត”)និងរ ឿងកតី សហ ដាអារម ិក ទេ់នឹង រម៉ាឌីនណា CM 427162 (ACMR 1971) (“រ ឿងកតី រម៉ាឌីនណា”)
ដូច្បានោយកា ណ៍រៅកនុង FRIEDMAN ច្ាប់ស្ង្វគម៖ ក្បវតតិសា្សតខដេបានច្ងក្កងទកជាឯកសា

(New

York, Random House Vol II., 1972) ទំព័ ១៧៣២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

“រោ ពោ៉ាងតឹង ឹងដ្ឋច្់ខ្តត្តម វិធានរនាះរឡើយ”
វាងតលាកា កំពូេននសហ ដាអារម ិក

2239

។ អាក្ស័យរហតរនះ របើរទាះជាមតិខសោន

(Yamashita)

និងរៅក្កមរោធាននសាលាដំបូង

(Medina) បង្វាញអំពីភាពមិនច្ាស់លាស់រៅកនុងយតតិសា្សតអារម ិក ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្សំខ្ន់នន
េកេខណឌតក្មូវននធាតរច្តនាក៏រដ្ឋយ

2240

ក៏ភាពមិនសីសង្វាក់ោន វាងរ ឿងកតីទាង
ំ ពី រៅកនុង ដាខត

មួយរនះ អាច្ក្តូវបានយកមករធាើជាសមាអងថ្ន ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមិនខមនជាច្ាប់ទំរនៀម

2241

ទមាៃប់អនត ជាតិរនាះបានរឡើយ

។ រហតដូរច្នះ ក្កុមរមធាវីកា

កតីខកខ្នមិនបាន្តេ់រហត-

្េគួ ឲ្យរជឿជាក់រដើមបីក្ោនរោេសំអាងរហត បស់អងគបរ ជំនំជក្មះ
ដំបូងខដេបានយេ់រឃើញថ្ន

កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើក្តូវបានកំណត់រឡើងរៅកនុងច្ាប់

ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥

2239

និងអងគជំនំជក្មះសាលា

2242

។

សាេក្កម នីខ្ោ៉ា ហាគ ទេ់នឹង សហ ដាអារម ិក ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៨៦ បាយកា ណ៍ននតលាកា

យតតិធម៌អនត ជាតិឆ្នំ ១៩៨៦ កថ្នខណឌ ១៨៦។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកា
ដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា រេខ D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤៥៨-៤៦០
(ខដេទទួេសាគេ់ថ្ន “កា បញ្ញជក់ច្ាស់អំពីធាត្សំជាមូេដ្ឋានននក្ទឹសីរត នះ មិនខមនខតងខតច្ាស់លាស់ ឬ រពញរេញរនាះរទ” ក៏ប៉ាខនត អងគបរ ជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើក្តូវបានកំណត់រឡើងរៅ
កនុងច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិ ួច្ រៅរហើយរៅក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ។
2240
ក្កុមរមធាវីកា
កតីអះអាងរដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្ន រ ឿងកតី Medina គឺរធារើ ឡើងរៅច្ំរ ះមខសាលាឧទធ ណ៍រោធា
ននសហ ដាអារម ិក (រសច្កតីសននដ្ឋ
ិ ា នបឋម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា រេខ E163/5/11 ច្ះ

នងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤០)។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ពយសនកមមរៅកនុងរ ឿងកតី Medina បានរធាើឲ្យ
ជនជាប់រោទ ួច្្តពីបទរោទទាំងអស់ រហើយពខំ ដេមានសវនាកា រេើបណតឹងឧទធ ណ៍រនាះរទ (Michael Smidt,
Yamashita, Medina និង Beyond: កា ទទួេខសក្តូវ បស់រមបញ្ញជកា រៅកនុងក្បតិបតតិកា រោធានាសម័យរនាះ

ទសសនាវដតីច្ាប់រោធា Vol. 164 (ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០០) ទំព័ ១៩៩ (ខដេកត់សមាគេ់ថ្ន កា ខណនាំ បស់រៅក្កម
ច្ំរ ះពយសនកមមរៅកនុងរ ឿងកតី Medina មានតនមៃជាយតតិសា្សតតិច្តួច្បំ្ត)។
2241
សាេក្កម ច្ក្កភពអង់រគៃ ស ទេ់នឹង ក្បរទសន័ រវ៉ា ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៥១ បាយកា ណ៍ននតលាកា
យតតិធម៌អនត ជាតិឆ្នំ ១៩៥១ ទំព័ ១៣៨ (“មិនោំបាច្់្េ
ត ់សា ៈសំខ្ន់ខ្ៃង
ំ រពកច្ំរ ះភាពពក្ំ បាកដក្បជា ឬភាព្ទយ
ុ
ោនមួយច្ំនួនរនាះរទ [រៅកនុងកា អនវតត បស់ ដា] កា ពិតក្បាកដ ឬជាក់ខសតង”)។
2242
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៦-៤៧៧។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍រធាើរឡើងរដ្ឋយ
នួន ជា និង រអៀង ធី ិទធ ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/2/15 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១១ កថ្នខណឌ ១៩០-២៣២។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ
(អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤១៣-៤៦០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

១៣.៧.២ កាតពាកច្
ិ ក
ច នង
ុ កា ោត់ វធា
ិ នកា

720>

ក្កុមរមធាវីកា

កតី នួន ជា ក៏បានសននិដ្ឋានថ្ន ទាំងថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ រោធា និងទាំង

ថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ សី វិេ ោំោច្់ក្តូវខតមានកាតពាកិច្ច្ូវៃ ច្ាប់ ោត់ វិធានកា ខដេក្តូវបានទទួេ
សាគេ់រៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ កនុងរពេ ក់ព័នណា
ធ
មួយ

2243

។ ក្កុមរមធាវីកា

កតីបានអះអាងបខនាម

រទៀតថ្ន ថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ សី វិេ អាច្ដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវបានខតកនុងក ណីខដេកា ក្គប់ក្គងដ៏
មានក្បសិទធភាព បស់ខួ ន
ៃ រេើអក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់

គឺមានភាពក្សរដៀងោនរៅនឹងកា ក្គប់ក្គងដ៏

មានក្បសិទធភាព បស់ថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ រោធាខតប៉ារណា
ណ ះ

2244

។

អងគជំនំជក្មះបានកំណត់ ួច្

រហើយថ្ន តលាកា អាច្ខ្អករេើច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិបាន កនុងក ណីខដេច្ ិតេកេណៈនន
បទឧក្កិដអ
ា នត ជាតិ ឬ ទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវមិនមានខច្ងរៅកនុងច្ាប់ជាតិ
ច្ាប់ទំរនៀមទមាៃប់អនត ជាតិខដេមានអតាិភាពក្តឹមឆ្នំ

១៩៧៥

2245

។ រៅកនុង

មិនមានបរ េកេខណឌតក្មូវឲ្យ

2246

ថ្ននក់រេើមានកាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់ វិធានកា ខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅកនុងច្ាប់ជាតិរឡើយ

។

រដ្ឋយមិនគិតថ្ន រតើជនជាប់រោទជាថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ សី វិេ ឬ ថ្ននក់រេើរៅកនុងជួ រោធារនាះរទ
កាតពាកិច្ចកនុងកា ោត់ វិធានកា រកើតរច្ញពីកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាព បស់ថ្ននក់រេើមករេើអក
ន
រៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ខួ ន
ៃ
ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើឧក្កិដណា
ា
មួយ

2243

និងេទធភាពជាក់ខសតងកនុងកា ទប់សាកត់

2247

ឬ

ដ្ឋក់ទណឌកមមច្ំរ ះកា

។ កា សរក្មច្ថ្ន រតើថ្ននក់រេើមានកា ក្គប់ក្គងដ៏មានក្បសិទធភាព

រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ៣៩-៤៥។ សូមរមើេ្ងខដ ឧបសមព័នធ ក៖ សា ណា បស់ រអៀង សា ី សតីពីច្ាប់ជាធ មានខដេ
អាច្អនវតតបានរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E163/5/10.2 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៤១។
2244
រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម [ បស់ នួន ជា]

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ

ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៤៦។
2245
ខ្នកទី ២៖ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ ១៨។
2246
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៧។ សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី
ក្បឆ្ំងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤៥៩។
2247
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៤៧៧។ សាេក្កមបខនាមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ១១៧៦
(ជនជាប់រោទពំមានអំណាច្្ៃូវច្ាប់រនាះរទ ប៉ាខនត “បានបរងកើតឱកាស” សក្មាប់ខួ ៃនឯងរៅកនុងជួ ឋានានក្កម)។
សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៩៦-១៩៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

669

01006977
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខដ ឬ រទ រនាះគឺជាបញ្ញាភ័សត្ត
តុ ងខតប៉ារណា
ណ ះ មិនខមនជាបញ្ញាច្ាប់រឡើយ ដូរច្នះក្តូវវាយតនមៃរៅ
រេើបញ្ញារនះរៅត្តមក ណីជាក់ខសតងនីមួយៗ

2248

។

១៣.៧.៣ ទំនាក់ទន
ំ ង បស់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់

721>

ច្ំណច្ច្ងរក្កាយ ក្កុមរមធា វីកា

កតី នួន ជា អះអាងថ្ន ថ្ននក់រេើអាច្ដ្ឋក់ឲ្យទទួេ

ខសក្តូវបានច្ំរ ះខតកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់ផ្ទទេ់ខតប៉ារណា
ណ ះ

2249

។

្ទយ
ុ មកវិញ

យតតិសា្សតនាសម័យ Nuremberg បានបង្វាញថ្ន កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ “មិនកក្មិត

2250

ក្តឹមកា ក្គប់ក្គងរេើអងគភាពរៅរក្កាមកា បញ្ញជផ្ទទេ់ បស់ថ្ននក់រេើរនាះរឡើយ”

។

រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះតមកេ់សំអាងរហតមនៗ បស់ខួ ន
ៃ ថ្ន “កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើអាច្រកើតរច្ញ

2251

ពីមូេដ្ឋានននទំនាក់ទំនងរដ្ឋយផ្ទទេ់ និងរដ្ឋយក្បរោេ បស់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់”

។

១៤. សហ្ឧក្រិដ្រ
ឋ មម ួម

722>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ កនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ (នងៃ ១៧ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩) បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មានរោេបំណង
ួមរដើមបីរធាើបដិវតតន៍សងគមនិយមោ៉ាងឆ្ប់ ហ័សមួយត្តម យៈ “សនទះុ មហារលាតរផ្ទៃះ” និងរដើមបី
កា

បកស ក្បឆ្ំងនឹងសក្តូវន្ទកនុង ក៏ដូច្ជាសក្តូវខ្ងរក្ៅ (ខ្នក ១៤.១)

2252

។ ដីកាដំរណាះ-

ក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន បគគេជារក្ច្ើន ួមមាន សមាជិកននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ដូច្ជា នួន
ិ ននគណៈកមាមធិកា មជឈិម ដូច្ជា រខៀវ សំ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំក្កសួងនន
ជា និង រអៀង សា ី សមាជក
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

2248

ួមទាំង រអៀង ធី ិទធ រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត និងរេខ្

សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់ រអៀង សា ី ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាដំរណាះក្សាយ (អ.ប.ជ) ឯកសា D427/1/30

ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ៤៥៩ ។ សាេដីការៅកនុងរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៦៩។
2249
រសច្កតីសននិដ្ឋានបឋម បស់ នួន ជា ក់ព័នន
ធ ឹងច្ាប់ជាធ មាន ឯកសា E163/5/11 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មកោ ឆ្នំ
២០១៣ កថ្នខណឌ ៤៧-៤៩។
2250
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី ច្ំណាប់ខ្មង
ំ ទំព័

១២៦០។ សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី រមបញ្ញជកា

ទំព័

៥៤៣។

សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី Pohl ទំព័ ១០៥២-១០៥៣។
2251
សាេក្កមរៅកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៤២។
2252
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៦, ១៥៨, ១៥២៤, ១៥២៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

670

01006978
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កងពេរ្សងៗ បស់មជឈិមបកស

2253

មានរោេបំណង ួម និងបានច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង

ួមរនះ។

723>

ដូច្បានកំណត់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អនកច្ូេ

ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម បានរ ៀបច្ំបរងកើត និងអនវតតរោេនរោបាយខ្ងរក្កាមកនុងច្ំរណាម
រោេនរោបាយរ្សងរទៀតកនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖
i.

កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសារច្ញពីទីក្បជជ
ំ នរៅកាន់ទីជនបទ

និងពីទី

ជនបទមួយរៅកាន់ទជ
ី នបទមួយរ្សងរទៀត (“រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន”) ដោបណារោេនរោបាយរនះ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១
និងកា ផ្ទៃស់ទីេរំ ៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ (ខ្នក ១៤.២) និង
ii. កា កំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ម
ួ ទាំង ម្នតោ
ី ជកា

អតីតបគគេិករោធា ក្ពមទាំងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ (“រោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់
រោេរៅ”)

ដោបណារោេនរោបាយរនះ ក់ព័នន
ធ ឹងកា សមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បប

2254

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (ខ្នក ១៤.៣)

។

១៤.១ រោេបំណង ម
ួ

724>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានពាោមសរក្មច្រោេបំណង ួមមួយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជា
ុ
និង

បរងកើត ដាសងគមនិយមកនុងបួនដំណាក់កាេ៖ ដំណាក់កាេកសាងបកស (ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦០- ខខ
មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨)(ខ្នក ១៤.១.១) ដំណាក់កាេ្តួច្រ្តើមបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវធ (ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៦៨ - ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០)(ខ្នក ១៤.១.២) ដំណាក់កាេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ (ខខ មីនា

2253

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៩, ៨៩៥-៩០១, ៩៧៥-៩៧៧, ១១៥៣-១១៦២, ១១៩១-១១៩៣, ១៥២៩,

១៥៣២-១៥៣៣, ១៥៣៦-១៥៣៧។
2254
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៧-១៥៨, ១៥២៥, ១៥២៨។ ឧបសមពន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានានន
ដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាកា
ើ ខកខក្ប
បនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា

(E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាកនុងកា បញ្ចូ េទី

ត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា

E124/7.3។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៖ រសច្កីតរ្តើម កថ្នខណឌ ៩-១១។ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ឆ្នំ ១៩៧០ - ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)(ខ្នក ១៤.១.៣) និងដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម (ខខ

2255

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ - ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩)(ខ្នក ១៤.១.៤)

725>

កនុងច្ំរណាមដំណាក់កាេទាំងរនះ

ដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយមខតប៉ារណា
ណ ះ

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមានយត្តតធិកា ខតរេើ
ខដេបានោប់រ្តើមរៅរពេខខម ក្កហមបានបញ្ច ប់

ជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធជាមួយនឹង បបសាធា ណ ដាខខម រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបាន
បនតោ៉ាងរហាច្ណាស់ ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក៏បាន
កំណត់យត្តតធិកា រពេរវលា ក់ព័នរធ នះ្ងខដ រដ្ឋយកក្មិតក្តឹមច្រនាៃះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥ និងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ រៅត្តម វិសាេភាពននយត្តតធិកា រពេរវលារេើឧក្កិដក
ា មមរៅកនុង
សំណំរ ឿង ០០២/០១។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ រោេនរោបាយ និងខ្នកា ទាំងឡាយ
សក្មាប់អនវតតរោេបំណង ួមរៅកនុងអំឡុង យៈរពេរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើង រៅមនយត្តតធិកា
រពេរវលា បស់តលាកា រនះរៅរទៀត។ រេើសពីរនះរទៀត អនកច្ូេ ួមសំខ្ន់ៗបំ្តបានច្ូេ ួម
រៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ត្តំងពីមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មករមៃះ។ រហតដូរច្នះ
រដើមបីឲ្យយេ់កាន់ខតច្ាស់អំពីរោេគំនិតននសហឧក្កិដក
ា មម ួម

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

រឃើញថ្ន វាជាកា ោំបាច្់ក្តូវរេើករឡើងអំពីកា វិវតតននរោេនរោបាយ និងខ្នកា នានា ក្ពម
ទាំងដំណាក់កាេរ្សងៗខដេអនកច្ូេ ួមទាំងរនាះក្តូវបានរគសាគេ់។

2255

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី ១០ននកា បរងកើត

កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣-១០, ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម )
00324812-00324819, 00324827-00324829 (កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធបានោប់រ្តើមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨។ រក្កាយមក
ោប់ពីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ ហូតដេ់ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កា តសូរនះគឺជាកា តសូ ួមោនកនុងច្ំរណាមក្គប់ក្កុមទាំង
អស់រដើមបី ំរដ្ឋះជាតិពីពួកច្ក្កពតតអា
ិ រម ិក។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនះជា យៈរពេននកា តសូរដើមបីកា
ជាតិរៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម)។ កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា E3/564
ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (បកសក្តូវបានបរងកើតរឡើង
រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦០។ រក្កាយពីរពេរនះមក មាោ៌បកសក្តូវបានរ ៀបច្ំ ួច្ជារក្សច្។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៦៨ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧០
ស្ង្វគមសី វិេក្បដ្ឋប់អាវធបានោប់រ្តើមរឡើង។ រក្កាយមកពីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មាន
ស្ង្វគម ំរដ្ឋះក្បរទសពីពួកច្ក្កពតតិ។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៥ រនះជា យៈរពេបដិវតតន៍សងគមនិយម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

១៤.១.១ ដំណាក់កាេទី១៖ កា កសាងបកស

726>

រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៥៨ និងឆ្នំ ១៩៦០ ប៉ាេ ពត នួន ជា និងអនករ្សងរទៀត បានក្ ង

េកេនិក
ត ៈបកសជារេើកដំបូង

និងបានោប់រ្តើមបរងកើតមាោ៌នរោបាយបកស

ួមទាំង

តក្មូវកា

ោំបាច្់កនុងកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ កា បរងកើត ដាសងគមនិយម “ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ”ុ
កា រផ្ទតតសំខ្ន់រេើសាម តីខួ ៃនទីពឹងខៃួន

2257

2256

និង

។ កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ កនុងខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ១៩៦០ ទូ សាមត (រេខ្) នួន ជា (អនរេខ្) ប៉ាេ ពត សន រសន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត រសា
ភឹម និងអនករ្សងរទៀត

2258

បានអនម័តកមមវិធីនរោបាយបីច្ំណច្ ខដេកនុងរនាះមាន កា ក្បយទធ

2259

ក្បឆ្ំងនឹងច្ក្កពតតិនិយម កា ំរដ្ឋះក្បរទស និងក្បជាជន និងកា រធាើបដិវតតន៍ឲ្យបានរជាគជ័យ

។

រដើមបីសរក្មច្រោេបំណងទាំងរនះ បកសបានកំណត់ថ្ន បកសនឹងរក្បើយទធសា្សតរផ្ទតតរេើកមាៃំង
បស់កសិក រៅត្តមមូេដ្ឋានដ្ឋច្់ក្សោេ រដ្ឋយរធាើកា តសូនរោបាយនិងតសូក្បដ្ឋប់អាវធ ខៃួន

2260

ទីពឹងខៃួន និងកា តសវូ ណណ ៈ

។ មហាសននិបាតបានសរក្មច្ជា្ៃូវកា ថ្ន ពួកច្ក្កពតតិប រទស

2256

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៦-៨៨។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៣-២២៨។

2257

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៦-៨៨ ។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ

៣២៥។ សូមរមើេ្ងខដ
ឯកសា

បទសមាភសន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីរលាក រអៀង សា ី (សា ព័ត៌មាន The Call)

E3/652 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម

(ជនបដិវតតន៍កមពជា
ុ បានរជឿជាក់ថ្ន

) 00710297-00710299

កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធោំបាច្់ក្តូវរធាើរឡើងរដើមបីេបបំបាត់សកតិភូមិនិយម

និង

មូេធននិយម និងបរងកើត ដាសងគមនិយម។ រដ្ឋយសា សូរវៀតបានជំទាស់រៅរពេជនបដិវតតន៍ កមពជា
ុ រសនើសំេយរដើមបី
របាះពមពកាខសត ដូរច្នះពួករគដឹងថ្ន ពួករគក្តូវមាចស់កា រេើខួ ៃនឯង)។
2258
រៅច្រនាៃះនងៃទី ២៨ និងនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦០ មហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ បានអនម័តេកេនិក
ត ៈ បាន
ខតងត្តំង ទូ សាមត ជារេខ្ និង នួន ជា ជាអនរេខ្ បានបរងកើតគណៈកមាមធិកា មជឈិម រដ្ឋយសមាជិកមានទាំង
វន រវ៉ាត ជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា រនះ្ងខដ រហើយបានខតងត្តំង នួន ជា, ប៉ាេ ពត, សន រសន, រអៀង សា ី
និង រសា ភឹម ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧។ ខ្នកទី ៥៖
ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២-២០៣)។
2259
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 នងៃទី ៣០ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-00224459។ បទសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ
ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00078194-00078195។ ទូ រេខ
បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090 ( ក់ព័នន
ធ ឹងកមម វិធីបីច្ំណច្ខដេក្តូវបានអនម័តកនុង
រពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១)។
2260
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ២-៤។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកស
កមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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“ប ិវា ” ឬ អនកបរក្មើ បស់ពួករគ និង “សកតិភូមិ នាយទន និងក្បតិកិ ិោ” គឺជាខ្មង
ំ វណណ ៈទាំង
អស់

2261

។

សរក្មច្ថ្ន

រទាះបីជាបដិវតតន៍ក្តូវបានបនតរធាើរឡើងរៅត្តមរខតតក្កុងក៏រដ្ឋយ
រខតត-ក្កុងមិនអាច្ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាមូេដ្ឋានរនាះរទ

2262

សា្សតតូច្ រហើយខ្មង
ំ រៅក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់

ក៏មហាសននិបាតបាន

រដ្ឋយសា វិសាេភាពភូមិ-

។ ច្ំណច្ច្ងរក្កាយ បកសោំបាច្់ក្តូវ កាកា

សមាៃត់រដើមបីកំឲ្យរគ ករឃើញរមដឹកនាំ រហើយបដិវតតន៍រនះបានបញ្ច ប់រដ្ឋយមិនទាន់ទាង
ំ បានោប់រ្តើម

2263

រៅរឡើយ

។ កនុងខណៈរពេកំពងបនតកា តសូនរោបាយ

រ្តើមបរងកើតកងកា

2264

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦១ បកសបានោប់

2265

សមាៃត់ និងអប់ ស
ំ មាជិកអំពីភាពោំបាច្់កនុងកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ

។

00224459។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១២-១៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00078194-00078195 (កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ បកសបានកំណត់ថ្ន បដិវតតន៍ខ្អករេើ
កយរសាៃក តសូយូ អខងាង េំបាករវទនា ខៃួនឧបតាមខ
ភ ួ ៃន មាចស់កា

ឯកោជយ។ កមាៃំងរដើមបីសរក្មច្បដិវតតន៍រនះគឺ

សមព័នភា
ធ ពកមមក -កសិក )។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា
E3/1762 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090 (បកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ បានរក្ជើសរ ីសយករោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់ និងហិងា ត្តំងពីរដើមដំបូង រដ្ឋយសា បកសបានដឹងថ្ន សភា
នឹងមិនយេ់ក្ពមត្តមរទ)។ បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យនន
កំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២៩-៣៥, ៣៨-៤១, ៤៣៤៦ ERN (ភាសាខខម ) 00442106-00442109, 00442111-00442112, 00442113-00442115 (ភា កិច្ចននបដិវតតន៍
ួមមាន កា តសូក្បឆ្ំ ងនឹងច្ក្កពតតិនិយម និងកា តសូក្បឆ្ំ ងវណណ ៈ)។
2261
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា), ទំព័ ៥៨-៦២។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(នួន ជា), ទំព័ ១៣-១៥។ សមមិតត នួន ជា ខងៃងកនុងទិវាខួបកំរណើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ (កនុងកក្មង្សពា្ាយ
ព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/147 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 0067979600679798។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ខខធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ - មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ឯកសា E3/25 ERN (ភាសាខខម )
00063023 (ក្តូវវាយ ំេំសកតិភូមិ នាយទន ក្បតិកិ ិោ)។
2262
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ
ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៥៩-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 0044212200442124។
2263
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ
ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣២-៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 0044210800442109។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00224458-00224459។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះ
បកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា

E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

៣-៥ ERN (ភាសាខខម )

00224459-00224461។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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727>

កនុងរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ កនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៦៣ ប៉ាេ ពត (ខដេរៅរពេ

រនាះ ជារេខ្បកស) នួន ជា (អនរេខ្) រអៀង សា ី វន រវ៉ាត ស់ ញឹម ត្ត ម៉ាក រសា ភឹម និង
ទំនងជាមាន សន រសន ក្ពមទាំងអនករ្សងរទៀត បានរេើករឡើងបញ្ញជក់អំពីមាោ៌បកសខដេក្តូវ
បានអនម័តរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ រដ្ឋយមាោ៌ទាំងរនាះ
និងបដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវធ

2266

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

2264

ួមទាំងបដិវតតន៍នរោបាយ

។ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦៣ និងឆ្នំ ១៩៦៧ មានកា ក្បជំរ្សងៗ បស់
និងគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅកនុងនក្ពមា៉ាកគី

2267

រដ្ឋយកា ក្បជំខៃះ

រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

១៩៧៨ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-00224461 (រក្កាយឆ្នំ ១៩៦០ បកសបានបនតកា ង្វ នរោបាយ
មួយច្ំនួនរៅកនុងសភា ដ្ឋាភិបាេ និងសា ព័ត៌មាន រដើមបីក្បមូេកមាៃំងក្បជាជន) ទំព័ ២៣-២៥ ERN (ភាសាខខម )
00224479-00224481 (កា តសូត្តម្ៃូវច្ាប់រៅកនុងរខតតក្កុង

ួមមានដូច្ជា កា ្សពា្ាយត្តមកាខសត កា រធាើ

បាតកមម សភា និងកា អូសទាញអនកនរោបាយជារដើម)។
2265
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៥-៦ (កងកា

សមាៃត់មានរោេបំណងកា

និង

អមដំរណើ កមាមភិបាេខដេរធាើដំរណើ ពីភូមិមួយរៅភូមម
ិ ួយរទៀត)។ សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវា

ខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/209 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសា
ខខម ) 00649942-00649944 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦១ ពួករគបានោប់រ្តម
ើ រ ៀបច្ំកងកា
កនុងកងកា

សមាៃត់។ ក្តឹមឆ្នំ ១៩៦៦ រៅ

សមាៃត់នីមួយៗរៅត្តមមូេដ្ឋានទូទាំងក្បរទស មានសមាជិកោ៉ាងរហាច្ណាស់បីនាក់)។ បទសមាភស

ន៍ជាមួយឧបនាយក ដាម្នតីរលាក រអៀង សា ី (សា ព័ត៌មាន The Call) ឯកសា E3/652 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00710297-00710299 (ពួករគរៅមានកា ង្វ មរនាគមវិជាជក្តូវរធាើ ួម
ទាំង កា អប់ ំសមាជិកឲ្យយេ់ថ្ន កា តសូរដើមបីកំខណទក្មង់មានសា ៈសំខ្ន់ ក៏ប៉ាខនតមានខតកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធខត
ប៉ារណា
ណ ះ ខដេអាច្្តេ់អំណាច្នរោបាយជូនបកសបាន)។ រសច្កតខី ងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក
កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-

00224461។
2266
រេខ្បកស ទូ សាមត ទំនងក្តូវបានោប់ខួ ៃន ក្បខហេជាកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៦២ និងបានបាត់ខួ ៃន ខដេក ណីរនះ
ោំបាច្់ឲ្យមានកា រកាះក្បជំមហាសននិបាតបកសមួយរទៀតរដើមបីរក្ជើសត្តំងរេខ្ងមីមានក់។ សមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ួមមាន ប៉ាេ ពត, រសា ភឹម, រអៀង សា ី, ត្ត ម៉ាក, និង នួន ជា។ ប៉ាេ ពត ក្តូវបានរក្ជើសត្តំងជា
រេខ្បកស រហើយ នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសត្តំងជាអនរេខ្សាជាងមី (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត

កថ្នខណឌ

៨៩។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២-២០៣)។
2267
ភាៃមៗរក្កាយពីមហាសននិបាតបកសរេើកទី ២ រៅរពេក្បឈ្មនឹងកំរណើនសមាពធពី ដ្ឋាភិបាេ រមដឹកនាំបកសជា
រក្ច្ើននាក់បាន ត់ច្ូេនក្ពមា៉ាកគី (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៩។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ
កថ្នខណឌ ២០២-២០៣។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៩)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

675

01006983
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

2268

។ រៅកនុងអំឡុងរពេ ននដំណាក់កាេបដិវតតន៍កសាងបកស

មានវតតមាន នួន ជា ច្ូេ ួម្ងខដ

រនះ បកសមានអាទិភាពច្ំនួនបី គឺ កា បរងកើនច្េនា បស់ក្បជាជន កា កា
កា

តសូក្បដ្ឋប់អាវធ និងកា កសាងមូេដ្ឋានបដិវតតន៏

ហិងាបដិវតតន៍ និង

2269

។ រក្កាយមករទៀត រអៀង សា ី បាន

ឲ្យនិយមន័យមូេដ្ឋានថ្នជាទីត្តង
ំ ខដេក្បជាជនយេ់អំពីបដិវតតន៍ សអប់រខពើមខ្មង
ំ មាចស់កា រេើខួ ន
ៃ
ឯង និងមានកងកា

សមាៃត់

2270

។

១៤.១.២ ដំណាក់កាេទី២៖ កា ្តច្
ួ រ្តម
ើ បដវិ តតនក្៍ បដ្ឋប់អាវធ

728>

រក្កាយកា បះរបា បស់កសិក និងកា រធាើបាតកមម បស់មហាជន ួមទាំងកា បះរបា រៅ

សំឡូតកនុងឆ្នំ ១៩៦៧

2271

ួច្មក ដ្ឋាភិបាេបានទមាៃក់កំហសកា បះរបា រនះរៅរេើ រខៀវ សំ្ន

ហូ នឹម និង ហូ យន់។ អនកទាំងអស់រនះបាន ត់ច្ូេនក្ពមា៉ាកគីខដេរៅទីរនាះមានបកសជាអនក
កា

2268

ពួករគ

2272

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រទាះបីជា ូបភាព និងសកមមភាព បស់ខខម

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៦-៧, ៨-៩ (នួន ជា បានជួបជាមួយ ប៉ាេ ពត និងរមដឹកនាំ

រ្សងរទៀតក្បខហេជារ ៀងោេ់ ១ រៅ ២ ខខ មតង បនាទប់ពីពួករគបានរៅនក្ពមា៉ាកគី)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ មកោ
ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៣-១៧ (ច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦៣ និងឆ្នំ ១៩៦៦ មានកិច្ចក្បជំមជឈិម ខដេកនុងរពេក្បជំខៃះ មាន
វតតមាន នួន ជា ច្ូេ ួម្ងខដ )។ បទសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ
ទំព័

១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00078196-00078197 (នួន ជា រធាដ
ើ ំរណើ រៅវិញរៅមក វាងរខតតកំពង់ោម

រក្កាយមក រខតត តនគិ ី ខដេជាទីសានក់ បស់ ប៉ាេ ពត សាិតរៅ និងទីក្កុងភនំរពញ)។
2269
កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា E3/564 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00333338-00333340។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកស
កមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0022445800224459។

បាយកា ណ៍ OTAN កមមវតា៖ុ ដំរណើ វិវតតន៍ងីៗ
ម កនុង វិស័យនរោបាយរៅក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/493 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00693768-00693769។
2270
កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា E3/564 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៨-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00333338-00333340។
2271
ខ្នកទី ៣៖ ប ប
ិ ទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៦១។
2272
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៩, ៩២។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ
៣០៩។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦១។ សូមរមើេ ្ងខដ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦០ (“ខាំកា
ុ ៃ យជា បស់មួយខដេមានតនមៃ ខដេធាៃក់រៅរេើនដ បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ ។ កា ខដេខាំក្ុ តូវបងេំច្ិតត ត់រច្ញពីភំរន ពញបានកាៃយរៅជាឱកាសមួយ បស់រគ រដើមបីយកខាំរុ ៅមួយរគ”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្កហមខបបរនះក៏រដ្ឋយ

ោត់បានរក្ជើសរ ីសច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម

វាយក្បយទធទាមទា ឯកោជយ និងអធិបរតយយសក្មាប់ក្បរទសកមពជា
ុ

729>

។

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៦៧ ឬ រដើមឆ្នំ ១៩៦៨ ប៉ាេ ពត នួន ជា និងអនករ្សងរទៀត បានកំណត់ថ្ន

បដិវតតន៍ក្បដ្ឋប់អាវធគួ ក្តូវោប់រ្តើម
2273

2273

រដ្ឋយសា ខខម ក្កហម

2274

។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ នួន ជា បានរកាះក្បជំ

ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (រសច្កតីសននិដ្ឋានរបើកកា រោទក្បកាន់ បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៨-១០

(រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមច្ំខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ រដើមបីកា

ក្បរទសឲ្យមានឯកោជយ និងអធិបរតយយ)។

ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៣ ខខធនូ ឆ្នំ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២ (រខៀវ សំ្ន មានអា មមណ៍ថ្ន ោត់មិនអាច្ឲ្យក្បរទស
បស់ោត់ធាៃក់កនុងកណា
ត ប់នដ បស់រវៀតណាមរនាះរទ ដូរច្នះ ោត់បានច្ូេបកសរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៩)។ កា រ្ៃើយ្ៃង
ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3193 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ 00704257-00704258 (រខៀវ សំ្ន បានរេើក
រឡើងសាជាងមីថ្ន ោត់មិនអាច្រគច្្តពីកា រក្ជើសរ ីសយកខ្ងណាមាេងរនាះរទ រដ្ឋយមិនខាេ់ពសា
ី ា នភាព បស់ពួក
រគ របើរទាះបីជាសកមមភាព បស់ពួករគមានទំនាស់នឹងោនខ្ៃង
ំ ក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ពួករគកំពងខតក្បយទធ រដើមបីកា
អធិបរតយយភាព បស់ក្បរទសជាតិរយើង)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3196 ោមន
ច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00807451-00807452 (“ខាំច្
ុ ូេនដជាមួយ ប៉ាេ ពត រដើមបីតសូ
រទាះបីជាខាំព
ុ ំមានអំណាច្

ឬបពាសិទធិក៏រដ្ឋយ

រហើយខាំុក្តូវបានតរមៃើងកនុងមខតំខណងខពស់”។

រោេបំណងក្បឆ្ំងនឹងកា ្
ៃ ន ន បស់ប រទសមករេើក្បរទសកមពជា
ុ ។

ខខម ក្កហម

មាន

“រនះរៅថ្នរសនហាជាតិនិយម”)។

ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3203 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦-៨ ERN (ភាសាខខម )
00802929-00802931 (“រខៀវ សំ្ន បានច្ូេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅរពេោត់ ត់ច្ូេនក្ព”)។ េិខិតពី រខៀវ សំ្ន
រ្ាើជូនសហរៅក្កមរសើបអរងកត ឯកសា E3/112 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសា
ខខម ) 00157636-00157638 (រដ្ឋយសា ក្ពឹតិកា
ត ណ៍នានា ោត់ក្តូវសក្មបត្តមក្ពឹតិកា
ត ណ៍ទាំងរនះ រហើយធាៃក់រៅ
រៅរក្កាមកិច្ចកា

ននច្េនាមួយខដេមិនសូវក្សបនឹងទមាៃប់ ស់រៅ បស់ោត់

ត្តមកា ខដេោត់បានទទួេកា

អប់ ំរ ៀនសូក្ត)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់
ឯកសា E3/18 ទំព័ ៣២-៣៣ ERN (ភាសាខខម ) 00103824-00103873 (ោត់ ំរភើបច្ិតខត ដេបានរឃើញកមាៃំង
ជាតិងីម
ម ួយ រ េគឺកមាៃំងជាតិពិតក្បាកដ ្សរច្ញពីរបះដូង បស់កសិក ស់រៅត្តមទីជនបទ និងមានអា មមណ៍
ធូ រសបើយកនុងច្ិតត)។
2274
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣ (រៅនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ រេខ្
ទាំងអស់ និងរមដឹកនាំរ្សងរទៀតបានជួប និងសរក្មច្្តួច្រ្តើមកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន
ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00224461-00224462 (រៅកនុងរពេក្បជំកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើមកា តសូអាវធ)។
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៥-១៦ ERN (ភាសាខខម )
00078197-00078198 (រៅច្ងឆ្នំ ១៩៦៧ នួន ជា, មា៉ា ម៉ាង់, ត្ត ម៉ាក, រសា ភឹម, និង វន រវ៉ាត បានជួបោន និង
សរក្មច្ោប់រ្តើមកា តសូអាវធ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ ជា សីម រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មួយរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញជាមួយនឹងរមដឹកនាំភូមិភាគមួយច្ំនួន ួមទាំង រសា ភឹម ស់ ញឹម និង
ត្ត ម៉ាក។ ពួករគបានពិភាកា ួមោនអំពីភាពោំបាច្់ក្តូវោប់រ្តើមកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធក្បឆ្ំងនឹង
អនកកាន់អំណាច្ រ េគឺ ក្កុម េន់ នេ់ ខដេកំពងក្គប់ក្គង ដ្ឋាភិបាេនារពេរនាះ រៅត្តម
តំបន់ខដេពួករគយេ់រឃើញថ្ន ក្កុម េន់ នេ់ កំពងរធាើ “សកមមភាពជិះជាន់សងកត់សងកិន” មករេើ
ពួករគកាន់ខតខ្ៃង
ំ រឡើង

2275

។ មា៉ា ង វិញរទៀត រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦៩ រៅកនុងកិច្ចក្បជំធំមួយនន

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុងរខតត តនគិ ី ខដេមានវតតមាន នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី និង
កយ ធួន ច្ូេ ួម

2276

អងគក្បជំបានសរក្មច្ថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នឹងក្បមូេកមាៃំងទាំងអស់

រដើមបីនវ៉ាក្បឆ្ំងនឹង េន់ នេ់ និងក្កុមសាតន
ំ ិយមនន ដ្ឋាភិបាេ េន់ នេ់

2277

។

E3/1568 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00713919-00713920 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨
បញ្ញជរច្ញមកពីមជឈិមឲ្យកាន់អាវធរក្កាកឈ្ ក្បឆ្ំង)។ បទឧរទទ សនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ
ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័ ៦២-៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442124-00442125 (រក្កាយ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៦៧ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើម
កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ឲ្យបានឆ្ប់ ហ័ស។ ក្បសិនរបើមិនដូរច្នះរទ ខ្មង
ំ ក្បាកដណាស់នឹងបំផ្ទៃញបកស)។

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦២-៦៥, ERN (ភាសាខខម ) 0006315100063152 (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៦៧ បកសបានសរក្មច្ោប់រ្តើមកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ)។ សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នក
ទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៤។
2275
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ២២ ខខ វិច្កា
ិ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៦២-៦៣; ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២
(នួន ជា) ទំព័ ២៣-២៥ (ដកក្សង់កំណត់ក្ត្តរក្បើក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រៅកនុងរពេសវនាកា នានងៃទី
០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា E148 ខដេរោងរេើកិច្ចក្បជំនានងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ ជាមួយរេខ្ភូមិភាគ
ខដេរៅរពេរនាះបានសរក្មច្្តួច្រ្តើមកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា)
ទំព័ ៣១-៣២ (កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធបាន្តួច្រ្តើមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨ រដ្ឋយសា “កា ជិះជាន់សងកត់សងកិនពីពួក ដាបាេ
ដូច្ជា គូ ន និង ពួក េន់ នេ់”)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីស ដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក
ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224471-00224473 (កនុងរពេក្បជំ
គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសមួយ នាខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ បកសបានសរក្មច្ថ្ន ពួករគពំអាច្បនតកា តសូត្តម្ៃូវច្ាប់
រទៀតរទ រហើយក្តូវោប់រ្តើមឲ្យមានកា បះរបា )។
2276
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ២៤-២៦ (ដកក្សង់ បទសមាភសន៍ជាមួយ នួន ជា
រដ្ឋយ ខខម ងន ឯកសា E3/3 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00078199)។ កំណត់ក្ត្តរក្បើ
ក្បាស់រដ្ឋយជនជាប់រោទ នួន ជា រៅកនុងរពេសវនាកា នានងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ ឯកសា E148 ច្ះខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ ERN (ភាសាខខម ) 00757830-0075783 (កត់សមាគេ់ថ្ន រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៩ នួន ជា បានរៅ តនគិ ី)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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730>

រក្កាយមក បកសបានយកនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៦៨ ជានងៃក្បា ពធខួបកងទ័ពបដិវតតន៍

កមពជា
ុ ។

នងៃរនះរហើយខដេជានងៃកងកា

និងវាយក្បហា រៅបាយដំោំ

សមាៃត់ក្តូវបានរ ៀបច្ំសាជាងមីបរងកើតជាកងឧទាទម

2278

។ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៦៨ ដេ់ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ បដិវតតន៍

ក្បដ្ឋប់អាវធក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្ន បានរធាើកា វាយក្បហា រៅកនុងរខតតច្ំនួន១៧ កនុងច្ំរណាមរខតត
ច្ំនួន ១៩

2279

។ រក្កាយមក ប៉ាេ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន រៅមននងៃទី ១៨ ខខ

មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ បកសមានធនធានតិច្តួច្ រហើយកមាៃំងបកសរៅឯរកា

2280

។

ក្បតិ-ោ ឹកនងៃទី ២៥ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៦៤-៦៥ (នួន ជា បានមក តនគិ ីមង
ត រៅ
ច្ងឆ្នំ ១៩៦៩ យៈរពេពី បីនងៃ និងបានជួបជាមួយ ប៉ាេ ពត, រអៀង សា ី និង កយ ធួន)។
2277
ឯកសា របាះពមព្ាយននសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម ឯកសា E3/23 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨
ERN (ភាសាខខម ) 00289675 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៩ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានច្ងក្កងឯកសា មួយរេើករឡើងថ្ន
បកសគួ វាយក្បហា ពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និងពួកកបត់ េន់ នេ់ មិនខមន សីហន រនាះរទ រហើយគួ ក្បមូេកមាៃំងទាំង
អស់ខដេអាច្ក្បមូេបានរដើមបីវាយខ្មង
ំ ឲ្យរៅឯរកា)។ ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥
ERN (ភាសាខខម ) 00063332-00063334 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៩ “រយើងបានវាយពួកកបត់ េន់ នេ់”)។
2278
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៣។
2279
សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (SWB) ឯកសា E3/209 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00649942-00649944។ កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស នន
ក្បរទសន័ រវ ឯកសា E3/564 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 0033334000333342។
2280
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ
ឯកសា

E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦២-៦៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442124-

00442125។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី
៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00752090។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ

ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័

៣៧-៣៨ ERN (ភាសាខខម ) 00103826-

00103827 (រៅសំឡូត បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ សាិតកនុងសភាពរក្ោះថ្ននក់បំ្ត រេើកខេងខតបកសរនះកាន់អាវធក្បឆ្ំ ង
នឹង េន់ នេ់ ប៉ាខនត បកសោមនអាវធ) ទំព័ ៤០-៤១ ERN (ភាសាខខម ) 00103828 (កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធរៅកនុងឆ្នំ
១៩៦៨ និងឆ្នំ ១៩៦៩ មានសភាពេំបាករដ្ឋយសា មានអាវធ ក្ោប់ ំរសវ ឬ រសបៀងអាហា តិច្តួច្ រហើយកា
េះបង់រនាះគឺរក្ច្ើនមហិមា)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.១.៣ ដំណាក់កាេទី៣៖ បដវិ តតនក្៍ បជាធិបរតយយ

731>

ប៉ាេ ពត បានពនយេ់ថ្ន កនុងច្ំរណាមភា កិច្ចច្ំនួនពី បស់បកស ខដេជាកា តសូក្បឆ្ំងនឹង

2281

ច្ក្កពតតិនិយម និងកា តសវូ ណណ ៈ ភា កិច្ចតសូក្បឆ្ំងនឹងច្ក្កពតតិនិយមក្តូវរធាើមន
ក្បរទសពីពួកច្ក្កពតតិ

។ រដើមបី ំរដ្ឋះ

បកសោំបាច្់ក្តូវកសាង ណសិ សតសូមួយរដើមបីរធាើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ

ក្ច្បាច្់បញ្ចូ េក្គប់ក្កុមទាំងអស់ក្បឆ្ំងនឹង បបសាធា ណ ដាខខម
ក្ពះសងឃ និងអនក ដាកា សី វិេ

ួមទាំង ពួកនាយទន ពួកសកតិភូមិ

2282

ច្នាសម័ន
ព ក្ធ តឹមក្តូវរៅរឡើយ
រមដឹកនាំបកសជាសាធា ណៈរនាះ

។ បកសក្តូវបនត កាកា សមាៃត់រដ្ឋយសា បកសរៅមិនទាន់មាន

រហើយបកសភ័យខ្ៃច្មាន្េវិបាក

2283

ក្បសិនរគសាគេ់បកស

និង

។ រហតរនះ បកសក្តូវកា កា ជួយរក្ជាមខក្ជង បស់បគគេ

នានា ដូច្ជាសរមតច្ នរោតតម សីហន ខដេក្ទង់មានឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ និងក្តូវបាន
ទទួេសាគេ់កនុងច្ំរណាមក្គប់ក្កុមទាំងអស់រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

2281

រដើមបីឲ្យក្ទង់ដឹកនាំ ណសិ ស

បទឧរទទ សនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ
ឯកសា

E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤៩-៥១ ERN (ភាសាខខម ) 00442117-

00442118។
2282
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័

៣-៤ (ពួកច្ក្កពតតិមន
ិ អាច្កមាចត់ភាៃមៗរនាះរទ

រដ្ឋយសា ពួករគរៅមានសា ៈសំខ្ន់រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតនក្៍ បជាធិបរតយយ)។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន
កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549 ច្ះនងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦
ទំព័ ១៧-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00065898-00065899 (កា តសូពាោមរដើមបីកសាងកមាៃំង បស់ពួករគរៅក្គប់ វិ
ស័យទាំងអស់ រដើមបីអាច្ខៃួនទីពឹងខៃួនបាន)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាាន
កា ណ៍រៅក្បរទសកមពជា
ុ ៖ ទសសនកិច្ច្ូវៃ កា បស់រលាក ប៉ាេ ពត រៅច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា E3/484 ច្ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00797658-00797659 (ប៉ាេ ពត បានក្បកាសថ្ន
រក្កាយ

ដាក្បហា កនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ បកសបានសរក្មច្យកត្តមរោេនរោបាយជួ មខ រដ្ឋយខ្អករេើស

មព័នភា
ធ ព

កមមក -កសិក ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងពួកនាយទនរសនហាជាតិ និងក្ពះសងឃ)។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

អំពីកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99
ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00072400-00072401 (កមាៃំងជួ មខ ួមទាំង
និសសិត និងអនក ដាកា ក្តូវបានក្បខមេក្បមូេរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍)។

បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុង

ឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៥៣-៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 00442119-00442121 (របើសិនមិនមានរោេនរោបាយ
សក្មាប់ជួ មខរទ ោមនវិធីណាខដេពួករគអាច្ឈ្ន ះបដិវតតនរ៍ នាះរទ)។
2283
ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៥-១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

680

01006988
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ួប ួមមួយ

2284

។ កា ទមាៃក់សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ បាន្តេ់

ឱកាសរនះដេ់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស។ ត្តមពិតរៅ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានអះអាងថ្ន ពួករគ ំពឹង ង់ោំ
ក្ពឹតិកា
ត ណ៏រនះ រដ្ឋយបានរ ៀបច្ំរៅមនខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ រដើមបីរក្តៀមរធាើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ
ដឹកនាំ ណសិ ស ួប ួមមួយ

2285

។

រក្កាយរពេ ប៉ាេ ពត សនាថ្ន ខខម ក្កហមនឹងោំក្ទដេ់

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រនះ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានបរងកើតោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

2286

រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧០

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកំណត់ ួច្រហើយថ្ន

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

2284

ណសិ ស

ណ ះ។
គឺក្ោន់ខតជាសមបកខ្ងរក្ៅមួយប៉ារណា

បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៦-៧ ERN

(ភាសាខខម ) 00000898-00000899 (ខខម ក្កហមបានោំក្ទ នរោតតម សីហន រដ្ឋយសា ឥទធិពេ បស់ក្ទង់រៅរេើ
ពិភពរលាក)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា
E3/2699 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00498201-00498202 (ក្ពះអងគមាចស់
ហាក់ដូច្ជាមានតួនាទីបក្ងួបបក្ងួមក្កុមក្បជាជនខដេមាននិនានកា ខសៗោន)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៤៥-៤៦ ERN (ភាសាខខម )
00103830-00103831

(កមាៃំងខដេរដើ តួសំខ្ន់មានពី រៅកនុងកា សរ្ង្វគះក្បរទស៖

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេ

មានកមាៃំងអាច្ក្បយទធ បានរៅនឹងកខនៃង រហើយសរមតច្ នរោតតម សីហន មានឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ)។
2285
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ២២-២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224478-00224479 (ខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងសាានកា ណ៍។ ពួករគ
មានកងទ័ព និងអាវធខៃះ។ ដូរច្នះ ពួករគអាច្បរងកើត ណសិ ស ួប ួមមួយជាមួយនឹង នរោតតម សីហន រដ្ឋយបនាយក្ទង់
មិនឲ្យមានអំណាច្អាីទាង
ំ អស់ និងឲ្យខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងរេើអាីៗទាំងអស់ ទាំងរៅត្តមរខតតក្កុង និងទាំងរៅ

ុ (សា ព័ត៌មាន Le Monde) ឯកសា E3/597 ច្ះនងៃទី
ត្តមទីជនបទ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយក្បជាជនបដិវតតកមពជា
១៥ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ៣៧-៤០, ERN (ភាសាខខម ) 00744037-00744040 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន
ពួករគបានទាយសាមនថ្ននឹងមាន ដាក្បហា ជាយូ មករហើយ ដូរច្នះ មនរពេ ដាក្បហា រនះ បកសបានសរក្មច្បានកា
ក្បមូេកមាៃំងមហាជនត្តម ូបភាពនរោបាយកនុងទសសនៈរដើមបីដឹកនាំស្ង្វគមតសូ យៈរពេយូ )។

កំណត់រហតនន

កា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា E3/108 (មានកនុង
ឯកសា E3/122) ច្ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័ ៦-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00347037-00347039
ទំព័ ៦-៩ (រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ប៉ាេ ពត បានទាយសាមនជាមនថ្ន េន់ នេ់ នឹងរធាើ ដាក្បហា ក្បឆ្ំងនឹង
សរមតច្ នរោតតម សីហន)។
2286
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

681

01006989
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ត្តមពិតរៅ ខខម ក្កហមជាអនកក្គប់ក្គងរេើសកមមភាពបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ និង ដ្ឋាភិបាេរៅ

2287

ត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ

732>

។

រៅកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ គណៈកមាមធិកា មជឈិម ួមទាំង ប៉ាេ ពត នួន ជា រអៀង

សា ី ត្ត ម៉ាក រសា ភឹម កយ ធួន និងរេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀត បានពិភាកាអំពីខ្នកា ំរដ្ឋះ
ក្បរទសកមពជា
ុ ពីពួកច្ក្កពតតិអារម ិក

និង បបសាធា ណ ដាខខម

នរោបាយខៃួនទីពឹងខៃួន និងរោេនរោបាយឯកោជយ បស់បកស

2288

រហើយបានបញ្ញជក់អំពីរោេ
។ រក្កាយមក ោប់ពីខខ តលា

ឆ្នំ ១៩៧០ ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ាេ ពត និងរមដឹកនាំបកសរ្សងរទៀតបាន
ជួបោនជាក្បោំ រដើមបីពិភាកាអំពីកា បនតរធាើបដិវតតន៍ និងកា ក្គប់ក្គងរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ

2289

។ រៅ

2287

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០០។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣០។

2288

ឯកសា របាះពមព្ាយននសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ រសៀវរៅរមម ឯកសា E3/23 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨

ទំព័ ៤៧-៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 00289690-00289692 (កនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ គណៈកមាមធិកា មជឈិម បាន
ពិោ ណារេើសាានភាពរៅកនុងក្បរទសរដើមបីរធាើកា តសូ ំរដ្ឋះជាតិ។

ពួករគបានឯកភាពរោ ពត្តមរោេជំហ

ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន រដើមបីក្បខមក្បមូេកមាៃំងទាំងអស់)។ ក្បតិោ ឹកនងៃ ទី០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ៩១០ (ប៉ាេ ពត បានរកាះក្បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ កនុងឆ្នំ ១៩៧០)។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ៣០ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ២៦-២៧ (កនុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ នួន ជា និងសមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យក្គប់ក្គងភូមិភាគនីមួយៗ ម
ួ ទាំង ត្ត ម៉ាក (និ តី) រសា ភឹម (បូ ៌ ) កយ ធួន (ឧតត )។
2289
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00156614-00156616 (រក្កាយ ដាក្បហា រខៀវ សំ្ន បានជួបជាមួយ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា។ រក្កាយ
មក ោត់បានសានក់រៅជាមួយ ប៉ាេ ពត រហើយរេខ្ភូមិភាគរ្សងរទៀតបានមកជួបជាមួយ ប៉ាេ ពត)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦០-៦២។ (រខៀវ សំ្ន, ប៉ាេ ពត, និង នួន ជា រៅជាមួយោនកនុង
ឆ្នំ ១៩៧២ រៅរពេ រខៀវ សំ្ន រ ៀបកា ួច្រហើយរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រអឿន ត្តន)
ទំព័ ២៥-២៧ (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧០ រអៀង សា ី, រខៀវ សំ្ន, ប៉ាេ ពត, និង នួន ជា បានជួបោនរៅរខតត
កំពង់ោម)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រអឿន ត្តន ឯកសា E3/33 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨
ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00231798-00231799។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ
ភីភួន) ទំព័ ៣-៤ (រៅរពេ ប៉ាេ ពត មិនរៅ ស-៧១, រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រៅទីរនាះ) ទំព័ ៤-៦ (នួន ជា រៅ
ជួបជាមួយរមដឹកនាំភូមិភាគ ក្ពមទាំង រធាើដំរណើ រៅជួបជាមួយ ស់ ញឹម រៅភូមិភាគ យ័ពយកនុងឆ្នំ ១៩៧២ ្ង
ខដ ) ទំព័ ៨-៩ (មានកិច្ចក្បជំរទៀងទាត់រៅថ្ននក់មជឈិម ួមទាំង ថ្ននក់រមដឹកនាំភូមិភាគ្ងខដ ។ មានកិច្ចក្បជំធំៗ និង
វគគរ ៀនសូក្ត ជាពិរសសរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧១ និងឆ្នំ ១៩៧៤។ រៅកនុងក្គប់កិច្ចក្បជំទាង
ំ អស់ នឹងមានព័ត៌មានងមីៗអំពី
សាានកា ណ៍ទូរៅសតីកា ច្េនាតសូ

និងកា វិវតតរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ

រដ្ឋយមាន បាយកា ណ៍មកពីត្តមភូមិភាគ្ង

ខដ ) ទំព័ ១៤-១៩ (រក្កាយ ប-៥ ក្តូវបានបរងកើតរឡើងកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រមដឹកនាំរ្សងរទៀតមានមនទី រៅជិតទីរនាះ ួម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

682

01006990
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

2290

ពីរក្កាយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេមានខតសមបកខ្ងរក្ៅ

បកសបានវាយក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ខដេពួករគកំណត់ថ្នជាពួកច្ក្កពតតិអារម ិក និង “ប ិវា បស់ពួក
រគ” និង “បនកបត់” រៅកនុង បប េន់ នេ់

2291

។ កនុងអំឡុងរពេស្ង្វគម បកសបានរធាើកា តសូ

ទាំងខ្ងរោធា និង ខ្ងនរោបាយរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានយទធ វិធីច្មបងច្ំនួនបួន៖ យកមនសសពី
ខ្មង
ំ ផ្ទតច្់រសបៀងខ្មង
ំ កមាចត់ខខសោ កមមរ្សងៗ បស់ខ្មង
ំ និងទាញក្កុមខ្មង
ំ ឲ្យមកច្ះច្ូេ

2292

។

ទាំង វន រវ៉ាត, រច្ង អន, សន រសន និង ត្ត ម៉ាក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំព័ ១៨១៩ (ប-៥ គឺជាមនទី ខដេក្តូវបាន បរងកើតរឡើងកនុងអំឡុងរពេវាយក្បហា ទីក្កុងភនំរពញ ខដេ ប៉ាេ ពត រពេខៃះ នួន
ជា និងរមដឹកនាំភូមិភាគ ជួបក្បជំ ោនរៅទីរនាះ)។ សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ
កថ្នខណឌ ២៧១។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ
បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៦។
2290
រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័

៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224459-00224461 (ខ្មង
ំ សាគេ់រ្
ម ះរមដឹកនាំ ណសិ ស ួប ួមជាតិ

កមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ប៉ាខនតពំសាគេ់រ្
ម ះរមដឹកនាំពិតក្បាកដរនាះរទ ខដេអាច្ឲ្យរមដឹកនាំ
ទាំងរនះរធាើកា ង្វ បានោ៉ាងមានសវតាិភាព) ទំព័ ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224462-00224464 (រក្កាយ ដាក្បហា
បកសរៅខតបនតយកកា តសូរដ្ឋយសមាៃត់មករធាើជាយទធ វិធីជាមូេដ្ឋាន)។
2291
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549 ច្ះនងៃទី ១៦
ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៥-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00065897-00065899 (រក្កាយ ដាក្បហា នងៃទី
១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ សហ ដាអារម ិកមានកា រកាតបកាតប់រោធារៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ និង “បានរក្បើក្បាស់កងទ័ព
អាយ៉ាង បស់ ធីវ គី និង បស់បនកបត់ េន់ នេ់ ជាឧបក ណ៍ននកា ្
ៃ ន ន បស់ពួកវា”)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ
រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧២ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00711425-0711426 (ពួករគកំពងវាយក្បឆ្ំងនឹង “ក្កុមកបត់ជាតិ” ខដេពឹងខ្អកទាំងក្សុងរេើជំនួយ
អារម ិក)។ សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី ១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍
កមពជា
ុ ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៧-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00324816-00324819
ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00324818 (ស្ង្វគមសី វិេច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦៨ និងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ គឺជា យៈរពេនន
កា តសូរដើមបី ំរដ្ឋះជាតិពព
ី ួកច្ក្កពតត)ិ ។ កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា
E3/564 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (រអៀង សា ី បាន
ពនយេ់ថ្ន ោប់ពីខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានស្ង្វគម ំរដ្ឋះក្បរទសពី ច្ក្កពតតិអារម ិក)។
2292
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00442133។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

683

01006991
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

វណណ ៈខដេបាន្តេ់នូវកងកមាៃំងដ៏សំខ្ន់សក្មាប់បដិវតតន៏រៅខតជាកសិក ។

2293

សមព័នម
ធ ិតដ
ត ៏ោបា
ំ ច្់ ប៉ាខនតមិនអាច្ទកច្ិតបា
ត នរទ ពីរក្ ះពួករគ “ត្តមខយេ់”

ពួកនាយទនគឺជា
។

733> រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ កនុងឆ្នំ ១៩៧១ នួន ជា ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន (រៅ
រពេរនាះ ជាសមាជិករក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិម) រអៀង សា ី កយ ធួន ខក ពក រឌឿន
រសា ភឹម វន រវ៉ាត ត្ត ម៉ាក ស់ ញឹម និងអនករ្សងរទៀត បានសរក្មច្បតូ រ្
ម ះបកសរៅជាបកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រហើយបានបរងកើតភូមិភាគពិរសសមួយរៅខកប ទីក្កុងភនំរពញ

ក្ពមទាំងបាន

បញ្ញជក់ជាងមីអំពីមាោ៌បកសត្តំងពីរពេមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ និងរេើកទី២ ួមទាំងបានរបតជាា
តសូវណណ ៈ្ងខដ

734>

2294

។

រក្កាយមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧១ កនុងឆ្នំ ១៩៧២ និង ជាពិរសស

កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រោេនរោបាយសមូហភាវូបនីយកមមបានោប់រ្តើមអនវតតត្តម យៈក្កុមក្បវាស់នដ
ោន និងរក្កាយមក ត្តម យៈសហក ណ៍ រៅត្តមទីជនបទនានា

2295

។ រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧២ រអៀង

សា ី បានពនយេ់ថ្ន រោងត្តមកមមវិធីនរោបាយរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ កសិកមមមានសា ៈសំខ្ន់ោ៉ាង
ខ្ៃង
ំ ។ បកសបានោត់ វិធានកា ក្បមូេកសិក និង ំរដ្ឋះពួករគរច្ញពី ច្នាសមព័នោ
ធ ស់ ជារហតរធាើ
ឲ្យ្េិត្េមានកា រកើនរឡើង និងរធាើឲ្យច្េនាសមូហភាពរបាះជំហានរៅមខ
2293

2296

។ “មាោ៌ខៃួន

បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ
ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៥១-៥៣ ERN (ភាសាខខម ) 0044211800442119។ រៅកនុងន័យរនះ រខៀវ សំ្ន បានកត់សមាគេ់ថ្ន ពីដំបូង ប៉ាេ ពត ពំក្ពមជួប នរោតតម សីហន រនាះរទ
រដ្ឋយសា បានគិតរឃើញអំពរី ោេបំណងច្ងរក្កាយ បស់បដិវតតន៍ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ
សំ្ន) ទំព័ ៦០-៦២)។
2294
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៥។ សូមរមើេ ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ១២៤ ERN (ភាសាខខម )
00103870 (រៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧១ មានកិច្ចក្បជំ វាងកមាមភិ-បាេមកពីមូេដ្ឋានរ្សងៗ ខដេ ប៉ាេ ពត បាន
ក្បកាសថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានធំធាត់មកពីបកសបាន្ៃងកាត់កា តសូវណណ ៈ និងកា តសូជាតិោ៉ាងតឹងខតង និង
មកពីបកសខ្អករេើកមាៃំងកសិក )។
2295
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត ១១៣។
2296
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧២ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00711428-0711431 (ដី បស់ពួកកបត់ក្តូវបានខបងខច្ករៅជាសមបតតិ ួម ឬ
ឲ្យរៅកសិក ខដេោមនដី។

កមម វិធីនរោបាយ ួមមាន៖

កា បំ្សបំ្តកា ង្វ រដើមបីជំ ញកសិក ឲ្យច្ំរោេ-

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

684

01006992
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ទីពឹងខៃួន” តក្មូវឲ្យក្បជាជន្គត់្ង
គ ់តក្មូវកា ខៃួនឯងផ្ទទេ់ និង្គត់្ង
គ ់ដេ់កា តសូ

2297

។ រោង

ត្តម នួន ជា រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាពេំបាកេំបិន មាោ៌បកស ក់ព័នន
ធ ឹងកា តសូវណណ ៈ
និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅកនុងច្ិតក្ត បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
ក្បឆ្ំងពួកច្ក្កពតតិរក្កាម ូបភាពបិទបាំង
ុ
កមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ំរដ្ឋះ ួច្ខដ

735>

2298

។ កនុងខណៈរពេវាយ

និងរក្កាមកា ជួយរក្ជាមខក្ជងពី ណសិ ស ួប ួមជាតិ
បកសក៏បានោប់រ្តើមបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅត្តមតំបន់

2299

។

ិ រក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិម
រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ សមាជិក និងសមាជក

ខដេមាន ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រសា ភឹម កយ ធួន ត្ត ម៉ាក វន រវ៉ាត ស់ ញឹម និង សន

2300

រសន

ត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ បានរ ៀបច្ំខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ

រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស និងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុងឲ្យរៅ ស់រៅត្តមទីជនបទនានា

2301

។

រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ប៉ាេ ពត នួន ជា រមបញ្ញជកា កងទ័ព និង/ឬ រេខ្ភូមិភាគ បានជួបោន
រៅមនទី ប-៥ ខ្ងេិច្ឧតតង
ុ គ ជាពិរសស រៅកនុងខខ កមភៈ និងរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបី
ក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន និង វិធានកា រ្សងៗរទៀត
ខដេក្តូវអនវតតរក្កាយរពេទទួេបានជ័យជមនះ

នរោបាយកសិកមម

និងរ ៀបច្ំកសិក ទាំងអស់

2302

។

ខដេទទួេយកកំខណទក្មង់ខ្ងវិស័យកសិកមម បស់រយើងរៅជា

សមាគមកសិក រសនហាជាតិ។ រយើងបានរេើកទឹកច្ិតតដេ់កា បរងកើតសហក ណ៍ និងកា ក្បវាស់នដោន)។
2297
កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Courrier du Vietnam ឯកសា E3/111 នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧២ ទំព័ ៩-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00711431-0711433។
2298
រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224462-00224464។
2299
ដូច្ខ្ងរេើ។
2300
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៤២។
2301
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៤២។
2302
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៣-១៤៧។ សូមរមើេ ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖

ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៦០-៦១ ERN (ភាសាខខម )
00103838 (រៅច្ងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់ក្តូវបានអរញ្ជ ើញរៅកាន់ទីសានក់កា ប៉ាេ ពត រៅខ្ងេិច្ឧតតង
ុ គ រដើមបី
ត្តមដ្ឋនកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ។ ជារ ៀងោេ់នងៃ ោត់បានត្តមដ្ឋនកា វិវតតរៅត្តមសម ភូមិត្តមវិទយុជាមួយនឹង
ម្នតីរោធាមួយច្ំនួនរ្សងរទៀត)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.១.៤ ដំណាក់កាេទី៤៖ បដវិ តតនស
៍ ងគមនិយម

736>

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន “ ំរដ្ឋះ” ក្បរទសបានរជាគជ័យ

2303

រហើយបកសបាន្នច្ូេដំណាក់កាេងមីមួយ គឺដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម

។ រខៀវ សំ្ន

បានរេើករឡើងថ្ន រជាគជ័យរនះគឺបានមករដ្ឋយសា បកសបានអនវតតត្តមមាោ៌បកសដ៏ក្តឹមក្តូវរៅ

2304

កនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍មនៗ

។ រហតដូរច្នះរហើយ បកសបានខ្អករេើរោេនរោបាយ និង

រោេបំណងខដេពាោមសរក្មច្រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍សងគមនិយម រៅរេើបទពិរសាធន៍

2305

បស់ខួ ន
ៃ រៅកនុងអំឡុងរពេស្ង្វគម និងរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ

2303

។

សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/209 ច្ះនងៃទី

១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ដំណាក់កាេងមីននបដិវតតន៍គក្ឺ តូវ
កសាង និងកា

ក្បរទស)។ សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២

សម័យក្បជំរពញអងគរេើកទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៣៤, ៤៤, ៤៨
ERN (ភាសាខខម ) 00291025-00291026 កថ្នខណឌ ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00079813 (ក្បជាជនកមពជា
ុ កំពង
តសូរដើមបីកា

និងកសាងក្បរទសរៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ងី ម បស់ពួករគ

ច្ំរណញពីបដិវតតន៍។

រ េគឺ

តសូរដើមបីកា

្េ-

សាានភាពរនះបានទទួេរជាគជ័យត្តម យៈកា អប់ ំជាដោបរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ )។

កំណត់សមាគេ់រដ្ឋយអនកតំណាងបកសមា៉ាសីស ននក្បរទសន័ រវ ឯកសា E3/564 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨
ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00333332-00333344 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៥ រនះជា យៈ
រពេននបដិវតតន៍សងគមនិយម

និងកា កសាង)។

ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

អំពីកា កាតប់

និងអនវតតមាោ៌

នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ២-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00072401-00072405 (ពីមន បកសបានក្បមូេកមាៃំងវាយខ្មង
ំ និង ំរដ្ឋះ
ក្បរទស រហើយកនុងរពេបច្ចប
ុ បននកំពងក្បមូេកមាៃំងរដើមបីកា

និងកសាងក្បរទស)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១១៖

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦។
2304
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549 ច្ះនងៃទី ១៦
ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00065898។
2305
អាីៗខដេរយើងកំពងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃប់អនវតតពីមនរឡើយ (ដកក្សង់ពីបទសមាភសន៍ បស់ Der Spiegel)
ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (រអៀង សា ី បានពនយេ់ថ្ន
រដ្ឋយសា ពួករគពំបានខ្អករេើ

គំ ណា
ូ
មួយរនាះរហើយ រទើបពួករគរ ៀនពីបទពិរសាធន៍ វិញ)។ កំណត់រហតននកិច្ច

សមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា E3/573 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខមកោ ឆ្នំ ១៩៩៩ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00640500-0064051 (រអៀង សា ី បានរេើករឡើងថ្ន រក្កាយរពេឈ្ន ះស្ង្វគម ប៉ាេ ពត
និង នួន ជា រជឿជាក់ថ្ន ពួករគរធាើមិនខសរឡើយ រហើយអាៗ
ី បានខ្អករេើមាោ៌ពីច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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737>

ដូច្អនកខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងជរមាៃះរនះ ួមទាំង រមដឹកនាំខខម ក្កហមខៃួនឯង្ងខដ រនាះ

បាន ំពឹងទកថ្ន ក្បរទសក្តូវក្បឈ្មនឹងកងាះរសបៀងអាហា

និងធនធានរ្សងរទៀត ប៉ាខនត ថ្ននក់

ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានពិោ ណារឃើញថ្ន អាទិភាពដំបូងគឺោបា
ំ ច្់ក្តូវរធាើោ៉ាងណាកំឲ្យ
ក្បរទសកមពជា
ុ ងកា គំោមកំខហងទាំងរៅកនុងក្បរទស និងទាំងពីរក្ៅក្បរទស
សរ្ង្វគះក្បរទសឲ្យបាន

និងរដើមបីឲ្យក្បរទសរបាះជំហានរៅមខោ៉ាងរេឿន

2306

។ ដូរច្នះ រដើមបី

្នដេ់ដំណាក់

កាេបដិវតតនប
៍ នាទប់រទៀតរនាះ រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានពិោ ណាថ្ន រោេនរោបាយ
តឹង ឹងគួ ក្តូវបានអនវតតជាក្បញាប់
2306

2307

។

រេើសពីរនះរទៀត

រដើមបីកសាងក្គឹះឲ្យបាន ឹងមាំ កនុង

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៨ (ពំមានរសបៀងអាហា ក្គប់ក្ោន់ និងមានបញ្ញាសងគម

រ្សងរទៀត)។ បទអនតោគមន៍ បស់រលាក រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១ បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ
ឯកសា E3/607 នងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00816623-00886624 (ក្បរទស
កមពជា
ុ សាិតរៅកនុងសភាពក្កីក្ក ( ួមទាំង រោងច្ក្ក ខក្ស និងសតាច្ិញ្ចឹម) រៅរពេខខម ក្កហមកាន់កាប់អំណាច្)។

សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814 (រក្កាយ
ស្ង្វគម ពួករគក្តូវបានរគដកហូតរសបៀងអាហា សមាភ ៈ ឧបក ណ៍ និងរោបី)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនក
សា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00000901-00000902 (រៅ
រពេខខម ក្កហមកាន់កាប់អំណាច្ ពួករគក្បឈ្មនឹងជំងឺ កា ខាះខ្តអាហា និងក្កុមអាក្កក់)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង
កា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភសន៍សា ព័ត៌មាន ញូវ វីកជាមួយ រអៀង សា ី (Newsweek)
ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00635944-00635945 (រអៀង
សា ី

បានពនយេ់កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នថ្ន
ធ

ណាស់បនាទប់កា បំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញរដ្ឋយស្ង្វគម)។

រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ មានបញ្ញារក្ច្ើន

ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន

ឯកសា

E3/4048 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00788401-00788402 (សូមបីរៅត្តមជនបទ ក្បជាជន
ពិបាកកនុងកា ច្ិញ្ចឹមខៃួនឯង)។ រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00003768 (កត្តតេំបាកេំបិន ួមមាន កា ខាះខ្តរសបៀង
អាហា រោក្កបី និងជំងឺជារក្ច្ើនរទៀត) ទំព័ ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)

00003287 (មានកា ខាះខ្តរសបៀង

អាហា ថ្ននំ សងកូវ និងទីជក្មក)។
2307
កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា
E3/108 (មានកនុងឯកសា

E3/122) ច្ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម )

00347039-00347040។ សូមរមើេ្ងខដ

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៧៦-៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00103846 (ពិពណ៌នាថ្ន
បដិវតតន៍សងគមនិយម គឺជានរោបាយរេឿនក្ជុេហួស) ទំព័

១២០-១២១ ERN (ភាសាខខម ) 00103868 (ខខម

ក្កហមមាននរោបាយក្ជុេហួសរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៨)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

687

01006995
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រោេបំណងទប់ទេ់នឹងកា វាយក្បហា បស់ខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅរនាះ
រេឿន

2308

បដិវតតន៍សងគមនិយមក្តូវរធាើឲ្យ

។ ក្បជាជនក្គប់ ូប ទាំងរោធា ទាំងសី វិេ ក្តូវក្បមូេយកមកឲ្យបានរេឿនសក្មាប់

យកមកកសាង

និងកា

ក្បរទសកនុងរោេបំណងពាោមធានាឲ្យបាននូវសនតស
ិ ខសក្មាប់

រពេខ្ងមខ និងធានាសខមាេភាព បស់ក្បជាជនត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ

2309

។ មាោ៌

េំរៅ(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២៦, ៥៣០-៥៣៤ ( ក់ព័នន
ធ ឹងកា រោទក្បកាន់អំពីកា ភ័យខ្ៃច្រេើខ្នកា
បស់គិញប រទស និងអតីតអនក ដាកា បស់ េន់ នេ់ និងភាពោំបាច្់ក្តូវរជៀសវាងកា ្
ៃ ន ន បស់ប រទស)។
2308
អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00062452-0062453 (ោំបាច្់ក្តូវមានមូេដ្ឋានកមមយ
ុ នីសដ
ត ៏អសាច យជាងរនះមួយរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ រដើមបីកា

មូេដ្ឋានរនះពីកា គំោមកំខហងពីខ្ងរក្ៅ ដូច្ជា រវៀតណាម។ រហតដូរច្នះរហើយ រទើបបដិវតតន៍

រេឿន)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា
E3/659 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៥៤ ERN (ភាសាខខម ) 00741136 (រោេនរោបាយខដេបានអនវតត
រដ្ឋយសា កា ភ័យខ្ៃច្រវៀតណាម

ួមមាន សហក ណ៍ និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីរក្ ះពួករគបានដឹងថ្ន

រវៀតណាមមានខ្នកា ួច្ជារក្សច្រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងកា ទមាៃក់ពួករគ)។
(សា ព័ត៌មានភនំរពញប៉ាសតិ៍) ឯកសា

បងទី២

ច្ះនងៃទី ១២-២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ២០០៧ ទំព័

មិនោំអាីៗខដេកនៃងរៅ
៤-៥ ERN (ភាសាខខម )

00526869-00526870 (បកសរជឿជាក់ថ្ន បកសក្តូវអភិវឌឍក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ របើមិនដូរច្នះរទ នឹងរៅច្ងប៉ាូច្រគ
ដខដេ)។

សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ

កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00705172-00705173 (រដើមបី ធានាដេ់កា កា
ក្តូវកសាងក្បរទសឲ្យរេឿន)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា

ក្បរទស ពួករគ
E3/3198 ោមនច្ះ

កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00806471 (រវៀតណាមមានមហិច្ត្ត
ិ ក្គប់ក្គងកមពជា
ុ ៖ “ដូរច្នះ រយើងក្តូវ ត់
ឲ្យបានរេឿន”)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4022 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១
ERN (ភាសាខខម ) 00784345 (ប៉ាេ ពត រៅខតនិោយដខដេៗថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្តូវខត ត់ឲ្យរេឿនរដើមបី
កំឲ្យរវៀតណាមត្តមទាន់។ រក្កាយ ំរដ្ឋះ រដ្ឋយរមើេរឃើញកា អត់ោៃន និងកា គំោមកំខហងពីរវៀតណាម រយើងអត់
មានរពេរវលាក្តូវពនា បានយូ រនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/4022

ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00780960 (រពេរវលារច្ះខតបនតរៅមខ បដិវតតនក្៍ តូវខត ត់រៅមខ
ឲ្យរេឿន៖

“ កយរសាៃកមួយកនុងច្ំរណាម កយរសាៃក បស់រយើងគឺ

រយើងោំបាច្់ ត់ឲ្យរេឿន”។

រក្កាយស្ង្វគម

“រយើងក្តូវបនត ត់ ត់ឲ្យរេឿនជាងមន”)។
2309
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគរេើក
ទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៤៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00079813
(កងទ័ពទាំងអស់ក្តូវក្បមូេយកមកសក្មាប់កសាងក្បរទស

និងសក្មាប់ឲ្យមានកា ីកច្រក្មើនរេឿនរៅកនុងកក្មិត

ជី វិត បស់ក្បជាជន)។ សនទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃច្ សាាគមន៍ ្តេ់កិតិយ
ត សដេ់
សមមិតស
ត មាជិកមជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

688

01006996
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បកស ទាំងរៅកនុងក្បរទស និងរៅរក្ៅក្បរទស បានខ្អករេើរោេកា ណ៍ “ឯកោជយ អធិបរតយយ”
សមូហភាវូបនីយកមមនិយម
រោេ

2311

និងខៃួនទីពឹងខៃួន

2310

។

ដូច្រនះ

កា ខបងខច្កវណណ ៈនឹងក្តូវបំបាត់

ោមនជំនួយអនត ជាតិណាមួយនឹងក្តូវទទួេយក

រេើកខេងខតជំនួយរនាះោមន

ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571-00801572 (រយើងង្វយនឹងក្បមូេកមាៃំងទាំងអស់)។ សនទ កថ្ន
បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
ឯកសា
E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00324828 (ោមនកមាៃំងណា ឬ ន ណា រៅ
“អសកមម” កនុងកា កា

និងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿនរនាះរទ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ

សា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២
00291036

(ក្បរទសកមពជា
ុ ដូច្ជារោងជាងធំមួយ។

ERN (ភាសាខខម )

ក្បជាជនរយើងទាំងអស់កំពងរធាើកា ង្វ ទាំងនងៃទាង
ំ យប់រដើមបី

កសាងក្បរទសរឡើង វិញ)។ រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា
E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00003767-00003768 (បគគេក្គប់ោនដ្ឋក់
្េក្បរោជន៍ជាតិ

និងសមូហភាពរៅខ្ងរេើអាីៗរ្សងរទៀតទាំងអស់។

ោមនន ណាមានក់មិនសាត
ិ រៅរក្កាមកា

រកាតបកាតប់រឡើយ)។
2310
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគរេើក
ទី ២៨ ឯកសា

E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៦១, ៦៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)

00079815 (ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរផ្ទតតរេើរោេកា ណ៍ឯកោជយ និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។ សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុង
អងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00324827-00324829 ។ រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា
ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័

២-៤ ERN (ភាសាខខម )

00003761-00003763 (បដិវតតន៍សងគមនិយមគឺរដើមបីករមទច្កមមសិទធិផ្ទទេ់ខួ ៃន។ រដើមបីករមទច្កមមសិទធិផ្ទទេ់ខួ ៃន បកសបាន
រោ ពត្តមរោេកា ណ៍ឯកោជយមាចស់កា និងខៃួនទីពឹងខៃួន) ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00003769 (រោេជំហ
មូេដ្ឋានកនុងកា អនវតតកា ង្វ កសាងជាតិ និងកា

ក្បរទស ួមមាន ខៃួនទីពឹងខៃួន សមូហភាវូបនីយកមម និងកា តសូ

ក្បយទធយូ អខងាង)។
2311
សនទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃច្ សាាគមន៍ ្តេ់កិតិយ
ត សដេ់សមមិតស
ត មាជិក
មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571-00801572 (កមាៃំងក្បជាជនទទួេខសក្តូវរេើកា រធាើឲ្យក្បរទសក្បរសើ រឡើង
រដ្ឋយោមនវណណ ៈរកងក្បវ័ញ្ច

និងវណណ ៈខដេក្តូវរគរកងក្បវ័ញ្ច)។

រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័ ៨១-៨២ ERN (ភាសាខខម ) 0000384000003841 (រៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ក្បជាជាតិក្បជាធិបរតយយ ក្តូវមានកា េះបង់ច្ំរ ះ ណសិ ស ច្ំខណករៅ
កនុងដំណាក់កាេសងគមនិយម វណណ ៈរ្សងរទៀតក្តូវខតេបបំបាត់រោេ។ សូមរមើេ្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ
សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ទំព័

៧៤-៧៥ ERN

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

689

01006997
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

េកេខណឌ

2312

រហើយសាានទូតទាំងអស់នឹងក្តូវបិទដំរណើ កា

2313

បរណា
ត ះអាសនន

ោ៉ាងរហាច្ណាស់កនុង យៈរពេ

។ រេើសពីរនះរទៀត បកសបានពិោ ណារឃើញថ្ន បកសោំបាច្់ក្តូវបនតវិធី

បិទបាំង និង កាកា សមាៃត់

2314

រដើមបីកា

2315

កំឲ្យខ្មង
ំ រក្ជៀតច្ូេ

និងរដើមបីកសាងមូេដ្ឋាន

(ភាសាខខម ) 00103845 (កា ជំ ញឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ ្នឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សដេ់សងគមកមមយ
ុ នីស ត ទាមទា ឲ្យមាន
កា ខិតខំបំ្សច្េនាមរនាគមន៍ វិជាជមួយមឹងមា៉ាត់ បំ ក់ជំហ វណណ ៈឲ្យកសិក )។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៤។
2312
ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/659
ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771129-00771131 (ពួករគបដិរសធជំនួយប រទសរដ្ឋយខ្អក
មូេដ្ឋានរេើកា ្គត់្ង
គ ់ក្គប់ក្ោន់រដ្ឋយខៃួនឯងោ៉ាងច្ាស់លាស់)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្សី
Elizabeth BECKER ឯកសា

E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892-00578893

(ក្បរទសកមពជា
ុ បដិរសធជំនួយអនត ជាតិរក្កាយជ័យជមនះកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា រហត្េជារក្ច្ើន កនុងរនាះ ួម
ទាំង

កា ភ័យខ្ៃច្កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិក្ងខដ )។

កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

E3/2667 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )

00491782 (គឹម អីេសង បាន្តេ់ជំនួយក្ត្តក់ទ័ ១០.០០០ រក្គឿងដេ់ក្បរទសកមពជា
ុ ។ រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយតប
ថ្ន ត្តម យៈកា ខិតខំក្បឹងខក្បងបំរពញកា ង្វ ោ៉ាងសក្សាក់សក្សាំ ក្បជាជនកមពជា
ុ មានេទធ ភាពទិញមា៉ាសីនខដេ
អាច្ឲ្យ្េិតក្ត្តក់ទ័

១០.០០០ រក្គឿង ឬ រក្ច្ើនជាងរនះបានរដ្ឋយខៃួនឯង សក្មាប់តក្មូវកា រក្បើក្បាស់នារពេ

អនាគត)។
2313
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ សាន អាន ឯកអគគោជទូត
បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/2720 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00523983-00523984។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រៅ រសង សមាជិកននកា ិោេ័យនរោបាយនន
គណៈកមាមធិកា កណា
ត េនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

និងជារក្បសិតពិរសស បស់ក្បមខ ដាកមពជា
ុ ក្បោំទាីបអឺ ៉ាប

ឯកសា ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00517761-00517762។
2314
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/229 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00000715 (យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រេើបញ្ញា កាកា សមាៃត់ កំឲ្យបងបអូនរ្ាច្ឆ្ាច្។ ទាក់ទងោនក៏
ក្តូវសាៃត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ (សាឡុត បាន) ទំព័ ១២, ១៣-១៤ (វគគរ ៀនសូក្តបាន
បរក្ងៀនរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់ជាមួយនឹង កយរសាៃក “ខបកកា ណ៍គឺសាៃប់ លាក់កា ណ៍សមាៃត់បាន គឺឈ្នះ
៨០%”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វន) ទំព័ ៥០-៥១ (វគគរ ៀនសូក្តនរោបាយរៅមនទី ប២០ បានពិភាកាអំពី សា ៈសំខ្ន់ននជំហ ឹងបឹង និងកា កាកា សមាៃត់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័

១៣-១៤ (កា កាកា សមាៃត់គឺជារោេកា ណ៍ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។

ច្ំរណះដឹងគឺសក្មាប់ខតអនកខដេក្តូវកា វាខតប៉ារណា
ណ ះ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាន្ទកនុងឲ្យបាន ួច្ោេ់មនរពេសាាគមន៍ប រទស
កា ក្បឆ្ំងរដ្ឋយច្ំហច្ំរ ះមាោ៌បកសរនាះរទ

2315

2317

2316

។ បកសមិនអត់ឱនច្ំរ ះ

។

រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

១៩៧៨ ទំព័ ១២-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224468-00224470 (រោេកា ណ៍សមាៃត់មានរៅកនុងក្គប់ទិដាភាពនន
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ( ួមទាំង កា របាះរឆ្នត កខនៃងរមដឹកនាំ ស់រៅ រពេរវលា និងទីកខនៃងក្បជំ) មាន
សា ៈសំខ្ន់រដើមបីកា
ក្បរទសពីរក្ោះថ្ននក់ននកា រក្ជៀតច្ូេ បស់ខ្មង
ំ )។
2316
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៦-១៧ (រៅរពេបកសមាន ច្នាសមព័នក្ធ តឹមក្តូវជាមួយ
នឹងកា ោំក្ទពីមហាជន និងប រទស ួច្រហើយរនាះ បកសនឹងក្បកាសអំពីអតាិភាព បស់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃង
ននបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/659 ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០
ERN (ភាសាខខម ) 00771129-00771134 (រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូង ពួករគក្តូវកសាងក្បរទស មានមូេដ្ឋាន ឹងមាំ
ក្គប់ក្ោន់សិន មនរពេអាច្របើកច្ំហក្បរទសបាន)។
2317
កា ពិភាកាជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា E3/190 នងៃទី ០៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៩៩
ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00172247 (ក្បសិនរបើោត់ជំទាស់ជាច្ំហជាមួយនឹងមាោ៌បកស ឬ ពាោមផ្ទតច្់ខួ ៃន ពួក
រគទាំងអស់ក្តូវបានោប់ខួ ៃនទាំងអស់)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយបណា
ត ញទូ ទសសន៍ ABC ឯកសា
E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224443-00224444 (រអៀង សា ី ពំបាន
និោយក្បឆ្ំងនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ
តសូ)។ េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឯកសា

រដ្ឋយសា រហត្េសាមគគីភាពជាមួយនឹងកា

E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

៣-៥ ERN (ភាសាខខម )

00442254-00442255 (បកសបានជំទាស់នឹងក្កុមក្បឆ្ំង និងអំរពើបងកជាបកសពួក) ទំព័ ១៩-២០ ERN (ភាសាខខម )
00442262-00442263 (អនកខដេជំទាស់នឹងបកស រហើយនឹងរធាើឲ្យរក្បះឆ្ នឹងក្តូវទទួេកា ទិរតៀន និងក្ពមាន កា
ផ្ទៃស់បូ ត ភា កិច្ច ឬ កា ដកភា កិច្ច ឬ ដករច្ញពីបកស)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា
E3/4028 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00782542 (រៅរពេបគគេក្គប់ោនរៅកនុងបកស (កមាមភិបាេ
និងថ្ននក់ដឹកនាំ) ឈ្ រេើមាោ៌ខតមួយ ោមនជរមាៃះនឹង្ទះុ រឡើងរនាះរទ រ េគឺ រនះគឺជា វិធីខដេអាីៗក្តូវរដ្ឋះក្សាយ)។
កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/210 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00782542 (ប៉ាេ ពត និងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មានអា មមណ៍ថ្នទទួេកា គំោមកំខហងពីរវៀតណាម៖ សាានភាព
រនះមានន័យថ្ន ពួករគពំអាច្រមើេរឃើញជាមននូវកា ក្បឆ្ំ ងរនាះរទ)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន
ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156616 (បកសបានខណនាំមិនឲ្យ
ន ណាមានក់បង្វាញអា មមណ៍ ឬមតិរោបេ់ផ្ទទេ់ខួ ៃន បស់ពួករគរនាះរទ រេើកខេងខតរៅកនុងរពេក្បជំខតប៉ារណា
ណ ះ)។
រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩
ទំព័

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00003762 (បកសបានជំទាស់នឹងគំនិតបគគេនិយម)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ

រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/37 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00156677-00156678
(បកសពំច្ង់ឲ្យសាធា ណជនដឹងថ្ន បកសមានកា ខខាងរោបេ់ោនរៅកនុងជួ បកសរនាះរទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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738>

រៅកនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅកនុងសនទ កថ្ន កិច្ចសមាភសន៍ និងរសច្កតី

ខងៃងកា ណ៍នានា បស់រមដឹកនាំបកស

2319

១៩៧៨

2318

ួមទាំង

2320

នួន ជា កនុងឆ្នំ ១៩៧៧

ប៉ាេ

ពត

និងកនុងឆ្នំ ១៩៧៨

កនុងឆ្នំ

2321

2318

១៩៧៧

និងកនុងឆ្នំ

រអៀង សា ី កនុងឆ្នំ ១៩៧៥

2322

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់នាយក ដាម្នតីកមពជា
ុ រៅក្បរទសច្ិន

ឯកសា E3/2725 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00810739-00810740 (ប៉ាេ
ពត

បានខងៃងសនទ កថ្នមួយខដេបានគូសបញ្ញជក់អំពីកា ្គត់្ង
គ ់ខួ ៃនឯងកា ួប ួម

និងឯកភាពរៅកនុងក្បរទស)។

បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ សាទ ខួបទី ១៧ ដ៏មហារជាគជ័យននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442092-00442093 (ក្បជាជន
ក្តូវកសាង និងកា
ក្បរទស។ កយរសាៃក៖ មហារលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ)។
2319
សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៨-២០ ERN (ភាសាខខម ) 00324827-00324829 (ភា កិច្ច
ច្មបង បស់បកសគឺកា

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បនតរធាើបដិវតតន៍សងគមនិយម និងអប់ ំសងគមនិយម)។ ប៉ាេ ពត

សមាភសន៍ជាមួយតំណាងសា ព័ត៌មានទីក្កុងហងកង ឯកសា E3/5712 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ១៧
ERN (ភាសាខខម ) 00816538 (ភាៃមៗរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ ពួករគបានោប់រ្តើមរធាឲ្
ើ យរសដាកិច្ចក្បរសើ រឡើង កសាង
ក្បរទស រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាកា ្គត់្ង
គ ់រសបៀងអាហា និងកា ក្បកាន់ខ្ជប់ឯកោជយភាព ខៃួនទីពឹងខៃួន)។
2320
សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួបកងទ័ព (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/209 នងៃទី
១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ដំណាក់កាេងមីននបដិវតតន៍គក្ឺ តូវ
កសាង និងកា
ក្បរទស)។
2321
រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00224464-00224465 (កា ង្វ ច្មបងគឺកា

ក្បរទស និងកសាងសងគម-

និយម)។ សនទ កថ្ន បស់សមមិតត នួន ជា (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មាន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា E3/78 នងៃទី ០៦ ខខ
កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00705172-00705173 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និងក្បជាជនមាន
ភា កិច្ចច្ំនួន ៣៖ កា

ជាតិ រធាើបដិវតតន៍សងគមនិយម និងកសាងសងគមនិយម។ រដើមបីកា

ក្បរទស ពួករគក្តូវ

កសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន)។
2322
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រអៀង សា ី រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសនង
ឯកសា E3/3360 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00740796-00740797 (រអៀង
សា ី បានក្បាប់អនកតំណាងនងមានក់ថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ នឹងពឹងរេើខួ ៃនឯង រហើយមិនទទួេយកជំនួយរនាះរទ)។ ទូ រេខ
ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ក្បសាសន៍ បស់នាយក ដាម្នតី Khukrit នាឱកាសដំរណើ ទសសនកិច្ច
បស់ឧបនាយក ដាម្នតីននក្បរទសកមពជា
ុ រៅកាន់ក្បរទសនង ឯកសា E3/3558 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00789299-00789300។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិកកមមវតា៖ុ
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ឧបនាយក ដាមក្នីកមពជា
ុ រអៀង សា ី រៅក្ពលានយនតរហាះ រខណិតឌី ឯកសា E3/620 ច្ះ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ឆ្នំ ១៩៧៦

2323

2327

១៩៧៦

2324

ឆ្នំ ១៩៧៧

2328

ឆ្នំ ១៩៧៧

2325

និង ឆ្នំ ១៩៧៨

និងឆ្នំ ១៩៧៨

2329

និង រខៀវ សំ្ន កនុងឆ្នំ ១៩៧៥

2326

ឆ្នំ

បានបញ្ញជក់ និងអនម័តជាសាធា ណៈរៅរេើ

នងៃទី ០១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00709534 (រអៀង សា ី បានមកដេ់ទីក្កុងញូវយ៉ាករដើមបី
ច្ូេ ួមក្បជំមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិ រហើយបានក្បកាសថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ របតជាាកសាងក្បរទសរឡើង
វិញ និងជារោងជាងធំមួយ។ ោត់បានពនយេ់ ថ្ន ពួករគកំពងសាងសង់ក្បព័នធា
ធ ោសា្សតធំមួយរដើមបីោក្ំ ទកា ក្ច្ូត
កាត់ក្បមូេ្េពី ដងជាជាងមតង រហើយរៅក្តឹមច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ពួករគសងឃឹមថ្ននឹងអាច្បំរពញតក្មូវកា រសបៀង
អាហា បាន)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភសន៍សា ព័ត៌មាន ញូវ វីក
(Newsweek) ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី បានពនយេ់កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នថ្ន
ធ
ក្បរទសកមពជា
ុ គឺ ដូច្ជារោងជាងដ៏មហាធំមួយខដេក្បជាជនទាំងអស់រធាើកា ទាំងយប់ទាំងនងៃ)។
2323
សនទ កថ្ន បស់ឧបនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី ខងៃងកនុងពិធីរេៀងសាយរភាជន៍ជាកិតិយ
ត សដេ់អងគទូតនានាក្បោំ
រៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/606 នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម )

00504127-00504128 (ក្បជាជនបាន ួប ួមោនមួយឆ្នំមនរនះ រដើមបីក្បឹងខក្បងកសាងក្បរទសត្តម យៈកា ក្ច្ូតកាត់
និងក្បព័នធា
ធ ោសា្សត)។ កា រផ្ទតតសំខ្ន់ គឺរេើឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ បទអនតោគមន៍ បស់រលាក
រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១ បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា E3/607 នងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៦-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00816623-00886626 (មានច្េនាបដិវតតន៍មហាជនរដើមបីកា

និងកសាង

ក្បរទស។ មាោ៌នរោបាយគឺ ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹង ខៃួន)។
2324
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគរេើក
ទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៣៤, ៤៤, ៤៨ ERN (ភាសាខខម )
00291025-00291026 កថ្នខណឌ ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00079813 (ក្បជាជនកមពជា
ុ កំពងតសូ រដើមបីកា
និងកសាងក្បរទសរៅកនុងដំណាក់កាេបដិវតតន៍ងី ម បស់ពួករគ

រ េគឺ

សាានភាពរនះបានទទួេរជាគជ័យត្តម យៈកា អប់ ំជាដោប)។

តសូរដើមបីកា

្េច្ំរណញពីបដិវតតន៍។

គណៈក្បតិភូ ដ្ឋាភិបាេភូមាកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

(កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/1590 នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៣
S 00654818-00654820 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានរផ្ទតតរេើភា កិច្ចកា

ERN (ភាសាខខម )

និងកសាងក្បរទស រដ្ឋយរោ ពត្តម

ជំហ ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។
2325

សមមិតឧ
ត បនាយក ដាម្នតី រអៀង សា ី បានរ ៀបច្ំពិធីជប់រេៀងរដើមបីជាកិច្ចសាាគមន៍ដេ់បណា
ត អគគ ដាទូតខដេ

បានបំរពញរបសកកមមរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ (ក្ពឹតិប
ត ័ក្តព័ត៌មានកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ) ឯកសា E3/1396 ច្ះនងៃ
ទី ០៦ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) S 00743389 (រអៀង សា ី បានក្បាប់អងគទូតថ្ន ពួករគនឹងរមើេ
រឃើញនូវកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ក្បជាជនកនុងកា កសាងក្បរទស

និងរេើកកមពស់ជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន

រដ្ឋយរោ ពត្តមជំហ ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាទអងគកា
សហក្បជាជាតិ សម័យក្បជំរេើកទី១០ ឯកសា E3/547 នងៃទី ០៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១១-១៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00329501-00329503 ។ សនទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធីរភាជនាហា នារពេលាៃច្ សាាគមន៍ ្តេ់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

កិតិយ
ត សដេ់សមមិតស
ត មាជិកមជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត Maxist-Leninist សហ ដាអារម ិក ឯកសា

E3/211 នងៃទី

២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) S 00801571។ សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី កនុងឱកាសពិធី
ជប់រេៀងសាយរភាជនសាាគមន៍ក្កសួងកា ប រទសនង ឯកសា E3/1587 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
២-៥ ERN (ភាសាខខម ) S 00663754-00663757 (កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខតងខតមានកា របតជាាខ្ៃង
ំ កាៃច្ំរ ះ
រោេកា ណ៍មិនរក្ជៀតខក្ជកក្បរទសដនទ

ឯកោជយ

ខៃួនទីពឹងខៃួន

និងរោេកា ណ៍មិន្
ៃ ន នក្បរទសដនទ)។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/4605 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )
00813070 (រអៀង សា ី បានជំទាស់រៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អនគណៈកមមកា ក្បឆ្ំងនឹង វិធានកា រ ីសរអើង និង
កា

ជនភាគតិច្។

រសច្កតីសរក្មច្រថ្នកេរទាសកា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

រហើយក្បកាសថ្ន

រក្កាយ យៈរពេ ៣ ឆ្នំ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានទទួេរជាគជ័យរេើកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាជាមូេដ្ឋាន មានរសបៀង
អាហា ្គត់្ង
គ ់ខួ ៃនឯង កសាង និងកា
ក្បរទស និងពំខ្អករេើអាីទាង
ំ អស់ពព
ី ួកច្ក្កពតត)ិ ។
2326
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/619 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00635938-00635939 (កនុងខណៈរពេរៅទីក្កុងរប៉ាកាំង រខៀវ សំ្ន បានគូសបញ្ញជក់អំពក
ី ិច្ច
ខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា កសាងក្បរទសរឡើង វិញ។
បញ្ចូ េភា កិច្ចកា

ោត់បានរេើករឡើងភា កិច្ចងីៗ
ម បស់ក្បរទសកមពជា
ុ

រដ្ឋយ ួម

ក្បរទស ភា កិច្ចសាត រសដាកិច្ច និងកសាងក្បរទសកនុងរេបឿនឲ្យបានរេឿន។ ោត់បាននិោយថ្ន

ក្បរទសទាំងមូេបានកាៃយជាកា ដ្ឋានសាងសង់ធំមួយ)។ សា អបអ សាទ ជ័យជមនះរធាើរឡើងនានងៃទី ២១ ខខ រមសា

បស់ រខៀវ សំ្ន ត្តមវិទយុទីក្កុងភនំរពញ ឯកសា E3/118 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥-៦ ERN
(ភាសាខខម ) 00846162-00846163 (រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ កា េះបង់ បស់ក្បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ
និងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា រធាើភឺ ៃ រេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧-៨, ១២-១៤ (កនុងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានឧរទទសនាមបញ្ញាជន
ោប់ យនាក់ខដេបានវិេក្តឡប់មកក្បរទសវិញរៅ វិទាសាានបរច្ចករទសខខម សូរវៀត

រដ្ឋយបានពនយេ់កនុងរនាះថ្ន

កា ជរមៃៀសរខតតក្កុងោំបាច្់រធាើរឡើងរដើមបីករមទច្ក្ទពយសមបតតិឯកជន)។
2327
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549 ច្ះនងៃ
ទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៣-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00065895-00065896 (កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
បានរបតជាារោ ពត្តមរោេកា ណ៍ខួ ៃនទីពឹងខៃួន ឯកោជយភាព និងអពាក្កឹតយភាព)។
2328
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគំ ប់ខួប (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/200 នងៃទី ១៥ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814 (បាន
បនតរផ្ទតតរេើកា កសាង កា កា

និងកា ខង កា្េននបដិវតតន៍ និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ

សំ្ន (កនុងកក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/267 នងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម )
00000898-00000899 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺជាបកសភៃឺសាាងមួយ។ កងទ័ពកមពជា
ុ និងក្បជាជនបានវាយច្ក្កពតតិ
អារម ិក និងប ិវា បស់វាឲ្យបោជ័យរហើយ។ មូេដ្ឋានោំក្ទក្តូវបរងកើនកា បងកបរងកើន្េរដ្ឋយរោ ពឲ្យបានខ្ជប់ខួ ជន
រៅត្តមជំហ ឯកោជយ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

694

01007002
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មាោ៌បកសរដើមបីកា

និងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿនត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយខ្អក

រេើរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់ ឯកោជយ អធិបរតយយ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម។
១៤.១.៤.១ កា កាន់កាប់ និងកា ក្គប់ក្គងអំណាច្ជាបរណា
ត ះអាសនន បស់បកស
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រក្កាយរពេ រំ ដ្ឋះ

739>

ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់ នងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោ៉ាង

យូ បំ្ត ខណៈរពេខដេកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីរខតត-ក្កុងកំពងបនតរធាើរឡើង ទីក្កុងភនំរពញ
សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ បស់អងគភាពរោធា រក្កាមកា បញ្ញជ បស់រេខ្ភូមិភាគ

ួម

2330

ទាំង រសា ភឹម កយ ធួន ត្ត ម៉ាក និង វន រវ៉ាត

។ ក្សបត្តមនីតិ វិធីខដេធាៃប់បានអនវតតកនុងអំឡុង

រពេយទធនាកា រោធារៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧០ និងឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ទទួេ បាយកា ណ៍
និងរច្ញកា ខណនាំរៅដេ់រមដឹកនាំភូមិភាគខដេបញ្ញជកងទ័ពរៅមូេដ្ឋាន ីឯរេខ្ភូមិភាគខដេ
បញ្ញជអងគភាពរោធាក្គប់ក្គងទីក្កុងរក្កាយពី ំរដ្ឋះ បានរសនើសំ និងទទួេកា ខណនាំពី ប៉ាេ ពត
នួន ជា សន រសន និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ជាពិរសសសមាជិកននគណៈកមាមធិកា មជឈិម

2329

សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងទិវាបណយខួបរេើកទី៣ ននកា បរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/169 នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) S00704516-00704518 (រៅកនុងកា ខងៃង
រៅកាន់សមាជិកបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុងអំឡុងកា ជួបជំជាសាធា ណៈមួយ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជក់ថ្ន សមាជិក
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ របតជាាច្ិតប
ត ំរពញោ៉ាងសកមមនូវភា កិច្ចបដិវតតន៍ដ៏នងៃងូ ន ខដេបកសបានក្បគេ់ឲ្យ និងបនតសរក្មច្
បានរជាគជ័យ មហារលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ) ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) S00704526 (“រយើងក្តូវរធាើកា កា
ក្បរទស បដិវតតន៍ អំណាច្ ក្បជាជន កងទ័ព បកស និងពូជសាសន៍កមពជា
ុ ជាដ្ឋច្់ខ្ត។ រយើងអាច្រធាើកា កា
ក្បរទសរយើងបាន ខតកនុងេកេខណឌខដេរយើងអនវតតត្តមមាោ៌ បស់បកស ទាំងរៅកនុងកា កា

ក្បរទសពីខ្ងរក្ៅ

និងពីខ្ងន្ទកនុងក្បរទស។ ោេ់អងគភាពទាំងអស់រៅទូទាំងក្បរទសក្តូវខតបនតបរងកើនកា ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍ខពស់ […]
រយើងក្តូវបនតអនវតតឲ្យបានខ្ៃង
ំ កាៃ និងោ៉ាងសកមម នូវភា កិច្ចកសាងជាតិទាង
ំ រៅជនបទ ក៏ដូច្ជារៅត្តមរោងច្ក្ក
ខ្នក និងអងគភាពនានា”) ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) S00704517 (“រយើងក្តូវរ្ៃៀតយកឱកាសដ៏ វិរសស វិសាេរនះ
រដើមបីបំរពញនូវភា កិច្ចឆ្នំ ១៩៧៨ បស់បកសឲ្យកាន់ខតរកៃ ៀវកាៃ រហើយដរណតើមបាននូវជ័យជមនះរេើក្គប់ វិស័យ មហា
រលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ”) ទំព័ ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) S00704518- S00704520 (ខដេបញ្ញជក់ថ្ន មាោ៌បកស
ខ្អករៅរេើកា កា
កមពជា
ុ និងកា កសាងជាតិ)។
2330
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៨-១៥១។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ
ទី១) កថ្នខណឌ ៤៦០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2331

រៅមនទី ប-៥

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានក្គប់ក្គង

ផ្ទទេ់រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា មួយខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅកនុង ខខ
2331

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៨-១៥២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney

SCHANBERG) ទំព័ ៣៥-៣៦ (រមដឹកនាំរោធាខខម ក្កហមមានក់រៅក្កសួងព័ត៌មានបានរេើករឡើងរៅនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ថ្ន រជាគវាសនា

បស់អនក ដាកា ទាំងអស់ខដេបានក្បមូេ្តំម
ុ កជួបជំោនរនាះ គឺអាក្ស័យរេើ ដ្ឋាភិបាេ

រហើយបានរេើករឡើងបខនាមថ្ន រមដឹកនាំកនុង ដ្ឋាភិបាេ និងរមដឹកនាំនរោបាយកំពូេៗខៃះមិនរៅឆ្ៃយពីទីក្កុងរនាះ
រទ)។ សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិមបានរច្ញរសច្កតីខណនាំរៅកនុងអំឡុងរពេវាយសក្មុករេើទីក្កុងភនំរពញ (សូម

រមើេឧទាហ ណ៍ ឯកសា បស់ ខក ពក៖សា័យជីវក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្នំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា E3/2782 ទំព័
៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00095550-00095551 (គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានរកាះក្បជំមួយរៅកនុងខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៤ ខដេរៅរពេរនាះ ពួករគបានោត់ត្តំងោត់ឲ្យរៅរសៀមោបកា
បស់ោត់ជារសនាធិកា ភូមិភាគកនុងរោេបំណងកា

អងគ ។ ោត់បានលាខេងពីមខតំខណង

អងគ ។ កយ ធួន បានទទួេបញ្ញជឲ្យទទួេខសក្តូវរេើកទ័ព

បស់ោត់ដឹកនាំច្ូេកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៤ (ប៉ាេ ពត
បានរៅ រខៀវ សំ្ន រៅកាន់ទីសានក់កា រដើមបីច្ូេ ួមសាតប់នូវអាីខដេោត់បានរធាើជាមួយនឹងកមាមភិបាេរោធាមកពី
សម ភូមិនានា ខដេមកោយកា ណ៍ជូនោត់ និងសាតប់ោត់អំពី របៀបខដេោត់រច្ញកា ខណនាំក្តឡប់ឲ្យរៅកមាមភិបាេ
ទាំងរនាះវិញ រដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន អាច្យេ់អំពីសាានកា ណ៍បដិវតតន៍ និងអាច្ោយកា ណ៍ជូន នរោតតម សីហន វិញ)។
ជាទូរៅ រៅរពញមួយអំឡុងរពេបដិវតតន៍ ប៉ាេ ពត នួន ជា និងគណៈកមាមធិកា មជឈិមក្គប់ក្គងត្តមដ្ឋនរេើយទធ នាកា រោធា (សូមរមើេឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៣១៣២ (រៅកនុងអំឡុងរពេវាយក្បហា រេើទី ួមរខតតកំពង់ោម កនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ ដូច្ជា ប៉ាេ ពត នួន
ជា រៅជិតមនទី ស-៧១ រហើយ សន រសន រៅទីសានក់កា បស់ោត់រៅបសខនុ ។ កងទ័ពបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា វាយ
ក្បហា គឺមកពីមជឈិម និង តំបន់ “៣០៤”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (អង ខ ៉ាន) ទំព័ ២៩-៣០
(ខ្នកា រក្តៀមវាយក្បហា ឧតតង
ុ គ គឺជាកា ទទួេខសក្តូវទាំងក្សុង បស់រមបញ្ញជកា កងពេតូច្

រច្ង អន ។ ក៏

ប៉ាខនត មានខ្នកា ួមមួយសក្មាប់កងពេតូច្ រ េគឺ កងកមាៃំងនិ តីក្តូវវាយក្បហា ឧតតង
ុ គ រហើយកងវ រសនាធំក្តូវ
រក្តៀមវាយក្បហា ខ្ងតបូងឧតតង
ុ )គ ទំព័ ៣០-៣១ (រក្កាយកាវាយក្បហា ឧតតង
ុ គ ពួករគទទួេបានព័តមា
៌ នថ្ន មានកា
រ ៀបច្ំពថ្ន
ី ន ក់រេើឲ្យក្គប់ក្គងមខក្ពួញននកងកមាៃំងនិ តី កងកមាៃំងភូមិភាគពិរសស រហើយ សន រសន បានមកដេ់)
ទំព័ ៣១-៣២ (ទទួេភា កិច្ចពិរសស ដូច្ជា កា វាយសម ភូមិ ថ្ននក់រេើមិនក្តឹមរកាះរៅកងពេតូច្រនាះរទ ខងម
ទាំងរកាះរៅវ រសនាធំ្ងខដ ឲ្យមកជួបជំោន

រហើយបានបញ្ជូ នបញ្ញជបនតរដើមបីរធាើកា វាយក្បហា បនតរទៀត)។

ឯកសា បស់ ខក ពក៖ សា័យជីវក្បវតតិ បស់ ខក ពក ពីឆ្នំ ១៩៤៩-១៩៨៥ ឯកសា E3/2782 ទំព័ ៣-៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00095548-00095551 (កនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧២ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានបញ្ញជឲ្យោត់សហកា
ជាមួយអងគភាពមជឈិម រ េគឺ អងគភាព ៣៩ ដឹកនាំរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រធាកា
ើ របាសសមាអតខ្មង
ំ រៅជំ វិញកំពង់ធំ។
ពួករគបានរក្តៀមកងកមាៃំង និងវាយក្បហា កនុងរពេជាមួយោន។ រៅកនុងខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣ ោត់បានរក្តៀម
កងកមាៃំងវាយក្បហា ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ ។ ពួករគបានរបាសសមាអតទីត្តំងទាំងរនាះ បានរដ្ឋយរជាគជ័យ។ បនាទប់
មក គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានក្បាប់ោត់ឲ្យរ ៀបច្ំកងកមាៃំងរោធាភូមិភាគ រដើមបីោប់យកកំពង់ោមជាពី ក្កុម។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេមាន សន រសន រធាើជាក្បធាន និង ួមទាំង កយ ធួន និងរមដឹកនាំភូមិភាគ
រ្សងរទៀត្ង

740>

2332

។

រដ្ឋយបានរធាើដំរណើ មកដេ់ទីក្កុងភនំរពញទាំងអស់ោន ោ៉ាងយូ បំ្តក្តឹមនងៃទី ២៥ ខខ

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ

2333

នួន ជា ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង សន រសន បាន

បរងកើតគណៈកមាមធិកា ដឹកនាំ ួមមួយ

2334

។ ពួករគបានជួបក្បជំជារទៀតទាត់ជាមួយរេខ្ភូមិភាគ

ោត់ និង កយ ធួន ដឹកនាំមានក់មួយក្កុម។ រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៣ មជឈិមបានរបតជាាវាយក្បហា ដរណតើមយក
ក្បរទសទាំងមូេ និងបានរ ៀបច្ំខ្នកា ជារក្ច្ើន ួមទាំងខ្នកា ថ្ន ភូមិភាគបូ ៌ ក្តូវវាយក្បហា ពីត្តម្ៃូវជាតិរេខ
១ ភូមិភាគនិ តីពត្ត
ី ម្ៃូវជាតិរេខ ២, ៣ និង ៤ រហើយភូមិភាគបសចឹមពីច្រនាៃះ្ៃូវជាតិរេខ ៤ និង ៥។ ទំព័ ៤-៥
ERN (ភាសាខខម ) 00095550-00095551 (រក្កាយកា ក្គប់ក្គងទីត្តង
ំ រនះ បាន យៈរពេកនៃះខខ បងៗថ្ននក់រេើៗ
បានសរក្មច្រធាើកា វាយសក្មុកឧតតង
ុ )គ ។
2332
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ
ទី១) កថ្នខណឌ ៥៣១-៥៣៣។
2333
កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ១៥-១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00775913-00775914 (ប៉ាេ ពត ក្តឡប់មកភនំរពញ វិញ រៅនងៃទី ២៤ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00156613-00156614 (រខៀវ សំ្ន ច្ូេមកដេ់ទីក្កុងភនំរពញរៅក្បខហេ ៧ រៅ១០
នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00156615-00156616 (រខៀវ

សំ្ន

នួន ជា និងប៉ាេ ពត ច្ូេមកជាមួយោន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា
E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (សាកសីបានច្ូេទីក្កុង
ភនំរពញជាមួយ សន រសន រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម
តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៥០-៥២ (ក្តឹមនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមបញ្ញជកា កងពេធំរៅត្តមសម ភូមិជំ វិញ
ទាំងអស់ ួមមាន កយ ធួន រសា ភឹម វ៉ាន រវត រច្ង អន និងត្ត ម៉ាក បានជួបក្បជំោនរៅសាានីយ ងរភៃើង។ នួន ជា មក
រក្កាយ គឺក្បខហេជារៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា។ ប៉ាេ ពត និង រខៀវ សំ្ន មករក្កាយរពេរនះរទៀត)។ អតាបទ
សមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៧-៨, ERN (ភាសា
ខខម ) 00062458-0062459 (រអៀង សា ី ក្តឡប់មក វិញរៅអំឡុងនងៃ ២៣ រៅ ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ សូម

រមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៧។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់
រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៣។
2334
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (ោប់ពនី ងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក ៉ាោម តន រៅ
ភី ភួន រៅជាមួយប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា និង សន រសន ជាគណៈដឹកនាំ ួម រៅសាានីយ ងរភៃង
ើ ។ ពួករគរៅទី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័តនានា និងអនករ្សងរទៀត រដើមបីពិភាកាអំពរី ោេនរោបាយ និងខ្នកា
នានា រដើមបីកសាង
សហក ណ៍្ងខដ

741>

និងកា

2335

ក្បរទសសងគមនិយម ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន ក៏ដូច្ជាកា បរងកើត

។

រៅកនុងអំឡុងរពេរនាះ និងរៅក្គប់រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ រេខ្

ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត ខដេក្តូវោយកា ណ៍រដ្ឋយផ្ទទេ់រៅមជឈិមបកស ឬក៏ជាខ្នកមួយ
ននសាាប័នមជឈិមបកស បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ក្ច បជំខដេពិភាកា និងសរក្មច្ពីរោេនរោបាយ និង
ខ្នកា បកស។ ច្រនាៃះពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ អនកទាំងរនាះ ួមមាន ស់
ញឹម ( យ័ពយ) រសា ភឹម (បូ ៌ ) ត្ត ម៉ាក (និ តី) ជូ រជត (បសចឹម) កយ ធួន (ភូមិភាគកណា
ត េ
(ឧតត ោស់) ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៥) ខក ពក (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់) ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៥)

2336

ោន់ សំ (ភូមិភាគឧតត ោប់ពីរពេបរងកើតរឡើងរៅអំឡុងឆ្នំ ១៩៧៧) ខម៉ាន សាន (ឦសាន)

បូ ផ្ទត (តំបន់ ១០៣ ហូតដេ់រពេតំបន់រនះក្តូវក្ច្បាច្់បញ្ចូ េជាមួយភូមិភាគឧតត កនុងអំឡុង
ឆ្នំ ១៩៧៧) យ៉ាង ខយ៉ាម (តំបន់ ៥០៥ ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៦) និង បន ណាន (តំបន់ ៥០៥ ោប់

2337

ពីឆ្នំ ១៩៧៦)

។

រនះជិតមួយសបាតហ៍។ រមបញ្ញជកា រោធា ក្បធានភូមិភាគ បានមកជួបពួកោត់ រហើយរធាកា
ើ ជាមួយោនជារ ៀងោេ់
នងៃ។ បនាទប់មកពួករគបានមករៅអោ អតីតក្កសួងហិ ញ្ាវតាុោស់ អស់ យៈរពេជាងពីសបាតហ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៥១-៥៣, ទំព័ ៥៥-៥៧។
2335
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន ឯកសា E3/24 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧
ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00204069-00204070 (ពួករគពិភាកាពីសភាពកា ណ៍កនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស
ក្ពមទាំងកា អនវតតបដិវតតសងគមនិយម។ ប៉ាេ ពត ជាអនកឧរទទសនាមឯកសា រហើយ នួន ជា ដឹកនាំកា ពិភាកា)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៣-៦ (រសច្កតីសរក្មច្ក្តូវបានរធារើ ឡើងរៅកនុង
ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសរក្មច្ថ្ន ណសិ សខេងមានក្បរោជន៍តរៅរទៀតរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៥៥-៥៧ (រអៀង សា ី រខៀវ សំ្ន នួន ជា សន រសន ប៉ាេ ពត
កយ ធួន វន រវ៉ាត ត្ត ម៉ាក រសា ភឹម និងអនកដនទរទៀតបានជួបោនជារទៀងទាត់) ទំព័ ៥៨-៦០ (កនុងច្ំរណាមក្បធានបទ
ដនទរទៀត ពួករគបានពិភាកាោនអំពប
ី ដិវតតសងគមនិយម កា កសាង និងកា
ក្បរទស និងកា កសាងសហក ណ៍)។
2336
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២០។
2337
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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742>

ច្រនាៃះពីនងៃទី ២៥ ដេ់ ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ន

បានដឹកនាំមហាសននិបាតជាតិពិរសសមួយ

2338

ខដេបានសរក្មច្ថ្ន ច្នាសមព័នធ ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ នឹងក្តូវ កាទករៅដខដេ រហើយបានបញ្ញជក់ថ្ន មិន
អនញ្ញាតឲ្យមានមូេដ្ឋានកងទ័ពប រទសរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រឡើយ។
ក្បកាសពីកា របតជាាច្ិតត បស់ ដ្ឋាភិបាេងមី
ក្បវ័ញ្ច

មហាសននិបាតក៏បាន

កនុងកា កសាងសងគមខដេោមនវណណ ៈ

រហើយជាសងគមមួយខដេក្បជាជនទាំងអស់ ួមោនកសាង

និងកា

ោមនកា រកង
ក្បរទស

2339

។

រទាះបីជា អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន មិនមានភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញថ្នមហាសននិបាតរនះពិតជាបាន
ត ីរសច្កតីសរក្មច្ខដេក្ស
ក្បា ពធរឡើងក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន មាន បាយកា ណ៏សីព
រដៀងរៅនឹង ដាធមមនញ្ា បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2340

និងតំណាងឲ្យមាោ៌នរោបាយខដេបាន

សរក្មច្រដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។

743>
សំ្ន

កនុង យៈរពេក្បមាណជាដប់នងៃ កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ប៉ាេ ពត នួន ជា និង រខៀវ
ក្ពមទាំងអនកដនទរទៀតខដេ ួមមានទាំងតំណាងមកពីក្គប់ភូមិភាគ

បានជួបក្បជំោនរៅ

ក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត រដើមបីសាតប់ទឡហីក ណ៍ច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង ក្ពមទាំង
មានកា ្តេ់អាទិភាពរៅរេើតក្មូវកា កនុងកា កសាង និងកា
2338

ក្បរទសោ៉ាងឆ្ប់ ហ័ស ត្តម យៈ

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងមិនរជឿជាក់ថ្ន មហាសននិបាតរនះពិតជាបានក្បា ពធរឡើងរនាះរឡើយ (ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី

និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៧)។
2339
កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៨ ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00775902-007759004 (មហាសននិបាតជាតិពិរសសខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅ
កាេពីច្ងខខរមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានបញ្ញជក់ថ្ន កមមក កសិក បានច្ូេ ួមកនុងបដិវតត រហើយក៏ក្តូវទទួេបាន្េពី
បដិវតត្ងខដ ។ បំណងក្បាថ្នន បស់រយើង គឺ កសាងសងគមមួយខដេមិនមានវណណ ៈ ោមនកា ជិះជាន់ រហើយជាសងគម
មួយខដេក្បជាជនទាំងអស់ ួមោនបងកបរងកើន្េ

និងកា

ជាតិ)។

កមពជា
ុ រ ៀបច្ំ

“មហាសននិបាតពិរសស”

(សា ព័ត៌មាន The Guardian) ឯកសា E3/3722 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៤, ERN (ភាសា
ខខម ) S 00656237-00656240 (អនកច្ូេ ួមមហាសននិបាតពិរសស បានអនម័តជាឯកច្ិនរទ េើរសច្កតីក្បកាសខដេ
សងកត់ធន
ៃ រ់ ៅរេើតួនាទីដ៏សំខ្ន់ បស់កសិក និងកា េបបំបាត់វណណ ៈ)។
2340
ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ មួយឆ្នំបនាទប់មក ឯកសា E3/2657 ច្ះនងៃទី
២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00538790 ( ដាធមមនញ្ាងី ម គឺដូច្ោននឹងសច្កតីសរក្មច្ បស់
មហាសននិបាតពិរសសខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ក្បរទស
កមពជា
ុ (សក្មាប់កា ពិរក្ោះរោបេ់ វាងក្បរទសបាោំ ង និងសហភាពសូរវៀត) ឯកសា E3/2668 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

២, ERN (ភាសាខខម ) 00491785 ( ដាធមមនញ្ា គឺក្បហាក់ក្បខហេខ្ៃង
ំ រៅនឹងកមម វិធី

នរោបាយខដេបានអនម័តរដ្ឋយមហាសននិបាតពិរសសរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

699

01007007
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

2341

កា បរងកើតសហក ណ៍ និងកា កសាងទំនប់ និងក្បឡាយ

។ បនាទប់ពីរនាះ រៅកនុងអំឡុងរពេពី

នងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន រអៀង ធី ិទធ សន រសន
ួ ខដ
និងអនកដនទរទៀត បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំោ៉ាងតិច្ក៏មយ

ខដេក្បា ពធរឡើងរៅពហកីឡាដ្ឋាន

ជាតិអូឡាព
ំ ិក ឬក៏រៅ វិទាសាានបរច្ចករទសខខម -សូរវៀត។ នួន ជា ប៉ាេ ពត និងអនករ្សងរទៀត
បានបង្វគប់ដេ់តំណាងទាំងអស់ខដេមកពីក្គប់អងគភាពទ័ព ក្ពមទាំងរេខ្ក្សុក តំបន់ ភូមិភាគ
ឲ្យរ ៀបច្ំបរងកើតសហក ណ៍ េបបំបាត់ក្ទពយសមបតតិឯកជន េបបំបាត់ ូបិយប័ណណ និងបិទទី្ា

2342

ក្ពមទាំងកសាងទំនប់ ក្បឡាយ

2341

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៥-១៦ (គណៈកមាមធិកា មជឈិម បានជួបក្បជំ

កនុងខខ រមសា ឬ ឧសភា រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត។ ប៉ាេ ពត បានក្បកាសពីកា ោប់រ្តើមបដិវតតសងគមនិយម
រហើយបានបញ្ញជក់ពកា
ី បញ្ច ប់នន ណសិ ស ួប ួម។ ដីធីបា
ៃ នកាៃយជាក្ទពយ ួម រហើយទំនប់ និងក្បឡាយក្តូវកសាងឲ្យ
បានរេឿន)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/27 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៧
ERN (ភាសាខខម ) 00156618 (កនុងអំឡុងរពេក្បជំរៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត មានកា ពនយេ់ពកា
ី ជរមៃៀសក្បជា
ជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៥៧-៥៩ (មាន
យៈរពេក្បខហេជាដប់នងៃរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត រមដឹកនាំភូមិភាគ បានច្ូេ ួម
វគគរ ៀន សូក្ត។ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា ដឹកនាំកិច្ចក្បជំ ក្ពមទាំងសរងេបពីសាានភាព និងគូសវាសពីខ្នកា សក្មាប់
បដិវតតសងគមនិយមខដេ ួមមាន កា កសាង និងកា
ក្បរទស ក្ពមទាំងកា បរងកើតសហក ណ៍)។
2342
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ២០-២២, ២២-២៤, ២៥-៣០, ៣៦-៣៨, ៤៦៤៨,

៤៩-៥០

(សាកសីមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំខដេមាន យៈរពេបីនងៃរៅភនំរពញ។

ោត់មិនោំច្ាស់ពីកាេ

ប ិរច្ិទរនាះរទ ប៉ាខនតមិនខមនរក្កាយកា ំរដ្ឋះភនំរពញយូ រនាះរទ គឺក្បខហេក្តឹមដប់នងៃរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥។ ោត់ក្តូវបានខ្ងតំបន់បង្វគប់ឲ្យរៅច្ូេ ួម។ មានអនកច្ូេ ួមមកពីក្គប់កខនៃងកនុងក្បរទស តំណាងឲ្យខ្ង
តំបន់ និង រោធា។ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បរក្ងៀនថ្ន ក្បរទសក្តូវបាន ំរដ្ឋះ ក្តូវដឹកនាំក្បជាជនរៅរធាើខក្ស រដើមបី
រជៀសវាងពីភាពអត់ោៃន។ ពួកោត់បានពិភាកាពីបញ្ញានរោបាយ កា រ ៀបច្ំសហក ណ៍ កា ហាមោត់រេើ ូបិយប័ណណ កា បិទទី្ា ក្ទពយសមបតតិឯកជន កា កសាងក្បព័នធា
ធ ោសា្សត និងកា បិទទាា វតតអាោម)។ កំណត់រហតនន
កា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រៅ សា ន ឯកសា E3/367 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម )
00251437 (នួន ជា និង ប៉ាេ ពត គឺជាអនកឧរទទ សនាម របើកវគគកិច្ចក្បជំខដេរធាើរឡើងរៅសាលាមិតភា
ត ពកមពជា
ុ -សូរវៀត
ខដេរធារើ ឡើងរៅក្បខហេបួនរៅដប់នងៃ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ
សាកសី រៅ សា ន ឯកសា E3/384 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 0034590600345907 (បរងកើតសហក ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ខ្ំ ផ្ទន់) ទំព័ ២៧-២៩ (កនុងខខ ឧសភា
ឆ្នំ ១៩៧៥ មានមិទទិញមួយខដេរធាើរឡើងរៅខ្ងរក្ៅសាតតអូឡាព
ំ ិច្ ខដេមានអនកច្ូេ ួមោប់មឺននាក់ មកពីក្គប់កខនៃង
កនុងក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ខ្ំ ផ្ទន់) ទំព័ ៧២-៧៣ (ឪពក បស់ ខ្ំ ផ្ទន់ បានច្ូេ ួម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្រនាៃះពីខខ មិងនា ដេ់ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំទាង
ំ អស់សិត
ា រៅកនុងទីក្កុង

ភនំរពញ បានរ ៀបច្ំ និងបរងកើតក្កសួង និងមនទី រ ៀងៗខៃួន

2343

។ មនទី និងក្កសួងទាំងរនះដំរណើ

2344

កា រដ្ឋយសាិតរក្កាមកា ខណនាំពីគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
សំខ្ន់ៗក្តូវបានបរងកើត ួច្រហើយ
កា កសាង និងកា

។

រៅរពេខដេក្កសួង

មនទី

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានបរងកើនរេបឿនននកា ក្បឹងខក្បង បស់ខួ ន
ៃ កនុង

2345

ក្បរទស និងជំ ញកា តសូវណណ ៈ

។

កិច្ចក្បជំរៅរពេច្ូេឆ្នំខខម និងរៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅទីក្កុងភនំរពញ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ ជា សីម
រដ្ឋយរលាក Stephen HEDER ឯកសា E3/1568 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសាខខម ) 0071392400713928 (មានកិច្ចក្បជំថ្ននក់ជាតិរៅទីក្កុងភនំរពញនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ជាមួយរេខ្ក្សុក រេខ្តំបន់
និងរេខ្ភូមិភាគ។ កា ក្បជំរនះមាន យៈរពេក្បាំនងៃ។ នួន ជា រឡើងខងៃងរៅនងៃទីមួយ ប៉ាេ ពត រឡើងខងៃងរៅនងៃទីពី ។
របៀបវា ៈននកិច្ចក្បជរំ នាះ ួមមានមាោ៌បកស

និងរោេកា ណ៍កសាងសងគមនិយមរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

កនុង

យៈរពេ ១០ រៅ ១៥ឆ្នំ បកសមានខ្នកា រធាទ
ើ ំរនើបកមម វិស័យកសិកមមត្តម យៈមរធាបាយ វិទាសា្សត រដ្ឋយកា
រ ៀបច្ំក្បព័នធា
ធ ោសា្សត ទំនប់ ក្បឡាយ និងរធាើទំរនើបកមមឧសាហកមម។ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា បាននិោយអំពច្
ី ំណច្
ទាំងក្បាំបីខដេ ួមមាន កា បរងកើតសហក ណ៍ កា បិទទី្ា និងកា េបបំបាត់ ូបិយប័ណណ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ
រហង សំ ិន រដ្ឋយ Stephen HEDER ឯកសា E3/1568 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩១ ERN (ភាសាខខម )
00713947-00713949 (រៅនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានកិច្ចក្បជំមួយរៅសាតតអូឡាព
ំ ិករដើមបីទទួេខ្នកា
ពីមជឈិម សក្មាប់អនវតតទូទាង
ំ ក្បរទស រហើយកិច្ចក្បជំរនះច្ូេ ួមរដ្ឋយកមាមភិបាេ ទាំងរោធា និងសី វិេ។ ខ្នកា
រនាះគឺ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជន និងកា មិនរក្បើក្បាស់ ូបិយប័ណណ)។
2343
បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា

E3/94 នងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578892-00578893 (កនុងខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ កមមក និងក្កសួងបានក្តឡប់មក
ភនំរពញ វិញ)។ អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦
ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462 (រអៀង សា ី មានតួនាទីបី៖ បរងកើតក្កសួងកា ប រទស រ ៀបច្ំ
និងរបាសសមាអត្ទះអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស រដើមបីឲ្យអនកខដេក្តូវ ស់រៅភនំរពញមានទីកខនៃងសានក់រៅសម មយ និង
កាទំនាក់ទំនងឲ្យេអបំ្តត្តមខដេអាច្រធាបា
ើ នជាមួយច្ិន)។ សូមរមើេ្ងខដ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មានអំពីឧបនាយក ដាម្នតីងីព
ម ី ូប រៅកមពជា
ុ ឯកសា E3/3348 ខខ សីហា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00635936 (រៅនងៃទី ១៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី ក្តូវបានក្បកាសថ្ន
ជាឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេបនទក
ុ កា ប រទស និង សន រសន គឺជាឧបនាយក ដាម្នតី ទទួេបនទក
ុ កា
ជាតិ)។
2344
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៧។
2345
អតាបទសមាភសន៍ សទីវ រហដ័ ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ១-៤
ERN (ភាសាខខម ) 00062452-00062455 (បដិវតតឆ្ប់ ហ័សគឺជាគំនិតមួយខដេមានត្តំងពីដំបូង ប៉ាខនតរៅច្ងឆ្នំ
១៩៧៥ រទើបថ្ននក់ដឹកនាំបកសសរក្មច្អនវតត “កមមយ
ុ នីសភា
ត វូបនីយកមមោ៉ាងឆ្ប់ ហ័ស” រដើមបីកំឲ្យរវៀតណាមអាច្
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេបានោប់រ្តើមរឡើងកនុងអំឡុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ

ួមមានទាំងសមាជិករពញសិទធិ គឺ នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី រសា ភឹម ត្ត ម៉ាក វន រវ៉ាត (ជា
សមាជិករពញសិទធិ ឬ សមាជិករក្តៀម) និង សន រសន (ជាសមាជិករក្តៀម ឬ សមាជិកបំ ង)
្ងខដ រនាះ បានជួបក្បជំរ ៀងោេ់សបាតហ៍ រហើយរៅកនុងរពេបនាទន់ កា ក្បជំរនះអាច្រេើសពី

2346

មតងកនុងមួយសបាតហ៍
រទៀងទាត់្ងខដ

2347

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រនះជា

។ រៅច្ងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានច្ះទសសនកិច្ច

រៅរខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិសាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ) រដើមបីទទួេ និងវាយតនមៃ បាយកា ណ៍ពី
តំបន់នានា

2348

ក់ព័នន
ធ ឹងសាានភាពក្បជាជន ខ្មង
ំ រោធា កសិកមម និងឧសាហកមម

។ បនាទប់ពី

រនាះ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានសរក្មច្បញ្ជូ នមនសសក្បមាណពី ៤០០.០០០ នាក់

រៅ

៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរ ធិសាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)។ រដ្ឋយសរងកតរឃើញ
ថ្ន “សមាសភាពអាក្កក់” រៅមានកនុងច្ំរណាម “ក្បជាជនងមី” រនាះ រទើបគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
ពិោ ណារឃើញថ្នសហក ណ៍មានរោេរៅ “ក្សូប” “ក្បជាជនងមី” រហើយបានបង្វគប់ឲ្យបនត
“សាម តីក្បុងក្បយ័តន” ក្បឆ្ំង “សមាសភាពមិនេអ”។

746>

បាយកា ណ៍ទាក់ទងនឹងដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

រៅកាន់

ភូមិភាគ យ័ពយមិនបានបញ្ញជក់ថ្នអនកណាខៃះបានច្ូេ ួមកនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរនាះរទ។ ោ៉ាងណា
ក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅច្ងខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងមានសិទធអ
ិ ំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយបំ្ត រហើយោត់គឺជា
សមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ជាយូ មករហើយ និងបានបំរពញតួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់ និងជាបនត
បនាទប់រៅកនុងកា រធាើឲ្យរោេនរោបាយបកសមានកា ក
ី ច្ំរ ីន

2349

។

រទាះបីជាមិនមានភ័សត្ត
តុ ង

យកកមពជា
ុ បាន)។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ ស

ក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00072401-00072405។
2346
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣។
2347
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៦។
2348
បាយកា ណ៍គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/216 ច្ះនងៃទី ២០-២៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ដេ់
២ ERN (ភាសាខខម ) 00008485-00008486។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥។
2349
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និង មខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៣-៣១៧, ៣៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បញ្ញជក់ថ្ន នួន ជា បានរធាើដំរណើ ួមោនជាមួយនឹងសមាជិកដនទរទៀតននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
រៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ រៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ាង
រហាច្ណាស់ ោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំ និងសរក្មច្រៅរេើខ្នកា និងរោេនរោបាយ
នានា

ខដេក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងកំណត់រហតអំពីទសសនកិច្ច បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

រក្កាយពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ ួច្មក។

747>

មា៉ា ងវិញរទៀត រខៀវ សំ្ន កំពងខតរធាើដំរណើ រៅកាន់ក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូរ ៉ាខ្ង

រជើង រៅច្ងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខណៈរពេខដេគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រធាើដំរណើ ទសសនកិច្ច
រៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ

2350

។ មិនមានភ័សត្ត
តុ ងខដេបញ្ញជក់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមរដ្ឋយផ្ទទេ់រៅ

កនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ខដេ្នរៅដេ់កា សរក្មច្រសច្កតីខដេបានរធាើរឡើងរៅច្ង ខខ សីហា
ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះរទ។ ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រក្កាយពីបានពិោ ណារៅរេើសិទធអ
ិ ំណាច្ បស់ោត់ខ្ង
ខ្នករសដាកិច្ច

កា ច្ូេ ួមក្បជំជារទៀងទាត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង

រៅកនុងសាាប័នដនទរទៀត បស់មជឈិមបកស

និងកា ច្ូេ ួមជាបនតបនាទប់រៅកនុងកា រ ៀបច្ំរោេ

នរោបាយបកសរៅក្គប់រពេកនុងកា រធាើបដិវតតក្បជាធិបរតយយ និងសងគមនិយមរនាះ អងគជំនំជក្មះ
រជឿជាក់ថ្ន រក្កាយពីោត់ក្តឡប់មកដេ់ក្បរទសកមពជា
ុ វិញភាៃមៗ ោត់បានទទួេកា ជូនដំណឹង
អំពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ កា កត់សមាគេ់រ្សងៗខដេបានរេើករឡើង និងខ្នកា រ្សងៗខដេបាន
សរក្មច្រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រៅច្ងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥។

748>

ឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរេើករឡើងពីសា ៈសំខ្ន់កនុងកា ជំ ញ

“ច្េនាមហាជនរៅកនុងកា អនវតតមាោ៌កសិកមម បស់បកស” និងបានបញ្ញជក់ថ្ន កខនៃងខៃះ ខដេ
ក្បមូេកមាៃំងក្បជាជនបាន្ស្េ “ក្បជាជនបានសក្មុកបងកបរងកើន្េោ៉ាងសកមម ទាំងយប់
ទាំងនងៃ មិនថ្នរភៃៀង ឬខយេ់រឡើយ”។ ឯកសា រនះក៏បានកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន ក្បជាជន “ខំរធាើកា
ណាស់ ១ នងៃ រធាើកា ១៥ រមា៉ាង” រហើយថ្ន កា ក្បឹងខក្បងរធាើកា ខបបរនះ “នាំឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់
សខភាពក្បជាជន”។ ឯកសា រនះបានកំណត់ និងបញ្ញជក់ ោ៉ាងច្ាស់អំពីតក្មូវកា កនុងកា កសាង
ទំនប់ ភៃឺ និងក្បឡាយ រដ្ឋយ ួមទាំង កា រធាើកា ជាក្កុមធំ និងរដ្ឋយនដ រដ្ឋយមិនរក្បើក្បាស់រក្គឿង
មា៉ាសីន ឬឧបក ណ៏អីរា ឡើយ ក្ពមទាំងរោេរៅ្េិតឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត កា ោំបាច្់
កនុងកា នាំក្សូវរច្ញរដើមបីបរងកើតមូេធន កា ខាះខ្តថ្ននំរពទយ និងច្ំណអា
ី ហា ខដេប៉ាះ េ់ ជា
2350

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិរសសដេ់

“ក្បជាជនងមី”

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅខដេបានរក្ោងរៅរខតតបាត់ដំបង

និងរ ធិសាត់

(ភូមិភាគ យ័ពយ) ក្ពះវិហា (តំបន់១០៣) និងកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)) កា ច្ូេ ួម
បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមមកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនោប់ខសននាក់

និង

ភាពោំបាច្់កនុងកា គិតគូ ដេ់ “ក្បជាជនោស់” រដ្ឋយសា ខត “ក្បជាជនងមី” មិនអាច្ក្តូវបាន

2351

“ធានា”

។ ឯកសា រនះមិនបានបញ្ញជក់រ្
ម ះអនកនិពនធ ឬអនកខដេទទួេខសក្តូវច្ំរ ះខ្នកា

និងរោេនរោបាយខដេបានកំណត់រនាះរទ រហើយឯកសា រនះក៏មិនបានបង្វាញថ្ន រតើខ្នកា
និងរោេនរោបាយទាំងរនះ ក្តូវបានសរក្មច្រៅរពេណារនាះខដ ។

749>

រទាះជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រោេបំណងជាក់លាក់ បស់ឯកសា រនះគឺរដើមបីពិនិតយរមើេកា

អនវតតមាោ៌បកសកនុងកា កសាងក្បរទស។

ឯកសា រនះក៏បាន្តេ់ច្ំណច្េមអិតបខនាម

ី ំរៅក្បជាជន ក្ពមទាំងេកេខណឌរៅទីជនបទ
បង្វគប់ខណនាំអំពីកា ផ្ទៃស់ទេ

2352

។

និងកា
រោងត្តម

រខៀវ សំ្ន រោេបំណង ួម បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម គឺ រដើមបីរធាើកា វិភាគ ក្ពមទាំងដ្ឋក់
រច្ញនូវរសច្កតីខណនាំខបបរនះ

2353

។ រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំ

ថ្ននក់ដឹកនាំបកស កាេពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកិច្ចក្បជំរនាះក៏មានវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន
ប៉ាេ ពត នួន ជា រសា ភឹម សន រសន ត្ត ម៉ាក វ៉ាន រវត ស់ ញឹម កយ ធួន និង រមបញ្ញជកា រោធា

2351

ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ដេ់ ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 0007236700072397 (សូមរមើេជាពិរសស ERN (ភាសាខខម ) 00072369-00072370, 00072372-00072373, 0007237600072377, 00072395-00072397)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
កថ្នខណឌ ៦០៤-៦០៩។
2352
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ ពិនិតយកា កាតប់ និងអនវតតមាោ៌នរោបាយសាត រសដាកិច្ច និងរ ៀបច្ំកសាង

ក្បរទសក្គប់ខ្នក ឯកសា E3/781 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ដេ់ ៣១ ERN (ភាសាខខម ) 0007236700072397 (សូមរមើេជាពិរសស ERN (ភាសាខខម ) 00072369-00072370, 00072372-00072373, 0007237600072377, 00072395-00072397)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
កថ្នខណឌ ៦០៤-៦០៩។
2353
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៤ (គណៈកមាមធិកា មជឈិម បានជួបោនរដើមបី
ពិភាកាពីកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

រដើមបីរច្ញរសច្កតីខណនាំ

ខកតក្មូវ

“កា

ំរលាភបំ ន” និងរដើមបីរេើកកមពស់សាានភាពរៅកនុងទីជនបទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មួយច្ំនួនរទៀត ខដេពិភាកាអំពីបញ្ញាកា

2354

កសិកមម “បញ្ញាទឹក” និងឧសាហកមម

។ អនក

ជំនាញ រលាក Philip SHORT ក៏បានស រស រ ៀបោប់ពីកិច្ក្ច បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិមកាេពី
ក់កណា
ត េខខ កញ្ញា ខដេពិភាកាពីបញ្ញាកសិកមម សងគមកិច្ច និងកា កា

2355

ព័ត៌មាន បស់ោត់សក្មាប់ច្ំណច្រនះមិនមានភាពច្ាស់លាស់កីត

របើរទាះបីជាក្បភព

។ រេើសពីរនះរទៀត ទង់បដិវតត

រច្ញ្ាយខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរេើករឡើងថ្ន “មហាសននិបាត បស់មជឈិមបកស” បាន
សរក្មច្ជាឯកច្ិនរទ ៅរេើរោេរៅ្េិតក្សូវឲ្យបានបីរត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តំងពីមនខខ វិច្ិកា

2356

ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេជារោេរៅ្េិតកមមខដេក្តូវបានបញ្ញជក់ោ៉ាងជាក់លាក់រៅកនុងឯកសា

រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ជាច្ងរក្កាយ អនកជំនាញរលាក David CHANDLER
បានពនយេ់ថ្នខ្នកា រសដាកិច្ច ួមខដេបានរេច្រឡើងរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយនាំឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយ រៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត ជាពិរសសរៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រនាះ គឺ
ជាេទធ្េននកា ដឹកនាំ ួម បស់មជឈិម “ខដេរពេខៃះសាិតរៅច្ំណច្សនូេ បស់គណៈកមាមធិកា
មជឈិម”

2357

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន មានកិច្ចក្បជំថ្ននក់ដឹកនាំបកសមួយ

រៅរដើមខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

ក់ព័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយរសដាកិច្ច រហើយខដេរក្កាយមកក្តូវ

បានពនយេ់រៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រដ្ឋយកត់សមាគេ់ពីតួនាទីកនុងកា
សរក្មច្ច្ិតថ្ន
ត ន ក់មជឈិម បស់ោត់រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ោត់រៅកនុងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក្ពមទាំងសមាជិកភាព បស់

និងគណៈកមាមធិកា មជឈិមត្តំងពីយូ មករហើយរនាះ

2358

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ។

2354

អតាបទសមាភសន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦

ទំព័ ២ ដេ់ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00062453-00062456។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១៥ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំព័ ៤៤-៤៥ (HEDER បញ្ញជក់ពភា
ី ពក្តឹមក្តូវននអតាបទសមាភសន៍ ឯកសា E3/89)។ សូមរមើេ្ងខដ
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤ រជើងទំព័ ១៨៧៥។
2355
រសៀរៅនិពនធរដ្ឋយ Philip SHORT៖ ប៉ាេ ពត ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័
305-8 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00396513-16។
2356
ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

១៥-២៥ ERN (ភាសាខខម )

00063245-00063250។
2357
ក្បតិោ ឹកនងៃទី១៩ ខខកកក ដ្ឋ ឆ្នំ២០១២ (David CHANDLER) ទំព័ ៥៦-៥៧, ៥៩-៦១។
2358
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៣-៣១៦, ៣៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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750>

ក់ព័នរធ ៅនឹងវតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន ោត់

បានក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ វិញ ោ៉ាងយូ ក្តឹមនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ បនាទប់ពបា
ី នរៅ

2359

ទសសនកិច្ចក្បរទសច្ិន និង កូរ ៉ាខ្ងរជើង

។ រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមកនុង

កិច្ចក្បជំរនះ។ រដ្ឋយសា ខតមានកា ោយកា ណ៍ថ្ន រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមពិធីបដិសណា
ា កិច្ច
រៅទីក្កុងញូវយ៉ាក រៅលាៃច្នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដូរច្នះ របើរទាះបីជាោត់បានោករច្ញ
មួយនងៃបនាទប់មករនាះ ក៏ោត់មិនអាច្ក្តឡប់មកដេ់ក្បរទសកមពជា
ុ រៅនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខដ

2360

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក៏បានកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន រអៀង សា ី ក្តូវបាន

2361

ោយកា ណ៍ថ្នសាិតរៅកនុងទីក្កុងបា៉ា ីស ោ៉ាងយូ បំ្តក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កិច្ចក្បជំរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេ
ោ៉ាងរេឿនបំ្ត គឺ នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងោ៉ាងយូ បំ្ត ក្តឹមនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្រធាើកា សននិដ្ឋានរដ្ឋយក្បាកដ
ក្បជាថ្ន កិច្ចក្បជំរនះក្តូវបានរធាើរឡើងរៅរក្កាយរពេខដេ រខៀវ សំ្ន បានក្តឡប់មកដេ់
ក្បរទសកមពជា
ុ វិញ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះរទ រហើយខដ ោត់មានឱកាសកនុងកា
ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ។

751>

ោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសូម មៃឹកពីកា សរក្មច្ បស់ខួ ន
ៃ ទាក់ទងរៅ

នឹងកា សិកា បទពិរសាធន៍កនុង វិស័យរសដាកិច្ច បស់ រខៀវ សំ្ន ក៏ដូច្ជាតួនាទីដ៏សខ្
ំ ន់ បស់ោត់
កនុង វិស័យរសដាកិច្ចខដេោត់បានអនវតតកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2362

។

ជាកា ពិត

រខៀវ

សំ្ន បានពនយេ់ដេ់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងថ្ន ជាទូរៅ ោត់ក្តូវបានរគអរញ្ជ ើញឲ្យច្ូេ ួមកនុង
កិច្ច្ក្បជំ បស់មជឈិមបកស

ក់ព័នរធ ៅនឹងកា អភិវឌឍន៍ក្បរទស

2363

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

2359

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៨។

2360

សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ កិច្ចសាាគមន៍ បស់ឥណូ ឌ ច្ិន (សា ព័ត៌មាន The Guardian) ឯកសា E3/3729 ច្ះនងៃទី

១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00810824 (រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមកនុងពិធីបដិសណា
ា កិច្ច
រៅលាៃច្នងៃទី ០៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥)។
2361
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ កា បញ្ច ប់ទសសនកិច្ចឯកជន បស់ រអៀង សា ីរៅទីក្កុងបា៉ា ីស (AFP) ឯកសា
E3/3302 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00705323 (រអៀង សា ី រក្ោងនឹងោករច្ញ
ពីទីក្កុងបា៉ា ីស រៅនងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។
2362
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥១-៣៥៥, ៤០០, ៤០៦-៤០៧។
2363
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័ ៦៤-៦៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បាន ករឃើញ ួច្រហើយថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមកិច្ក្ច បជំកាេពីខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេកនុងកិច្ច
ក្បជំរនះមានកា ពិភាកាពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

រហើយោត់ក៏បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច

ក្បជំរៅច្ងខខ រមសា និងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកិច្ចក្បជំរនះ បានរដ្ឋះក្សាយរេើបញ្ញា
រោេនរោបាយរសដាកិច្ចដនទរទៀត ួមទាំងកា បរងកើតសហក ណ៍្ងខដ

2364

។ រហតដូរច្នះ អងគ-

ជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ខដេជាសមាជិករក្តៀម បស់គណៈកមាមធិកា
មជឈិម កនុងខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពិតជាបានច្ូេ ួមកនុងកា បរងកើតខ្នកា រ្សងៗខដេក្តូវបាន
រេើករឡើងរៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។

752>

រៅនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានអនម័ត និងកំណត់កា

ទទួេខសក្តូវសក្មាប់ រខៀវ សំ្ន (ខ្នក ណិជជកមម គណរនយយ និងកំណត់តនមៃ កា ទំនាក់ទំនង
ជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិ/ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ) សក្មាប់ នួន ជា (ខ្នកកា ង្វ បកស សងគមកិច្ច
វបបធម៌ រោសនាកា និងសិកាធិកា រដ្ឋយ ួមទាំងវគគរ ៀនសូក្ត និងកា រក្ជើសត្តំង) សក្មាប់
រអៀង សា ី (ខ្នកកិច្ចកា ប រទស) សក្មាប់ ប៉ាេ ពត (ទទួេខសក្តូវ ួមរេើខ្នករោធា និង
រសដាកិច្ច) សក្មាប់ កយ ធួន ( ណិជជកមមកនុងក្បរទស និងរក្ៅក្បរទស) សក្មាប់ សន រសន
(រសនាធិកា និងសនតិសខ) សក្មាប់ វន រវ៉ាត (ឧសាហកមម ងរភៃើង និងរនសាទ) សក្មាប់ រអៀង ធី ិទធ

2365

(វបបធម៌ សងគមកិច្ច និងកិច្ចកា ប រទស) និងសក្មាប់ យន ោ៉ាត (ខ្នករោសនាកា និងអប់ ំ)
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ក៏បានបញ្ញជក់្ងខដ ថ្ន មាោ៌ទូរៅគឺក្តូវកសាង និងកា

2366

ក្ពមទាំងរ ៀបច្ំកមាៃំងមហាជន

753>

។

ក្បរទស

។

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត រច្ញ្ាយខខ តលា-វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានោយកា ណ៍ថ្ន សននិបាត

រសដាកិច្ចទូទាង
ំ ក្បរទសរេើកទីមួយ

ខដេក្តូវបានច្ូេ ួមរដ្ឋយកមាមភិបាេខ្នករសដាកិច្ច

កំណត់ថ្ន ទាំងអស់ោនក្តូវក្បឹងខក្បងរធាើកា រដើមបីកសាង និងកា

បាន

ក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ រដើមបី

សរក្មច្ឲ្យបានរសដាកិច្ចខ្ងកសិកមមខបបទំរនើបកនុង យៈរពេ ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ រដ្ឋយបានបញ្ញជក់
2364

សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤២, ១៤៥-១៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៧៣៥, ៧៤០-៧៤១, ៧៤៣។
2365
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣២ ។
2366
កំណត់រហតននកា ក្បជំអច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/182 នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៦-១៧, ERN (ភាសា
ខខម ) 00019123-00019124។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ

៦០៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អំពីរោេរៅ្េិតកមម ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត សក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៦។ សននិបាតក៏បានសរក្មច្ថ្ន
កា ក្បយទធ ក្បឆ្ំងនឹងពួកច្ក្កពតតិនិយម និង “ប ិវា បស់ពួកវា” រៅខតជាកា ោំបាច្់ បានជំ ញ
កា បរងកើនកា តសូវណណ ៈ និងកា ពក្ងីកសហក ណ៍ រហើយបានខណនាំថ្នក្តូវរ ៀបច្ំកមាៃំងទាំងអស់
សក្មាប់គរក្មាងបនតបនាទប់រៅត្តម ដូវកាេ
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត

2367

។

រទាះបីជាមិនមានភ័សត្ត
តុ ងរ្សងរក្ៅខតពី

ខដេបង្វាញថ្នសននិបាតរនះក្តូវបានក្បា ពធរឡើងក៏រដ្ឋយ

ក៏អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបានកត់សមាគេ់ថ្ន ទសសនាវដតីរនះបានពនយេ់ថ្ន ខ្នកា និងរោេនរោបាយខដេ
ទាក់ទងរៅនឹងទិសរៅននកា បងកបរងកើន្េក្សូវឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត បានអនមត័រៅកនុង
សននិបាតខដេក្តូវបានសរក្មច្

និងយេ់ក្ពមរដ្ឋយ

សាលាដំបូងក៏បានពិោ ណារឃើញ្ងខដ ថ្ន

2368

“សននិបាតមជឈិមបកស”

។

អងគជំនជ
ំ ក្មះ

រសច្កតីសរក្មច្ បស់សននិបាតរសដាកិច្ចទូទាង
ំ

ក្បរទសរេើកទីមួយរេើបញ្ញារនះ បាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ដូច្ោនពីខៃឹមសា ននឯកសា រោេនរោបាយ ខខ
ៃ ក់ព័នរធ ៅនឹងកិច្ច
កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា យេ់រឃើញខ្ងរេើ បស់ខួ ន
ក្បជំនានាខដេោប់រ្តើមោ៉ាងយូ បំ្តក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយបនត ហូតដេ់ច្ងឆ្នំ
១៩៧៥ រនាះ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ ខដេរក្កាយមកក្តូវបាន
្សពា្ាយ

ខដេជាេទធ ្ េននសននិបាតរសដាកិច្ច ទូ ទាំង ក្បរទសរេើក ទី មួ យ រនាះ តំណា ងឲ្យ

រោេនរោបាយខដេបានអនម័តរដ្ឋយថ្ននក់ដឹកនាំបកស ួមទាំង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ ។
១៤.១.៤.២ កា ច្ងក្កងបរងកត
ើ មាោ៌បកស

754>

រៅនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានអះអាងថ្នបានដឹកនាំសននិបាតជាតិ

រដ្ឋយោត់បានរធាើកា ពនយេ់អំពី ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយងមី។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន
បានរផ្ទតតរៅរេើច្ំណច្ជារក្ច្ើន កនុងរនាះ ួមមានច្ំណច្ខដេថ្ន ក្បជាជនទាំងអស់អាច្រធាើកា ជា

2367

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១៥-៣៤, ERN (ភាសាខខម )

00036245-00063256។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ
៦០៤។
2368

ទសសនាវដតី ទង់បដិវតត ឯកសា E3/748 ខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ទំព័ ១៥-៣៤, ERN (ភាសាខខម )

00036245-00063256 (បញ្ញជក់បខនាមថ្ន “មហាសននិបាត បស់មជឈិមបកស” បានសរក្មច្ជាឯកច្ិនរទ េើខ្នកា បី
រត្តនកនុងមួយហិកត្ត ត្តំងពីមនមហាសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាំងក្បរទសរេើកទីមួយ កនុងរដើមខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥
រហើយបញ្ញជក់ថ្ន

រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់មហាសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាង
ំ ក្បរទសរេើកទីមួយក្តូវបានអនម័តរដ្ឋយ

“មជឈិមបកស”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2369

សមូហភាព ទាំងរៅកនុងរោងច្ក្ក ឬ រៅត្តមវាេខក្ស

។

ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខដេ

មានេកេណៈដូច្រៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ បស់សននិបាតជាតិពិរសស
បានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ

2370

ខដេក្តូវបានោយកា ណ៍ថ្ន

បានបរងកើតមាោ៌បកស រដ្ឋយធានាឲ្យមាន

សងគមមួយខដេោមនវណណ ៈ រហើយជាសងគមខដេក្បជាជនទាំងអស់ក្បឹងខក្បងរដើមបីបរងកើន្េិតកមម
កសិកមម និងរក្កាយមករទៀត ឧសាហកមម រដើមបីកសាង និងកា

ក្បរទស។ រោេនរោបាយ

ទាំងអស់ខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍ខួ ន
ៃ ទីពឹងខៃួន ឯកោជយ និងសមូហភាវូបនីយកមម។ ដាធមមនញ្ា បស់
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក៏មានខច្ង្ងខដ ពីកា របាះរឆ្នតសភាជាតិរដើមបីរក្ជើសត្តំងក្បមខ ដា
ដ្ឋាភិបាេ ខដេក្តូវជំនួសោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

2369

2371

និង

។

សននិបាតជាតិក្តូវបានក្បា ពធរឡើង រហើយ ដាធមមនញ្ាងីក្ម តូវបានអនម័ត (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស)

ឯកសា

E3/1356 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

១-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00663892-00663894។

បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00657436។
2370
ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ មួយឆ្នំបនាទប់មក ឯកសា E3/2657 ច្ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00538787, ទំព័ ៥ ដេ់៦, ERN (ភាសាខខម ) 0053879000538791។

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ

ក្បរទសកមពជា
ុ

(សក្មាប់កា ពិរក្ោះ

រោបេ់ វាងក្បរទសបាោំង និងសហភាពសូរវៀត) ឯកសា E3/2668 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00491785-00491786។
2371
ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/259 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម ) 00089844
(បពាកថ្ន៖ មិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកោជយ អធិបរតយយកនុងបូ ណភាពខដនដី បស់ខួ ៃន រដ្ឋយោមនអនកមាន ោមនអនកក្ក
ោមនវណណ ៈជិះជាន់រគ ោមនវណណ ៈក្តូវរគជិះជាន់។ ជាសងគមមួយខដេក្បជាជន ួមោនក្បកបកា ង្វ
្េកសាងក្បរទស និងកា

ពេកមម បងកបរងកើន

ក្បរទស។ ជំពូក១ មាក្ត្ត ១៖ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយជា ដាឯកោជយ មិនច្ូេបកស

សមព័នធ និងមានអធិបរតយយកនុងបូ ណភាពខដនដី បស់ខួ ៃន។ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយជា ដា បស់ក្បជាជន កមមក កសិក
និងពេក កមពជា
ុ ។ ជំពូក ២ មាក្ត្ត ២៖ មរធាបាយ្េិតកមមសំខ្ន់ៗ ជាទូរៅជាកមមសិទធិ ួម បស់ ដាក្បជាជន និង
ជាកមមសិទធិ ួម បស់ក្បជាជនសមូហភាព។) ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00089845 (ជំពូក ៣ មាក្ត្ត ៣៖ វបបធម៌
បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រដើមបី បរក្មើភា កិច្ច កា

ក្បរទស និងកសាងក្បរទស។ វបបធម៌រនះក្បឆ្ំ ងដ្ឋច្់ខ្ត

វណណ ៈជិះជាន់ អាណានិគមនិយម និងច្ក្កពតតន
ិ ិយម។ ជំពូក ៤ មាក្ត្ត ៤ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ អនវតត បបសមូហភាព
កនុងកា ដឹកនាំ និងកា រធាើកា ង្វ ) ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00089849 (ជំពូក ៩ មាក្ត្ត ១៤៖ ក្បជាជនកមពជា
ុ ក្គប់
ូប មានក ណីយកិច្ច កា

ក្បរទស និងកសាងក្បរទស ទាំងអស់ោន ត្តមសមតាភាព និងេទធ ភាព បស់ខួ ៃន។ ជំពក
ូ

១២ មាក្ត្ត ១៧៖ សញ្ញាជាតិ គឺមានក្បព័នភ
ធ ឺខៃ ក្ស និងក្បឡាយទឹក ជានិមិតត ូបននកសិកមមរជឿនរេឿន មានរោងច្ក្ក
ជានិមិតត ូបននឧសាហកមម), ទំព័ ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00089851 (ជំពូក ១៦ មាក្ត្ត ២១៖ រោេនរោបាយរក្ៅ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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755>

រៅកនុងមហាសននិបាតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រេើកទីបួនកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦

ដឹកនាំបកសបានរក្ជើសត្តំង

រខៀវ

សំ្ន

2372

ថ្ននក់

2373

ជាសមាជិករពញសិទធិ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម

រហើយបានអនម័ត រៅរេើេកេនិក
ត ៈខដេក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបនតិច្បនតួច្។ េកេនិក
ត ៈរនះបានខច្ង
ុ ខដេបញ្ញជរៅរេើក្គប់កា ង្វ ទាំងអស់រៅ
ថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺជាអងគកា កំពូេរៅកមពជា
កនុងកា រធាើបដិវតតសងគមនិយម

2374

។ បកេជន ឬថ្ននក់បកសណាមួយខដេក្បឆ្ំងរៅនឹងរោេជំហ

អងគកា បកស គឺ ំរលាភបំ នរៅរេើរោេកា ណ៍បកស រហើយក្តូវទទួេទណឌកមម ខដេ ួមមាន កា
ដករច្ញពីតួនាទី

2375

និងពីបកស

។

េកេនិក
ត ៈក៏បានបញ្ញជក់ពីតក្មូវកា ោំបាច្់កនុងកា តសវូ ណណ ៈ

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ សាម តីក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ និងកា ក្បកាន់ខ្ជប់នូវរោេកា ណ៍ខួ ន
ៃ ទីពឹង

2376

ខៃួន

។

មាោ៌បកសខដេបានច្ងក្កងរៅកនុង ដាធមមនញ្ាកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយនិងេកេនិក
ត ៈបកស

ក្បរទស បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ គឺ ខ្អករេើឯកោជយ អពាក្កិត មិនច្ូេបកសសមព័នធ សនតិភាព។ ក្បឆ្ំងដ្ឋច្់ខ្ត
នឹងកា រក្ជៀតខក្ជកក្គប់ខបបោ៉ាងពីខ្ងរក្ៅ

មកកនុងកិច្ចកា ន្ទកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

ក្ពមទាំងក្បឆ្ំងដ្ឋច្់ខ្តអំរពើ

វិទធងសនា ្
ៃ ន នក្គប់ខបបោ៉ាងមករេើកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)។
2372
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមពន
័ ធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០០។
2373
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមពន
័ ធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៦៣។
2374
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00442253
(រក្កាយពីបកសដឹកនាំ សរក្មច្បដិវតតក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយបានទាំងក្សុង និងជាសាាព

បកសបនតដឹកនាំបដិវតត

សងគមនិយម និងកសាងសងគមនិយមតរៅរទៀត រដ្ឋយផ្ទតច្់មខ ដ្ឋច្់ខ្ត និងក្គប់ខ្នក។ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺជា
អគគបញ្ញជកា ក្គប់ក្គង និងោត់ខច្ងកា ង្វ បដិវតតទាង
ំ អស់), ទំព័ ៤៩ , ERN (ភាសាខខម ) 00442277 (មាក្ត្ត ២៣
ខច្ងថ្ន ភា កិច្ច បស់ គណៈកមាមធិកា មជឈិម គឺ ខណនាំក្គប់ភូមិភាគ និងតំបន់ រដើមបីរធាស
ើ កមមភាពត្តមមាោ៌
នរោបាយបកស រោេជំហ ត្តមភា កិច្ចកា
ក្បរទស)។
2375
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00442262
(មាក្ត្ត ៤ អំពី វិន័យបកស)។
2376
េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/130 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00442254
(បកសមានទសសនៈអធន រហើយក្បឆ្ំងបដិវតត បស់អនធន នាយទន សកតិភូមិ ច្ក្កពតតិ និងពួកក្បតិកិ ិោទាំងអស់។
រដ្ឋយោត់ត្តង
ំ រឡើងត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ បកសក្បឆ្ំ ងដ្ឋច្់ខ្តនឹងអំរពើបងកជាបកសពួក។ បកស
ក្តូវក្បុងក្បយ័តនបដិវតតខពស់ច្ំរ ះក្គប់សកមមភាព និងក្គប់កេេបិច្ បស់ខ្មង
ំ ជាផ្ទទេ់ ឬជាក្បរោេ ជាច្ំហ ឬជា
សមាៃត់ ខដេប៉ាងក្បាថ្ននបំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញបកស), ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00442255 (បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្បកាន់
ខ្ជប់នូវរោេកា ណ៍

ឯកោជយ មាចស់កា ខៃួនទីពឹងខៃួន ខៃួនកាន់កាប់វាសនាបដិវតតខួ ៃន រដ្ឋយខៃួនឯងដ្ឋច្់ខ្ត) ទំព័ ៨

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ក្តូវបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ បខនាមរៅកនុងេកេនិក
ត ៈសមព័នយ
ធ វជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

2377

រដើមឆ្នំ១៩៧៦

ខដេក្តូវបានអនម័តរៅ

។

១៤.១.៤.៣ កា លា
ំ យោជ ដ្ឋាភិបាេ ប
ួ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ

756>

បនាទប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរៅមនរពេខដេ ដ្ឋាភិបាេងមីអាច្ក្តូវបាន

2378

បរងកើតរឡើងជា្ៃូវកា រនាះ

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសក្តូវខតសរក្មច្ពីរជាគវាសនា បស់ម្នតីមួយច្ំនួននន

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ជាពិរសស គឺ សរមតច្ នរោតតម សីហន
ខប៉ាន នត និងអនកមួយច្ំនួនខដេរសាមះសម័ក្គជាមួយពួករគ។

757>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានទទួេកា ក្ពមានពីអាជាាធ ក្បរទសច្ិនថ្ន កា ខបកបាក់ណាមួយ វាង

សរមតច្ នរោតតម សីហន និងខខម ក្កហម នឹងរបើក្ៃូវឲ្យមានកា ច្ូេអនតោគមន៍ពីប រទសរៅកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ

2379

។ សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅខតមានក្បជាក្បិយភាពរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ ក៏

ុ ្ងខដ
ដូច្ជាច្ំរ ះក្បជាជនកមពជា

2380

។ ក៏ប៉ាខនត ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានពិោ ណាថ្ន ក្បសិនរបើ

ERN (ភាសាខខម ) 00442257 (សមាជិកក្តូវមានវណណ ៈភាពេអ ជាវណណ ៈភាពរដើម រហើយមានក្បវតតិ ូបច្ាស់លាស់),
ទំព័ ២៧, ERN (ភាសាខខម ) 00442266 (ថ្ននក់ដឹកនាំក្តូវខៃួនទីពឹងខៃួន មានវណណ ៈភាពេអ រហើយមានជំហ វណណ ៈកមមក )។
2377
េកេនិក
ត ៈសមព័នយ
ធ វជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/1607 ច្ះខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ដេ់ទំព័ ៦, ERN
(ភាសាខខម ) 00442362-00442364 (ឥឡូវរនះបដិវតតបានសរក្មច្ទាំងក្សុង និងជាសាាព រហើយ បដិវតតសងគមនិយម
ក្តូវខតបនត និងកសាង ហូត្នដេ់កមមយ
ុ នីសន
ត ិយម។ សមព័នយ
ធ វជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្បឆ្ំ ងនឹងរលាកទសសនៈមិន
អធន ួមមាន នាយទន សកតិភូមិ និងច្ក្កពតតិ។ សមព័នយ
ធ វជនកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អនវតតក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ និង
ក្បកាន់ខ្ជប់រោេជំហ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។
2378
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៩-២៣០។
2379
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/2667 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00491781 (នាយក ដាម្នតីច្ិន រលាក ជូ រអនឡាយ បានក្ពមានដេ់
រខៀវ សំ្ន និង នរោតតម សីហនថ្ន កា ខបកបាក់ោន វាងពួកសីហននិយម និងពួកខខម ក្កហម នឹងរបើកទាា ដេ់កា
អនតោគមន៍ពប
ី រទស)។
2380
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦) ឯកសា E3/490 ច្ះ
នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00522390 (ក្បជាជនរៅបនត ការោ ព នរោតតម
សីហន ោ៉ាងខពង់ខពស់)។ េិខិត បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន អតីតឧតតម
រសនីយ៍ននកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធជាតិខខម E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម )
00499668 (ជនរភៀសខៃួន ឧតតមរសនីយ៍ ស បន បានពនយេ់ថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើនរៅកនុងក្បរទសសងឃឹមថ្ន នរោតតម
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

សរមតច្ នរោតតម សីហន ខប៉ាន នត និងអនករសាមះសម័ក្គមួយច្ំនួនរទៀតបនត ស់រៅប រទស ពួករគមិន
រហើយអាច្បងកជាកា គំោមកំខហងដេ់បដិវតតសងគម-

អាច្សាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គងបានរទ
និយម

2381

។ រហតដូរច្នះ រទើបរៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន អនកកា

ទូតោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេបានជួយដេ់កា តសូរៅប រទស នឹងក្តូវរកាះរៅឲ្យមក

2382

សានក់រៅទីជនបទ យៈរពេមួយឆ្នំ មនរពេទទួេបានកា ខតងត្តំងងមី

។ រៅនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា

សីហន និងក្តឡប់មក វិញ “រដើមបីកមាចត់ឧបក្ទពច្នក្ង”។ អនសា ណៈក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិននសហ ដាអារម ិក
កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃឥណូ ឌ ច្ិន ឯកសា E3/3471 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤, ERN (ភាសាខខម )
00723764 (រដើមបីយកជារដើមទនពីជំហ បស់ នរោតតម សីហន កនុងក្បរទសតតីយរលាក និងក្បខហេជារដ្ឋយសា
ខតភាពខសោនជាមួយរៅហាាយច្ិន បស់ នរោតតម សីហនរនាះ ពួកខខម ក្កហមក្បខហេជាកំពងរ ៀបច្ំទទួេយក
តួនាទីមិនខមនកមមយ
ុ នីសខត ដេក្ោន់ជានិមិតត ូបមួយ រៅកនុង ដ្ឋាភិបាេ បស់ពក
ួ រគ សក្មាប់រពេរវលាមិនកំណត់មួយ)។
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា រេច្មខរមដឹកនាំឧទាទមខខម រខៀវ សំ្ន រេើឆ្កអនត ជាតិ
ឯកសា E3/3310 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ៥, ERN (ភាសាខខម ) 00740846 (កា ទមាៃក់ នរោតតម
សីហន នឹងរធាឲ្
ើ យខខម ក្កហមបាត់បង់កា ោំក្ទពីអនត ជាតិ ដូច្ជាពីពួកនិយមកណា
ត េទាីបអា្ហាិក ខដេរជឿជាក់ថ្ន
នរោតតម សីហន គឺជាអនកអពាក្កិត រសនហាជាតិ ខដេក្តូវបានទមាៃក់រដ្ឋយពួករោធាកនុងឆ្នំ ១៩៧០)។ ទូ រេខ
ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ

បាយកា ណ៍ជាភាសាបាោំ ង ក់ព័នន
ធ ឹងក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/3318 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00790019 (កា បញ្ញជក់ពឥ
ី ិោបទផ្ទទេ់
ខៃួនពិតក្បាកដមួយ ច្ំរ ះ រខៀវ សំ្ន ពីសំណាក់ក្បជាជនអាេ់រហស ី បង្វាញថ្នពួករគច្ង់ កាតួនាទីរេខមួយ
សក្មាប់ នរោតតម សីហន)។
2381
ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

អំពីកា កាតប់

និងអនវតតមាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ

ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ , ERN (ភាសាខខម )
00072403។
2382
ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ អំពីក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា

E3/2662 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ

សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00492861។ ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ អំពីកា កាតប់ និងអនវតត

មាោ៌នរោបាយក្បមូេកមាៃំង ណសិ សក្បជាជាតិ ក្បជាធិបរតយយ បស់បកស ឯកសា E3/99 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣ ដេ់៤, ERN (ភាសាខខម ) 00072402-00072403 (បញ្ញាជន និងអនកដនទរទៀតខដេបានក្តឡប់
មកពីប រទស ក្តូវរធាកា
ើ ង្វ រដ្ឋយកមាៃំងកាយ រៅរពេខដេពួករគមកដេ់ភាៃម រដើមបីបណតុះបណា
ត េ និងអប់ ំខក
ខក្ប)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/2667 ច្ះនងៃទី ២៨
ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣, ERN (ភាសាខខម ) 00491783 (រខៀវ សំ្នច្ំណាយរពេរវលាោ៉ាងរក្ច្ើនរៅទីក្កុង
រប៉ាកាង
ំ រដើមបីបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជដេ់ យវជនខខម រៅទីរនាះ រហើយបានដ្ឋស់រតឿនថ្ន រៅរពេដំបូង ពួករគក្តូវ
រៅរធាខើ ក្សរៅជនបទ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៦៨-៧៣ (អនកកា ទូតរៅ
ប រទស ក្តូវបានរកាះរៅមកភនំរពញ វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ៤០សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

712

01007020
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយខដេច្ូេ ួមរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត នួន ជា
រអៀង សា ី វន រវ៉ាត សន រសន រឌឿន រខៀវ សំ្ន និងអនករ្សងរទៀត បានសរក្មច្ថ្ន នរោតតម
ភូ ីសាោ

ុ
ខដេក្តូវបានរគយេ់ថ្ន
ខដេជា ដាម្នតីមួយ ូប បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា

រសាមះសម័ក្គជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន មិនអាច្ទកច្ិតបា
ត នរទ ដូរច្នះរហើយ ោំបាច្់ក្តូវខតោត់
វិធានកា ក្បឆ្ំងនឹងក្ទង់

2383

។ អតីត ដាម្នតីោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេរសាមះសម័ក្គនឹង

សរមតច្ នរោតតម សីហន និង/ឬអនកខដេក្តូវបានរកាះរៅពីប រទស

ួមមានទាំង នរោតតម

ភូ ីសាោ ្ងរនាះ ខដេរក្កាយមក ក្តូវបានអប់ ខំ កខក្បរៅបឹងក្តខបក រហើយអនកខៃះបានបាត់
ខៃួន

2384

។ រខៀវ សំ្ន បានដឹកនាំវគគបណតុះបណា
ត េខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជនរោបាយ ច្ំរ ះបញ្ញាជន

និងម្នតីខដេបានក្តឡប់មកក្សុកវិញ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រៅមនទី ក-១៥។ កនុង
អំឡុងវគគទាង
ំ រនះ រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់យតតិកមមសក្មាប់កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង រដ្ឋយ
ោត់បានអះអាងថ្ន បានេបបំបាត់ក្ទពយសមបតតិឯកជន និងទប់សាកត់កា អត់ោៃន រហើយោត់បាន

៤៣ (ថ្ននក់ដឹកនាំជារក្ច្ើន ូប បានអំ វនាវដេ់សិសស និសសិត ក្ពមទាំងអនកដនទរទៀត ឲ្យក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ
វិញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន) ទំព័ ១៦-១៩ (បញ្ញាជនក្តូវបានក្បាប់ឲ្យរក្តៀម
ខៃួនសក្មាប់ពេកមមធន
ៃ ់ រៅរពេខដេពួករគក្តឡប់មក វិញ)។
2383
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/227 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១,
ERN (ភាសាខខម ) 00019127 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រអៀង សា ី វ៉ាន រវត សន រសន រឌឿន រខៀវ សំ្ន និង អនករ្សង
រទៀត មានវតតមាន), ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00019132 (ភូ ីសាោ៉ា និងសមាសភាពមួយច្ំនួនរទៀតមិនធានារទ
“រយើងក្តូវក្បយ័តនក្បខយងឲ្យខមនខទន”)។
2384
រសច្កតីក្បកាស បស់ សីសវតាិ នអោ៉ា វា៉ា ឌី ឯកសា E3/5679 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៨៩ ទំព័ ១ ដេ់ ៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00322743-00322745 ( ួមមាន នរោតតម ភូ ីសាោ៉ា សា ិន ឆ្ក (អតីត ដាម្នតីក្កសួងកា បរទស
ននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ខដេមានមូេដ្ឋានរៅរប៉ាកាង
ំ ) និងអនកដនទរទៀត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
សីហា ឆ្នំ ២០១២ (សួង សីរគឿន), ទំព័ ៦៨-៧៣ (សាកសីបានដឹងរៅឆ្នំ ១៩៧៩ថ្ន អនកកា ទូតមួយច្ំនួនខដេក្តឡប់
មក វិញរនាះ ក្តូវបានបាត់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័ ៨៩-៩០ (អនក
ខដេ

ក្តឡប់មក វិញមួយច្ំនួនបានបាត់ខួ ៃន រហើយរក្កាយមករទើបសាកសីបានដឹងថ្ន អនកទាំងរនាះក្តូវបានសមាៃប់)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង), ទំព័ ៦៤-៦៨ (អនកខដេក្តឡប់មក វិញមួយច្ំនួនក្តូវ
បានបញ្ជូ នរៅបឹងក្តខបក រហើយរៅទីរនាះពួកោត់ក្តូវរធាកា
ើ
រហើយទទួេកា ទិរតៀន ខ្អកត្តមកា តសូវណណ ៈ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បរក្ងៀនថ្ន ច្ំរណះដឹងខដេទទួេបានពីកា អប់ ំ រដ្ឋយពួកអាណានិគមនិយម និងពួកច្ក្កពតតិនិយម

2385

ក្តូវខតេបបំបាត់រោេ

758>

។

រៅ ក់កណា
ត េខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បតិភូខដេដឹកនាំរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន រហើយ ួម

មាន រអៀង សា ី (ខដេរពេរនាះ គឺជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ កិច្ចកា ប រទស) និង រអៀង
ធី ិទធ ្ងរនាះ បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសច្ិន រហើយបនាទប់មក រៅក្បរទសកូរ ៉ាខ្ងរជើងរដើមបីច្ ោ
ោងសរមតច្ នរោតតម សីហន ឲ្យក្តឡប់ច្ូេមកក្បរទស វិញ

2386

។ រៅនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៧៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានោងនិវតតមកទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយមាន រខៀវ សំ្ន អម
ដំរណើ ជាមួយ្ង

2385

2387

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (អង ងងរហឿង) ទំព័ ៨៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខឧសភា ឆ្នំ

២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១២-១៤។

កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី អង ងង រហឿង ឯកសា

E3/97 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ១៦-១៨, ERN (ភាសាខខម ) 00270695-7។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ
Ben KIERNAN៖ បប ប៉ាេ ពត៖ ពូជសាសន៍ អំណាច្ និងអំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រក្កាម

បបខខម ក្កហម ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ឯកសា

E3/1593 ទំព័

២១៦-២១៧, ERN (ភាសាខខម ) 00637571-

00637572 សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៩។
2386
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក
រអៀង សា ី រៅទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ឯកសា E3/2717 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម )
00820657។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ រលាក រខៀវ សំ្ន និងរលាក រអៀង សា ី
រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសច្ិន ឯកសា E3/2721 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម )
00662227-00662228។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ទសសនកិច្ច បស់រលាក រខៀវ
សំ្ន រៅកាន់សាធា ណៈ ដាក្បជាមានិតច្ិន ឯកសា E3/619 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១, ERN
(ភាសាខខម ) 00635938។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រខៀវ សំ្ន រច្ញដំរណើ
រៅកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា E3/3350 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00740886-00740887។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៩១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់
រខៀវ សំ្ន ៣៧៤។
2387
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតាុ៖ នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា សា ព័ត៌មានសរងេប EA ឯកសា
E3/3355 នងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00740893។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានោត់ត្តង
ំ រខៀវ សំ្ន ឲ្យបនតរធាើជាអនកទំនាក់ទំនង វាងបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នឹងសរមតច្ នរោតតម សីហន

2388

។ រដើមបីបំរពញភា កិច្ចរនះឲ្យបានសរក្មច្ រខៀវ

សំ្ន បានអមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅទសសនកិច្ចរៅទីជនបទរ្សងៗ

2389

។

រខៀវ សំ្ន រពញច្ិតជា
ត មួយនឹងគរក្មាងធាោសា្សត និងកសិកមម ខដេក្តូវបានអនវតតរដ្ឋយបាត
នដទរទ បស់ក្បជាជន រហើយោត់ពាោមបង្វាញពី្េក្បរោជន៍ និងរជាគជ័យននកិច្ចខិតខំក្បឹង

2390

ខក្បងទាំងរនះជូនរៅសរមតច្ នរោតតម សីហន ខងមរទៀត

។ ត្តមពិតរៅ រខៀវ សំ្ន មាន

បំណងជួយ បបរនះត្តមក្គប់ វិធខី ដេោត់អាច្រធាើរៅបាន រហើយោត់ពាោមមិនរធាើអីាមួយខដេ

2388

ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/3196 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

៩, ERN

(ភាសាខខម ) 00807450 (រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខតងត្តំងឲ្យរធាកា
ើ ទាក់ទងជាមួយ នរោតតម
សីហន កនុងនាមបកស)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/182, ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៥, ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00019108។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន
កថ្នខណឌ ៣៦៥។
2389
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៨, ៣៨០។
2390
កំណត់រហតកិច្ចសមាភសន៍ រខៀវ សំ្ន, ឯកសា E3/3196, ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ, ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម )
00807449-00807450 (រខៀវ សំ្ន មានអា មមណ៍ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅមនរពេជរមៃៀស ប៉ាខនតរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ
រមសា គឺបនាទប់ពជ
ី រមៃៀស ោត់បានរឃើញទំនប់ និងក្បឡាយ រទើបោត់មានអា មមណ៍រពញច្ិត។
ត រៅរពេខដេ រខៀវ
សំ្ន

អមដំរណើ ក្ពះក ណារៅទតទំនប់ក្បឡាយរៅត្តមជនបទរនាះ

ោត់ ីកោយនឹងជក្មាបថ្នាយក្ពះក ណាថ្ន

ពួករគកសាងរដ្ឋយផ្ទទេ់នដ។ រខៀវ សំ្ន រជឿជាក់ថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកភាពោនជាធៃង
ុ មួយ រហើយោត់បាន
រឃើញទំនប់ធៗ
ំ រេច្រឡើង និងវាេខក្សដ៏ោបរសមើ)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន, ឯកសា
E3/3198, ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ, ទំព័ ១៥, ERN (ភាសាខខម ) 00807469 (រខៀវ សំ្ន បានច្ះទសសនកិច្ចរៅតំបន់
ជនបទជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រហើយបានរឃើញក្បជាជនកសាងទំនប់ ដូច្ជា
ទំនប់រៅកំពីងពួយ ខ្ងេិច្បាត់ដំបង។ រៅរពេខដេ រខៀវ សំ្ន បានរឃើញទំនប់ ក្បឡាយ និងវាេខក្ស ោត់មាន
អា មមណ៍ ំរភើប រហើយ ីកោយខ្ៃង
ំ ។ ោត់គិតថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ ខេងមានរ្
ម ះជាក្បរទសខដេមានកសិកមមអន់ងយ
រទៀតរហើយ កមពជា
ុ នឹងមានក្សូវអងក ក្គប់ក្ោន់។ ោត់រជឿជាក់ថ្ន ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសពីភំរន ពញក៏នឹងយេ់
រឃើញដូច្ជាោត់ខដ )។, ទំព័ ១៥ ដេ់ ១៦, ERN (ភាសាខខម ) 00807469-00807470 (រៅរពេខដេ រខៀវ សំ្ន
អមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅបំរពញក្ពះោជទសសនកិច្ចរៅទំនប់ក្បឡាយរៅត្តមទីជនបទ រហើយ
បានរឃើញក្បជាជនរធាកា
ើ រដ្ឋយនដ និងរជើងទ រទ ោត់ពាោមពនយេ់សរមតច្ នរោតតម សីហន ថ្ន អតាន័យនន
កា ង្វ រនះគឺធំរធងណាស់ រក្ ះពួករគកំពងកសាង និងកា

ក្បរទស។ ោត់ច្ង់ឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន យេ់

ថ្ន ទាំងរនះគឺជាកា ោំបាច្់រដើមបីអភិវឌឍន៍ក្បរទស។ រខៀវ សំ្ន រឃើញទំនប់ធំៗជារក្ច្ើនបានរេច្ ូបោងរឡើងោ៉ាង
ឆ្ប់ ហ័ស)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

2391

អាច្ោំងសទះដេ់ច្េនារនះរទ

។ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានក្ោនរោេកា ពាោមទាក់ទាញ

បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយបញ្ញជក់អំពីបំណង បស់ក្ទង់ខដេបានបង្វាញនារពេកនៃងមក គឺកា លាឈ្ប់

2392

ពីមខតំខណងជាក្បមខ ដា

760>

។

រៅនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត សន

រសន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំមួយ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
បានសរក្មច្ទទួេយកកា លាឈ្ប់ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន រហតរនះរហើយ “សកតិភូមិ
និយម” ក្តូវបានបញ្ច ប់រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅរពេរនាះ

2393

។ រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបានោំក្ទ

រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា មជឈិម រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

761>

2394

។

រៅនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានដ្ឋក់េិខិតលាខេង

បស់ោត់ជាសាធា ណៈ រហើយរៅនងៃទី ០៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ េិខិតលាខេងរនះក្តូវបាន ដ្ឋាភិបាេទទួេយក

2391

2395

។ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសត្តម វិទយុពីកា ច្ូេនិវតត បស់សរមតច្ នរោតតម

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់, ឯកសា

E3/18, ទំព័ ១៣៣-១៣៤, ERN (ភាសាខខម ) 00103874-00103875 (រខៀវ សំ្ន បានរឃើញសមិទធ្េមួយច្ំនួន
រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៩ ជាពិរសស ក្បព័នធា
ធ ោសា្សតរៅត្តមទីជនបទ។ រដ្ឋយសា ខតអាងសតក
ុ ទឹករៅ
ក្ត ង
ំ ងម រៅភនំក្សុក និងរៅកំពីងពួយ កនុងរខតតបាត់ដំបង រទើបមានវាេខក្សដ្ឋច្់កនទយ
ុ ខភនកខបបរនះ។ ទំនកច្ិតខត ដេ
បបរនះទទួេបានពីជ័យជមនះ បស់ខួ ៃន បានជំ ញឲ្យោត់ច្ង់ជួយត្តមអាីខដេោត់អាច្ជួយបាន រហើយោោំងោត់មិន
ឲ្យរធាើអខាី ដេអាច្ោំងសទះដេ់កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ច្េនា)។
2392
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៣៤, ERN (ភាសាខខម ) 00000746-00000747។
2393
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៤៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000747-00000748។
2394
រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម អំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា E3/12, ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00003141 (គណៈកមាមធិកា មជឈិមសរក្មច្ឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន ច្ូេនិវតត
ត្តមសំណូមព បស់ោត់ រដ្ឋយោត់មិនអាច្ដំរណើ រៅមខរទៀតបានរទ)។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧។ [និយមន័យននកា ករមទច្]។
2395
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦), ឯកសា E3/490, ច្ះ
នងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១៩, ERN (ភាសាខខម ) 00522403។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

2396

សីហន

។ រៅនងៃទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ខប៉ាន នត បានដ្ឋក់េិខិតសំ ំលាយោជ ដ្ឋាភិបាេ

បស់ោត់ គឺោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

762>

2397

។

េកេខណឌននកា ច្ូេនិវតត បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ក្តូវបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជំ

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ កាេពីនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦។ បនាទប់ពីបានសាតប់កា ោយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន សតព
ី ីកា សរក្មច្ បស់ សរមតច្ នរោតតម សីហន កនុងកា លាខេងរនាះ
ប៉ាេ ពត បានរធាើកា សរងេបេកេខណឌទាំងរនះ ខដេ ួមមាន សរមតច្ នរោតតម សីហន មិនក្តូវបាន
អនញ្ញាតឲ្យោករច្ញរៅរក្ៅក្បរទស ក្តូវបញ្ជូ នទូ រេខរៅកូនៗ បស់ោត់ឲ្យក្តឡប់មកកមពជា
ុ វិញ
ជាបនាទន់ រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាឲ្យបាន “សាអត” រហើយោេ់ជំនួបនានា វាង សរមតច្ នរោតតម សីហន
នឹងម្នតីទូតប រទសក្តូវបញ្ឈប់ជាបនាទន់

2398

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី ខប៉ាន នត និង សរមតច្ នរោតតម

សីហន រៅខតជាឧបក ណ៍ខដេមានក្បរោជន៍សក្មាប់ខខម ក្កហម

2399

រដ្ឋយក្តូវរៅទសសនកិច្ច

រៅទីជនបទ រដើមបីជំ ញរេើកទឹកច្ិតក្ត បជាជន និងបង្វាញជាសាធា ណៈពីកា ោំក្ទ បស់ពួកោត់
ច្ំរ ះ បបខខម ក្កហម

2396

2400

។

រខៀវ សំ្ន អានសា រ្ៃើយតប បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេ (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស), ឯកសា E3/275,

ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦, ERN (ភាសាខខម ) 00896407។
2397
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦), ឯកសា E3/490,
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ២០, ERN (ភាសាខខម ) 00522404។
2398
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៤
ដេ់ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00000747-00000748 (រ ៀបោប់ថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន គឺជាខ្ៃខដេរគ្ាំង ង់ោំ
ខតនងៃសាៃប់។ កនុងរពេជាមួយោនរនះ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយស
៍ រក្មច្ កាទកោត់ជាឥសស ជនមួយ ូប

ខតនឹង

បញ្ច ប់ ឋានៈរនះ របើសិនោត់រៅបនតតសរូ ដើមបីខួ ៃនោត់)។
2399
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឯកសា E3/197 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00000746 (គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ទទួេសាគេ់ថ្នសរមតច្ នរោតតម សីហន មានគណបំណាច្់
ជាពិរសសរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ)។
2400
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ អាីៗខដេរយើងកំពងរធារើ ៅរពេរនះ មិនធាៃប់អនវតតពម
ី នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា
E3/1589, ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ៤-៦, ERN (ភាសាខខម ) 00796759-00796761 (សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅកាន់កាប់
ោជវាំង បនាទប់ពលា
ី ខេងពីតំខណង។ រអៀង សា ី ពនយេ់ថ្ន រធាខើ បបរនះរដើមបីជាក្បរោជន៍ដេ់ សរមតច្ នរោតតម
សីហន និងកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខដេ សរមតច្ នរោតតម សីហន បនត ស់រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ )។ ទូ រេខក្កសួង
កា ប រទសបាោំ ង៖ ខួបននកា ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជា
ុ - សា បស់ក្ពះអងគមាចស់ សីហន និង ខប៉ាន នត, ឯកសា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.១.៤.៤ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

763>

រៅនងៃទី ០៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ហូ នឹម បានក្បកាសពីកា របាះរឆ្នតសភាតំណាង

2401

ក្បជាជនខដេក្តូវរធាើរឡើងរៅនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦

។ រៅនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៦ ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
ច្ំនួនពី

ក់ព័នន
ធ ង
ឹ កា របាះរឆ្នតរក្ជើសរ ីសសភាតំណាងក្បជាជន នារពេខ្ងមខ។ ប៉ាេ ពត

បានក្បកាសថ្ន សភាតំណាងក្បជាជន “ោមនតនមៃ” រទ

2402

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី កា របាះរឆ្នត

E3/2733, ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨, ទំព័ ១, ERN (ភាសាខខម ) 00810741 (សរមតច្ នរោតតម សីហន និង
ខប៉ាន នត បានរ្ាើេិខិតពីច្ាប់ កនុងឱកាសខួបរេើកទីបី ននកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ រហើយបានបង្វាញពីកា បនតកា ោំក្ទ
ដេ់ បបបច្ចប
ុ បនន)។ ក្ពះោជសា េិខិត បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន រ្ាើជូនគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ ឯកសា E3/169 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) S00854279-S00854282។
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦), ឯកសា E3/490, ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00522390 (ោប់ពនី ងៃទី ១៥ ដេ់នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៦ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានោងរៅបំរពញទសសនកិច្ចរៅត្តមទំនប់បរងាៀ ខដេកំពងសាងសង់ ក្ពមទាំង
បំរពញទសសនកិច្ចរៅច្ំកា រៅសូ

និងរោងច្ក្ករៅរខតតភាគខ្ងរជើង។

រនះជាដំរណើ ក្ពះោជទសសនកិច្ចរេើកទីពី

បស់ក្ទង់ រដើមបីជួបជាមួយក្បជាជនខដេរៅខតរោ ពក្ទង់ោ៉ាងខពង់ខពស់), ទំព័ ១២ ដេ់ ១៣ ERN (ភាសាខខម )
00522396-00522397 (រដ្ឋយក្បឈ្មជាមួយបណា
ត រហតកា ណ៍ ំរលាភបំ នសិទធិមនសសរនាះ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយពី
នងៃទី ២០ ខខ កមភៈ ហូតដេ់នងៃទី ០៥ ខខមីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ បានសាាគមន៍អនកកា ទូត ៧ ូប មកពីក្បរទសជាមិត។
ត
សរមតច្ នរោតតម សីហន និង ខប៉ាន នត សាិតកនុងច្ំរណាមថ្ននក់ដឹកនាំខដេទទួេបដិសណា
ា កិច្ច), ទំព័ ២០ ដេ់ ២១,
ERN (ភាសាខខម ) 00522404-00522405 (សរមតច្ នរោតតម សីហន ក្តូវបានក្បកាសជាកំពូេឥសស ជនរសនហាជាតិ
និងទទួេបានក្បាក់រសាធននិវតតក្បោំឆ្នំ។ ខប៉ាន នត ទទួេបានតំខណងកិតិយ
ត ស និងក្តូវបានខតងត្តំងជាទីក្បឹកាជាន់ខពស់ននគណៈក្បធាន ដា)។ អនសស ណៈ OTAN, កមមវតា៖ុ ដំរណើ វិវតតន៍ងីៗ
ម កនុង វិស័យនរោបាយរៅក្បរទសកមពជា
ុ ,
ឯកសា E3/493, ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00693772-00693773
(បកសបាន្សពា្ាយកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ ខប៉ាន នត កនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ និងបានអានេិខិតោំក្ទដេ់
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខដេស រស រដ្ឋយសរមតច្ នរោតតម សីហន រៅច្ងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧)។
2401
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦), ឯកសា E3/490, ច្ះ
នងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៨, ERN (ភាសាខខម ) 00522392។
2402
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា E3/232, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៣,
ERN (ភាសាខខម ) 00017118 (“របើមានរគសួ រយើងក្តូវពនយេ់ កំក្ច្រងងក្ច្ង្វង កំឲ្យរឃើញថ្ន រយើងច្ង់ប្ង្វកប។
ទនទឹមរនះ ក៏កន
ំ ិោយរេងពីសភារៅមខក្បជាជន ឲ្យរគរឃើញថ្នរយើងច្ង់បនៃឹមបនៃំ រហើយសភារយើងោមនតនមៃអី”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សភាក្តូវោត់ទកថ្ន ជាកា ោំបាច្់។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានយេ់ថ្ន រក ិ៍រត ្
ម ះក្បរទសរៅ
រេើឆ្កអនត ជាតិ នឹងមានភាពក្បរសើ រឡើង បនាទប់ពីពិភពរលាកទទួេបានឱកាសកនុងកា ពិនិតយ
ុ
រមើេរៅរេើ ដាធមមនញ្ា និងកា របាះរឆ្នត បស់កមពជា

764>

2403

។

បនាទប់ពីកា របាះរឆ្នតនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ សភាតំណាងក្បជាជន ក្តូវបានរបាះ

រឆ្នតរក្ជើសរ ីសសក្មាប់អាណតតិក្បាំឆ្នំមង
ត

រហើយទទួេភា កិច្ចខតងត្តំងគណៈក្បធាន ដា

ដ្ឋាភិបាេ និងតលាកា កនុងសម័យក្បជំរេើកទីមួយ បស់ខួ ន
ៃ

2404

។ រៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៦ រៅមនសម័យក្បជំរេើកទីមួយ បស់សភាតំណាងក្បជាជន គណៈកមាមធិកា មជឈិមបាន
ក្បកាសថ្ន

ដ្ឋាភិបាេជាអងគកា មួយខដេសាិតរៅរក្កាមបកស

រហើយបកសខតងត្តំងសមាជិក

2405

ដ្ឋាភិបាេងមីមួយច្ំនួន

។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមក៏ជាអនកសរក្មច្ថ្ន

សាាប័នភូមភា
ិ គ និង

ធ យកា ណ៍ក្បោំ
មជឈិមណាខៃះខដេមានសិទធិ “ករមទច្” ទាំងកនុងជួ និងរក្ៅជួ បកស បរងកើតក្បព័នោ
សបាតហ៍រៅមនទី

៨៧០ អំពីបញ្ញានានា ក់ព័នន
ធ ឹងទិសរៅសរក្មច្ ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត។

គណៈកមាមធិកា រនះបានសរក្មច្ថ្ន រោេរៅបដិវតតគឺក្តូវ្តេ់អំណាច្រៅដេ់កសិក

ក្ពមទាំង

បានក្បកាសថ្ន ក្សុកគំ ូខដេបរងកើន្េបាន ៣ រត្តនកនុង ១ ហិកត្ត រដ្ឋយបានរ ៀបច្ំកមាៃំងពេកមម

2406

រដ្ឋយខៃួនឯងបាន “េអនិងសមក្សប” នឹងក្តូវជូនទង់ “មហារលាតរផ្ទៃះ”

។

គណៈកមាមធិកា

មជឈិមកំណ ត់នងៃឈ្ ប់ស ក្មាក្ៃូវកា និងកា ក្បា ពធពិធីនានា ខដេ ួមមាន កា ក្បា ពធនងៃបណយ
ឯកោជយ (នងៃទី ១៥ ដេ់ ១៧ ខខ រមសា) ខដេមានរច្តនាវាយក្បហា ពួកច្ក្កពតតិ លាតក្តដ្ឋងពី

សូមរមើេ្ងខដ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/231, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៦, ទំព័ ១-៣, ERN (ភាសាខខម ) 00017124-00017126។
2403
រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម អំពីបញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា E3/12, ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៦, ERN (ភាសាខខម ) 00003141។
2404
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៩៣២០។
2405
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៣-២៣៦។
2406
រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមមធកា
ិ មជឈិម អំពប
ី ញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា

ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៦ ទំព័ ១-៣, ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00003136-00003138, 00003139-00003140។ សូមរមើេ្ងខដ
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01007027
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ពេិកមមខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយក្បជាជន រកាតស រសើ ដេ់កងទ័ពបដិវតត និង “បំ្សកា របតជាាច្ិតត
កសាង និងកា

765>

ក្បរទសឲ្យបានមហារលាតរផ្ទៃះ មហាអសាច យ”

2407

។

រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង ធី ិទធ និងថ្ននក់ដឹកនាំដនទរទៀត បានច្ូេ ួមកនុងសម័យ

ក្បជំរេើកទីមួយ បស់សភាតំណាងក្បជាជន ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងពីនងៃទី ១១ ដេ់នងៃទី ១៣
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងសនទ កថ្នរបើករៅនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦
រដ្ឋយអះអាងថ្នកា របាះរឆ្នតរដ្ឋយយតតិធម៌
រោេនរោបាយ

និងរសាមះក្តង់ក្តូវបានរធាើរឡើង

2408

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ដ្ឋាន សហក ណ៍ និងកា តសូវណណ ៈខដេកំពងមាន

ជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន

កា របាះរឆ្នតរនះ

។ អងគ-

គឺក្ោន់ខតជាកា រធាើរឡើងខត

សំបករក្ៅប៉ារណា
ណ ះ ខដេដូច្ោននឹងសភាខដេពួករគបានរក្ជើសរ ីសរនាះខដ

766>

រហើយបានអនម័ត

2409

។

បនាទប់មក សភាតំណាងក្បជាជនបានរក្ជើសត្តំង ដ្ឋាភិបាេងមីជា្ៃូវកា ខដេ រខៀវ សំ្ន

គឺជាក្បធាន ដា រហើយ រសា ភឹម និង ស់ ញឹម ក្តូវបានខតងត្តំងជាអនក្បធាន ដាននគណៈក្បធាន

2410

ដា

។ រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ោត់ទទួេយកតួនាទីជាក្បធានរនះរដ្ឋយសា ខត

ជាភា កិច្ចរសនហាជាតិ រហើយោត់មិនច្ង់ឲ្យច្េនាមួយរនះច្ះអន់រខាយរនាះរទ

2411

។ ប៉ាេ ពត

ក្តូវបានខតងត្តំងជានាយក ដាម្នតី នួន ជា ជាក្បធានគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននសភាតំណាង
2407

រសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម អំពប
ី ញ្ញារ្សងៗមួយច្ំនួន, ឯកសា ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្នំ

១៩៧៦ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00003139។
2408
ឯកសា សតីពីអងគក្បជំសននិបាត បស់សភាតំណាងក្បជាជនកមពជា
ុ , ឯកសា E3/165, ច្ះនងៃទី ១១ ដេ់ ១៣ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៩-២១, ERN (ភាសាខខម ) 00053610-00053617។
2409
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ
៣២០។
2410
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៨១។
2411
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់, ឯកសា
E3/18, ទំព័ ៧៦-៧៧, ERN (ភាសាខខម ) 00103846 (ោត់គិតថ្ន ក្បសិនរបើោត់បដិរសធតួនាទីក្បមខ ដា ោត់នឹង
មិនបានបំរពញតួនាទីជាអនករសនហាជាតិ បស់ខួ ៃន។

ោត់មិនច្ង់រឃើញកមាៃំង ួប ួមជាតិខដេខខម ក្កហមជាតំណាង

ធាៃក់ច្ះរខាយរនាះរឡើយ)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននដ្ឋ
ិ ា នបញ្ច ប់កា
ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន), ទំព័

៥៣-៥៤ (ោត់ច្ង់ឲ្យបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ទទួេរជាគជ័យកនុង

“ភា កិច្ចដរ៏ ្នើម” បស់បកស រហើយោត់មានជំរនឿ និងទំនកច្ិតរត ៅរេើខ្នកា បដិវតត បស់ពួករគ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បជាជន រអៀង សា ី ជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ កិច្កា
ច ប រទស សន រសន ជាឧបនាយក
ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ កិច្ចកា កា

ជាតិ វន រវ៉ាត ជាឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ ខ្នករសដាកិច្ច

ហូ នឹម ជា ដាម្នតីក្កសួងរោសនាកា

និងព័ត៌មាន ជួន រជឿន ជា ដាម្នតីក្កសួងសខ្ភិបាេ

រអៀង ធី ិទធ ជា ដាម្នតីក្កសួងសងគមកិច្ច តូច្ រភឿន ជា ដាម្នតីក្កសួងសាធា ណកា យន ោ៉ាត ជា

2412

ដាម្នតីក្កសួងវបបធម៌ បណតុះបណា
ត េ និងអប់ ំ

។ គណៈកមាមធិកា ក៏ក្តូវបានកំណត់ឲ្យជួយ

ោំក្ទដេ់ខទទកាេ័យឧបនាយក ដាម្នតីទទួេបនទក
ុ ខ្នករសដាកិច្ច
ខ្នកកសិកមម ឧសាហកមម
អច្ិន្នតយ៍

រដ្ឋយ ួមទាំងគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម ទំនាក់ទំនង និងច្ំកា រៅសូ្ងខដ

2413

។ គណៈកមាមធិកា

បានខតងត្តំងសមាជិកសក្មាប់គណៈកមាមធិកា ទាំងរនះអំឡុងរពេកិច្ចក្បជំខដេក្តូវ

បានរធាើរឡើងពីនងៃទី ១៩ ដេ់នងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ មី ក្បាង គឺ ជាក្បធានគណៈកមាមធិកា

2414

ខ្នកទំនាក់ទំនង និងដឹកជញ្ជូ ន រដ្ឋយក្តូវក្តួតពិនិតយរមើេរេើអងគភាព ងរភៃើង

។ គណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍ក៏បានសរក្មច្្ងខដ ថ្ន ខៃួនក្តូវខតច្ះរៅរមើេត្តមមូេដ្ឋាន កនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦
រដើមបី “ជំ ញ” កា ដ្ឋំដះក្សូវរដើម ដូវ ជាពិរសសរៅភូមិភាគ យ័ពយ ភូមភា
ិ គកណា
ត េ (ឧតត ោស់)

2415

ភូមិភាគនិ តី និងរៅរសៀមោប (តំបន់ ១០៦)

767>

រៅកនុងពិធី មៃឹកខួបជ័យជមនះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសពីកា

របតជាាច្ិតត បស់ ដ្ឋាភិបាេងមី កនុងកា កា

2416

រឡើងវិញ

2412

។

ឯកោជយភាពក្បរទស និងរផ្ទតតរៅរេើកា កសាងជាតិ

។ រៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈ ដាម្នតីដំបូង រៅនងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាេ ពត

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៨-

៣២០។
2413
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៣។
2414
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨។
2415
ស បរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/235, ច្ះនងៃទី ១៩ ដេ់ ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៦, ទំព័ ៦-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00019147-00019148។
2416
អនសស ណៈក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ (ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦), ឯកសា E3/490,
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ២៣, ERN (ភាសាខខម ) 00522407។ កា ក្បា ពធពិធីខប
ួ ជ័យជមនះ នងៃទី
១៧ ខខ រមសា កា ខងៃងសនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/275 នងៃ
ទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00896389-00896404។ អតាបទននសនទ កថ្នរលាក រអៀង សា ី កនុង
ពិធីបដិសណា
ា កិច្ច នងៃទី ១៧ ខខ រមសា (កក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/275 នងៃទី ១៨ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00700133-00700138។ ហូ នឹម រច្ញរសច្កតីក្បកាសព័ត៌មានអំពីសភាតំណាង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01007029
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E313

បានបញ្ញជក់អំពីកាតពាកិច្ច បស់ ដ្ឋាភិបាេកនុងកា រោ ពត្តមមាោ៌បកស

2417

។

រៅកនុងកិច្ចក្បជំ

គណៈ ដាម្នតីរេើកទីពី រៅនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាេ ពត បានរកាតស រសើ ច្ំរ ះ
សមិទធ្េ បស់បដិវតតសងគមនិយម ខដេ ួមមាន កា បរងកើត និងពក្ងីកសហក ណ៍ និងកា ក្បមូេ
្តំក
ុ មាៃំងោប់ ន់នាក់រៅត្តមកា ដ្ឋានសាងសង់ក្បព័នធា
ធ ោសា្សតខដេមាន

2418

។ ប៉ាេ ពត ក៏បាន

ឺ ង្វកត់ ក្ពមទាំង
រេើករឡើងពីច្ំណច្រខាយ ខដេ ួមមាន កងាះមាប
ូ អាហា ជំងដ
ក្ោន់ ជាពិរសសសក្មាប់ “កងច្េ័តយវជន”

2419

ជំ កមិនក្គប់

រហើយក៏បានរេើករឡើងថ្ន “ខ្នក ងរភៃើង” បាន

2420

រ ៀបច្ំច្េនា រដ្ឋយសហកា ជាមួយនឹងមូេដ្ឋាន រដើមបីរក្បើក្បាស់ធនធានឲ្យមានក្បសិទធភាព

។

រក្កាយមក មី ក្បាង បានោយកាណ៍ពីកា ដឹកជញ្ជូ នត្តម ងរភៃើង រដ្ឋយរេើករឡើងអំពីបទពិរសាធន៍
កនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន “ទំនិញ” កនុងប ិមាណរក្ច្ើន

768>

កនុងរពេជាមួយោនរនះខដ

2421

។

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បនតកិច្ចក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតត

មាោ៌នរោបាយបកស និង ដាបាេសក្មាប់ក្បរទស។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំខដេក្តូវបានរធាើរឡើងពី
ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦

2422

ខដេបង្វាញពីវតតមាន បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស

ជារក្ច្ើន ក្តូវបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រហើយ
ិ បស់គណៈជាញឹកញាប់ ថ្ននក់ដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀតខដេមិនក្តូវបានបញ្ញជក់ថ្នជាសមាជក
កមាមធិកា រនះ ួមទាំង រខៀវ សំ្ន រអៀង ធី ិទធ និងរេខ្ភូមិភាគ និងតំបន់ស័យ
ា តជារក្ច្ើន បាន

ក្បជាជន (កក្មង្សពា្ាយព័តមា
៌ នរៅប រទស) ឯកសា E3/275 នងៃទី ១៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសា
ខខម ) 00700123-00700129។
2417
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៧។
2418
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា E3/794, ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១២-១៤,
ERN (ភាសាខខម ) 00000788-00000790។
2419
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា E3/794, ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១៣-១៥,
ERN (ភាសាខខម ) 00000789-00000791។
2420
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា E3/794, ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១៦-១៧,
ERN (ភាសាខខម ) 00000792-00000793។
2421
កំណត់រហតននអងគក្បជំគណៈ ដាម្នតី, ឯកសា E3/794, ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ២៤-២៧,
ERN (ភាសាខខម ) 00000800-00000803។
2422
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៦។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន
កថ្នខណឌ ៣៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ពិោ ណា

និងសរក្មច្រៅរេើបញ្ញានានា ក់ព័នន
ធ ឹងរោសនាកា

ណិជជកមម និងជំនួញ

2424

2425

កិច្ចកា កា

ជាតិ

2423

និងបញ្ញារសដាកិច្ចនានា ដូច្ជា ្េិតកមម

កសិកមម និងឧសាហកមម ក្ពមទាំងខ្នកសងគមកិច្្
ច ងខដ

2423

និងកិច្ចកា ប រទស

2426

។

កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា E3/219, ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័

១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000768-00000769 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត និង ទូច្ បាន
ច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងរោេនរោបាយប រទស និងពិភាកាពីសននិសីទអនត ជាតិ

រៅក្បរទសអាេ់រហស ី)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/225, ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-១០, ERN (ភាសាខខម ) 00000837-00000846 (ប៉ាេ ពត នួន ជា និង ហូ នីម បានច្ូេ ួមកនុង
កា ក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងរោសនាកា និងកា រក្បើក្បាស់ខខស ភាពយនត ូបងត ទូ ពមភ សិេបៈ

សំខដង និងសាានីយ វិទយុ)។
2424
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា E3/233, E3/234, ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦,
ទំព័ ១ ដេ់ ២, ERN (ភាសាខខម ) 00000749-00000750 (រខៀវ សំ្ន នួន ជា និង រអៀង សា ី បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ច
ក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
សមាជិកភាព បស់

រខៀវ

សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹង ណិជជកមម និងកា បរងកើតគណៈកមាមធិកា
កនុងគណៈកមាមធិកា បញ្ញជទិញ

ណិជជកមម និងធនាោ ។

និងជាក្បធានគណៈកមាមធិកា ធនាោ ក្តូវបាន

សរក្មច្)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/220, ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ១៩៧៦,
ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000827-00000828 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី រឌឿន និង ទូច្ បាន
ច្ូេ ម
ួ ក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ក់ព័នន
ធ ឹងទំនាក់ទំនង ណិជជកមម និងធនាោ ជាមួយច្ិន)។
2425
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា E3/227, ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ១
ដេ់ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00019127-00019135 (រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី វន វ៉ាត សន រសន
កយ ធួន រឌឿន និង ខយ៉ាម បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាក្ពំខដន និងកា ្េិត

អំបិេ)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/229, ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័
១-៨ , ERN (ភាសាខខម ) 00000713-00000716 (ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា វន រវ៉ាត រឌឿន សន រសន និង កយ
ធួន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញារោធា និងកា

ជាតិ)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំ

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/232, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ៤-៨, ERN (ភាសាខខម )
00017119-00017123 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតព
ី ី
បញ្ញាខ្មង
ំ រេច្រធាៃនានារៅរខតតក្ពះ វិហា (តំបន់ ១០៣) និងរសៀមោប (តំបន់ ១០៦)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/217, ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៤, ERN (ភាសាខខម ) 0000073600000739 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី វន រវ៉ាត សន រសន កយ ធួន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមក្បជំ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញារៅសម ភូមិមខខប៉ាកបូ ៌ )។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
, ឯកសា E3/218, ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៧, ERN (ភាសាខខម ) 00000751-00000757 (រខៀវ
សំ្ន នួន ជា សន រសន ោ និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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នួន ជា គឺជាក្បធានននកិច្ចក្បជំ រដ្ឋយរផ្ទតតរេើកា វាយក្បយទធ និងកា ច្ ោជាមួយរវៀតណាម)។ កំណត់រហតកិច្ច
ក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/221, ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-១៧, ERN (ភាសា
ខខម ) 00000810-00000826 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី សន រសន វន រវ៉ាត និង រមដឹកនាំភូមភា
ិ គ
បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាកា ប៉ាះទងគិច្រដ្ឋយអាវធរៅត្តមក្ពំខដនជាមួយរវៀត

ណាម)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/222, ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦,
ទំព័ ១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000770-00000771 (រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ាេ ពត សន រសន និង រឌឿន បានច្ូេ
ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ អំពប
ី ញ្ញាកា

ជាតិ ួមមានកា បរងកើតកា រ ៀបច្ំរោងច្ក្ក និងអាកាសោន

ដ្ឋាន។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/223, ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័
១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00000829-00000836 (ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី និងរមដឹកនាំភូមិភាគបាន
ច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតីពក
ី ិច្ចកា ប រទស)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍
ឯកសា E3/224, ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000776 (ប៉ាេ
ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន សន រសន និង វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ទាក់ទងនឹងតួនាទី
បស់កងទ័ពកនុង្េិតកមមកសិកមម)។
2426
កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ,៍ ឯកសា E3/227, ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥, ទំព័ ១
ដេ់ ៩, ERN (ភាសាខខម ) 00019127-00019135។ (រខៀវ សំ្ន នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី វន រវ៉ាត សន រសន
កយ ធួន រឌឿន និង ខយ៉ាម បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងបញ្ញាក្ពំខដន និងកា ្េិត

អំបិេ)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/230, ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័
១-២, ERN (ភាសាខខម ) 00000711-00000712 (ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត សន រសន កយ
ធួន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ រដ្ឋះក្សាយបញ្ញារសដាកិច្ច ដូច្ជាកា ផ្ទៃស់ទីយវជនពី
មូេដ្ឋានរៅឧសាហកមម និងកា ជំ ញរៅមខទំនប់គី ី មយ និងកា ខបងខច្ងរសបៀង)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/232, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 0001711600017123 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ សតីពកា
ី ង្វ
មូេដ្ឋាន រដ្ឋយសាតប់ បាយកា ណ៍សីព
ត ក
ី ងាះរសបៀងអាហា និងជំងឺនានា រៅកនុងតំបន់ ១០៣ និង ១០៦។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយបា
៍ នសរក្មច្រេើរោេរៅនាំក្សូវរច្ញសក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៧ ក្ពមទាំងបញ្ញជក់ថ្ន តំបន់ក្តូវខបងខច្ក
កមាៃំងពេកមមក្បកបរដ្ឋយយទធសា្សត រោងត្តមរោេរៅ បស់បកស។ តំបន់ និងភូមិភាគ ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យោយកា ណ៍ក្បោំសបាតហ៍រៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍)។

កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍,

ឯកសា

E3/224, ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00000772-00000776 (ប៉ាេ ពត នួន
ជា រខៀវ សំ្ន សន រសន និង វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងតួនាទី បស់កងទ័ព

កនុង្េិត្េកសិកមម)។ កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍, ឯកសា E3/226, ច្ះនងៃទី ១០ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-១៤, ERN (ភាសាខខម ) 00017147-00017160 (ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន រអៀង សា ី និង
អនកដនទរទៀត បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងច្ំណច្រខាយ បស់ក្កសួងសខ្ភិបាេ និង

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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769>

រអៀង សា ី ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានជួបក្បជំកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រហើយ

2427

បានសរក្មច្រេើកា បំខបកក្បជាជនពីោនរៅត្តមវណណ ៈ បស់ពួករគ
រោេនរោបាយមួយ

រដ្ឋយច្ំណច្រនះគឺជា

ខដេក្តូវបានបនតអនវតត ហូតកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នក
ធ នុងសំណរំ ឿង

2428

០០២/០១ រនះ

។ រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៨ ប៉ាេ ពត និង រខៀវ សំ្ន សទធ ខតបានបញ្ញជក់ថ្ន ថ្ននក់

ដឹកនាំបកសរៅខតោត់ទកជនខដេមានក្បភពរច្ញពីវណណ ៈរ្សង
សងស័យ

770>

រក្ៅពីវណណ ៈកសិក

ថ្នជាជន

2429

។

រៅកនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ បកសបានរបើកសននិបាតរសដាកិច្ចទូទាង
ំ ក្បរទសរេើកទីពី

បស់ខួ ន
ៃ ។ បនាទប់ពីបាន វិភាគរៅរេើរជាគជ័យ និងបោជ័យរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ួច្មក តំណាង
“អងគកា បកស” បានដ្ឋក់រច្ញខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេ ួមមាន ទិសរៅ្េិត្េ ៣ រត្តន កនុង
១ ហិកត្ត និង ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត សក្មាប់តំបន់ណាខដេអាច្្េិតបានទាំងក្សូវក្បាំង និង
ក្សូវវសា។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានបំណងថ្ន កមាៃំងមនសសក្តូវបានបញ្ជូ នជាមនរៅកាន់តំបន់ខដេ
មានទឹកក្គប់ក្ោន់ និងដីមានជីជាតិ រហើយរៅរពេណាខដេកមាៃំងមនសសទំរន ក្តូវោត់ខច្ងឲ្យ

ក្កសួងសងគមកិច្ច កា ទទួេខសក្តូវរេើ្េិតកមម កា ខបងខច្កឱសង និងកា កា

ជំងឺ កា ខបងខច្កពេកមម កងាះ

ឱសង និងអាហា ក្ពមទាំងកា រក្បើក្បាស់ពេកមមកមា )។
2427
បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER,ឯកសា E3/94, ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៨១, ទំព័ ៨-៩, ERN (ភាសាខខម ) 00578899-00578900 (រសច្កតីសរក្មច្ បស់ រសា ភឹម និង ស់ ញឹម រដើមបី
បំខបកមនសសរៅកនុងភូមិភាគ បស់ពួករគត្តមវណណ ៈរនាះ ក្តូវបានទទួេសាគេ់ជាសមូហភាព រដ្ឋយថ្ននក់ដឹកនាំកនុងកិច្ច
ក្បជំមួយកនុងឆ្នំ ១៩៧៦)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ
៦១៣។
2428
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៥-៦២៣, ៦៥៣។
2429
សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៧, ERN (ភាសាខខម ) 00324816 (វណណ ៈកសិក ថ្ននក់ទាប
សទធ សាធ និងវណណ ៈកណា
ត េថ្ននក់រក្កាម គឺជាក្បភពដ៏ក្បរសើ សក្មាប់កងទ័ព វណណ ៈអធន និងវណណ ៈ ក់កណា
ត េអធន។
កា រក្ជើសរ ីសយទធជនពីក្បភពដនទរទៀតនឹងរធាឲ្
ើ យខូច្ខ្តដេ់កងទ័ព)។ ភនំរពញក្បមូេ្តំអ
ុ បអ សាទ ខួប ១៧ រមសា
(SWB) (សក្មង់សនទ កថ្ន ខងៃងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ក្បធានននគណៈក្បធាន ដា), ឯកសា E3/562, ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ទំព័ ៤-៥, ERN (ភាសាខខម ) 00249992-00249993 (កំហឹងវណណ ៈបានរកើនរឡើង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រេើកទំនប់

និងជីកក្បឡាយ។

ក្បជាជនក្តូវខបងខច្ករៅត្តមវណណ ៈ បស់ខួ ន
ៃ

រដើមបីធានាថ្ន

2430

“ក្បជាជនងមី” ខដេមិនអាច្ទកច្ិតបា
ត ន ក្តូវបានោត់ត្តង
ំ ឲ្យបំរពញកា ង្វ បនាទប់បនសំ

771>

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន “អងគកា បកស” ខដេបានសរក្មច្រៅរេើខ្នកា

រនះ គឺជាសមាជិក បស់មជឈិមបកស ខដេ ួមទាំង សមាជិក បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង
គណៈកមាមធិកា មជឈិម

2431

។ ខ្នកា រនះ រធាើកា វិភាគពីរជាគជ័យ និងបោជ័យ កនុងឆ្នំ ១៩៧៦

រហើយ្តេ់កា ខណនាំរដើមបីខកតក្មូវរេើកំហស្គង

និងរធាើឲ្យសាានភាពេអក្បរសើ រឡើងរៅត្តមទី

ជនបទ។ រោងត្តម រខៀវ សំ្ន កា វិភាគ និងកា ខណនាំខបបរនះ ជាទូរៅ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ
គណៈកមាមធិកា មជឈិម

2432

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ទទួេខសក្តូវ បស់ពួករគ ជាពិរសស

ទាក់ទងរៅនឹងខ្នករសដាកិច្ច

2433

ក្ពមទាំងកា ច្ូេ ួម បស់ពួករគរៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា

ំ រនះបាន
អច្ិន្នតយ៍ និងគណៈកមាមធិកា មជឈិម កនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦ ខដេកនុងកិច្ចក្បជំទាង
រធាើកា សរក្មច្ និងបញ្ញជក់អំពីខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ក្ពមទាំងបានបរងកើតសមាសធាតរ្សងៗនន
ខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៧ រនាះ

2434

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បាន

ច្ូេ ួមកនុងកា រ ៀបច្ំបរងកើតខ្នកា ឆ្នំ

១៩៧៧

ខដេក្តូវបាន្សពា្ាយរដ្ឋយតំណាង បស់

“អងគកា បកស” កនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ។
2430

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត, ឯកសា E3/139, ច្ះខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៥២, ERN (ភាសាខខម ) 00064960-

00064989។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២១។
2431
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER), ទំព័ ៥៦-៥៧, ៥៩-៦០ (រោងរៅរេើ
ខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ប៉ាខនតបានបញ្ញជក់ថ្ន ជាទូរៅ ខ្នកា រសដាកិច្ចបកស គឺជាេទធ្េននថ្ននក់ដឹកនាំមជឈិមសមូហភាព,
“ខដេជាសនូេននគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅរពេខៃះ”)។
2432
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៤។
2433
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៤។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន
កថ្នខណឌ ៤០០-៤០៧។
2434

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៩, ៧៤៣, ៧៤៥, ៧៥២។ ក្បតិោ ឹក

នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន), ទំព័ ៦៧ ដេ់ ៦៩ (ោត់ក្តូវបានរសនើឲ្យច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក់ព័នន
ធ ឹងកា អភិវឌឍន៍ក្បរទស)។

កំណត់រហតកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ឯកសា E3/232, ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦, ទំព័ ១-៨, ERN (ភាសាខខម ) 00017116-00017123 (ប៉ាេ ពត
នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រឌឿន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេបានសរក្មច្រេើរោេរៅ
នាំរច្ញក្សូវអងក សក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៧ ក្ពមទាំងបញ្ញជក់ថ្ន តំបន់ក្តូវខបងខច្កពេកមមក្បកបរដ្ឋយយទធសា្សត រោង
ត្តមរោេរៅបកស)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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772>

រក្ៅពីកា ច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ បស់មជឈិម កមាមភិបាេ និងរេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់

សាយ័ត ដូច្ជា ស់ ញឹម ក៏បានមកទីក្កុងភនំរពញោ៉ាងរទៀងទាត់ រដើមបីជួបក្បជំជាមួយរមដឹកនាំ
បកស កនុងរនាះ ួមទាំង ជាមួយ នួន ជា ្ងខដ

2435

។ រមដឹកនាំបកស ួមទាំង ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន

និង នួន ជា បានដឹកនាំវគគរ ៀនសូក្តកនុងទីក្កុងភនំរពញ រដ្ឋយបានោប់រ្តើមវគគរ ៀនសូក្តទាំងរនាះ
ភាៃមៗ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានបនតក្គប់រពេកនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ។ ពួករគបានរធាើបទឧរទទសនាមច្ំរ ះកមាមភិបាេភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្ពម
ទាំង កមាមភិបាេធមមត្ត អំពីកា កំណត់អតតសញ្ញាណ និងកា កមាចត់ខ្មង
ំ កា បនតរធាើកា តសូក្បដ្ឋប់
អាវធ កា បរងកើតសហក ណ៍ កា រេើកភៃឺខក្ស ជីកក្បឡាយ និងកា បំរពញកា ង្វ និងបងកបរងកើន
្េត្តមខ្នកា កំណត់

773>

2436

។

រមដឹកនាំបកស ួមទាំង ប៉ាេ ពត នួន ជា រខៀវ សំ្ន និង រអៀង ធី ិទធ ក៏បានរធាើដំរណើ រៅ

ត្តមភូមិភាគនានារដើមបីសរងកតរមើេដំរណើ កា បដិវតតន៍សងគមនិយម និងរដើមបីជួបក្បជំជាមួយនឹង
កមាមភិបាេ និងរមដឹកនាំភូមិភាគ្ងខដ
2435

2437

។ រោងត្តមសាកសី សូក្ត រទឿង នួន ជា រធាើដំរណើ

សូមរមើេឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៦៣ ( ស់ ញឹម បានមក

ទីក្កុងភនំរពញ “ោ៉ាងរទៀងទាត់” ជារ ឿយៗកនុងអំឡុងរពេភជំប
ុ ិណយ និងសានក់រៅ ក-១ យៈរពេ ១០ រៅ ១៥នងៃ)។
2436
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំព័ ៦៧-៧៤, ៧៤-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំព័ ៣៤-៣៩, ៥៣, ៦៦-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២
(ជា សាយ), ទំំព័ ២៨-៣៤, ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន), ទំព័
៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំព័ ៧៥-៧៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហាីេីព សសត) ទំព័ ៥៧-៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ
ជឹម) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ២០-២១។ សូមរមើេ

្ងខដ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៨១៨។
2437

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៧។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន

កថ្នខណឌ ៣៧៤។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧, ៦០៥។ សូមរមើេ

្ងខដ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា

E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័

១៥៥-១៥៦ ERN (ភាសាខខម )

00103885-00103886 (ខាំក្ុ តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរៅទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគនិ តី ក្ពមទាំងឲ្យអម
ក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅភូមិភាគកណា
ត េ និងភូមិភាគ យ័ពយ។ ដូរច្នះ ោត់បានរឃើញកា ក្បឹង
ខក្បង រ ៀបច្ំ បស់អងគកា រៅត្តមទីជនបទ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ សរមតច្ នរោតតម សីហន៖ ស្ង្វគម និងរសច្កតី

សងឃឹម ឯកសា E3/1819 ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00763545 ( ួមទាំង ូបងត សរមតច្ នរោតតម សីហន រខៀវ សំ្ន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

727

01007035
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រៅរខតតបាត់ដំបងរដើមបីជួបក្បជំជាមួយនឹង ស់ ញឹម រ ៀងោេ់ ៣ រៅ ៤ ខខមតង

2438

។ រេើសពី

រនះរទៀត ទូ រេខមួយច្ំនួនខដេរៅរសសសេ់ពីឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨ បង្វាញថ្ន កមាមភិបាេ
និងរេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា ស់ ញឹម និង រសា ភឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា ឬ ថ្ននក់ដឹកនាំ
រដ្ឋយបានច្មៃងជូន ប៉ាេ ពត សន រសន វន រវ៉ាត នួន ជា និង/ឬ មនទី ៨៧០ អំពីអតីតអនក ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម

និងសាានកា ណ៍ខ្មង
ំ រ្សងរទៀត និងអំពីកា វាយក្បយទធរៅត្តមក្ពំខដន

ជាមួយនឹងរវៀតណាម។ ពួករគក៏បានរសនើសំកា ខណនាំរ្សងៗ្ងខដ

2439

។

និងអនករ្សងរទៀតរៅកនុងរខតតរសៀមោបកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៦-១៧ (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់បានរឃើញក្បឡាយ និងទំនប់នានា ួមទាំងរៅទំនប់ក្ត ង
ំ ងម
និងទំនប់មួយរទៀតរៅខ្ងេិច្រខតតបាត់ដំបង។ រដ្ឋយសា មានទំនប់ទាង
ំ អស់រនះរហើយ រទើបដីខក្សសៃួតខបកក្កខហង
បានខក្បកាៃយរៅជាដីខក្សដូច្ក្កឡាច្ក្តងគ លាតសនធឹងដេ់រជើងរមឃ “ជារហតរធាើឲ្យខាំុ ំរភើបច្ិត”ត )។
2438
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង) ទំព័ ៥៨, ៦២-៦៣។
2439
សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១២, ៣៣៧, ៣៣៨។ ទូ រេខននកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/889 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ (្ន បានោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃង
ជូនអនករ្សងរទៀត កនុងរនាះ ួមមាន នួន ជា រដ្ឋយរសនើកមាៃំង បស់អងគកា ជួយបនាទន់)។ ទូ រេខននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/908 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ (ភួង បានោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃងជូនអនករ្សងរទៀត កនុង
រនាះ ួមមាន នួន ជា អំពីសាានកា ណ៍រេើបញ្ញាបោជ័យ និងសាានកា ណ៍រេើបញ្ញាយួន។ “រយើងខាំផ្ទ
ុ ទ េ់ខួ ៃនរសនើសំឲ្យ
អងគកា ជួយរធាើអនតោគមន៍ឲ្យឆ្ប់” រសនើកមាៃំង បស់អងគកា ជួយបនាទន់ រសនើអងគកា អនញ្ញាតឲ្យពួករគោត់ត្តំងកមាៃំង
និងរសនើឲ្យអងគកា ្តេ់អាវធ។

ទូ រេខរនះបានស បថ្ន

ពួករគសូមអងគកា មានមតិខណនាំ

និងសរក្មច្ត្តម

សភាពកា ណ៍)។ ទូ រេខនន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/918 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ (ខស បាន
ោយកា ណ៍ជូន ម-៨៧០ និងច្មៃងជូន នួន ជា និង ប៉ាេ ពត អំពីកា វាយក្បយទធោនជាមួយខ្មង
ំ )។ បាយកា ណ៍
ម៥៦០ ឯកសា E3/179 (ខដេអាច្រមើេ E3/180) ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ (ម-៥៦០ បានោយកា ណ៍ជូន
អងគកា អំពីសភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ )។ បាយកា ណ៍ ម៥៦០ ឯកសា E3/1179 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00214271-00214272 (ម-៥៦០ បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា អំពស
ី ភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ និងបានសននិដ្ឋានថ្ន
ខ្មង
ំ ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណ ួច្រហើយរនាះ ក្តូវបានោប់ខួ ៃន និងករមទច្ជាបនតបនាទប់)។ បាយកាណ៍ននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/950 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00021043 (ញឹម បាន
ោយកា ណ៍ជូនអងគកា ថ្ន ពួករគបានករមទច្ខ្មង
ំ ខ្ងកនុងខដេបានវាយរយើងរៅនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ួច្អស់រហើយ)
ERN (ភាសាខខម ) 00021043-00021044 (បានោយកា ណ៍អំពី វិធានកា រដ្ឋះក្សាយ។ ោត់បានកត់សមាគេ់ថ្ន
“កា

ឲ្យបានមឹងមា៉ាត់ខងមរទៀត ក្បុងក្បយ័តនឲ្យខពស់ខងម វាយករមទច្ខ្មង
ំ ្
ៃ ន ន េួច្រនះេួច្រនាះឲ្យអស់”)។

បាយកាណ៍ននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1183 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ (តំបន់ ៣ បានោយកា ណ៍
ជូន ម-៥៦០ ថ្ន ខ្មង
ំ វណណ ៈខដេលាក់ខួ ៃនកនុងក្សុក សហក ណ៍ និងកនុងច្ំរណាមក្បជាជនរៅខតបនតបងកឲ្យមានរហតកា ណ៍ក្បឆ្ំ ងបដិវតតន៍

រហើយបានរ ៀបោប់រហតកា ណ៍ទាង
ំ រនាះ)។

ទូ រេខននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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774>

រទាះបីជារៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្បឈ្មមខកាន់ខត

ខ្ៃង
ំ រឡើងជាមួយនឹង បាយកា ណ៍អនត ជាតិសីអ
ត ំពីកា ំរលាភសិទធិមនសសក៏រដ្ឋយ
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានរធាើទំនាក់ទំនងកា ទូតជាមួយនឹងក្បរទសកមមយ
ុ នីស ត
ខ្ង និងក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ក្ពមទាំងអងគកា នានា្ងខដ

2440

ក៏អាជាាធ នន
ក្បរទសជិត

។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះ

ក៏

E3/1120 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ (សាន (ម-៥៦០) បានោយកា ណ៍ជូន ញឹម និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាម
រនាះ នួន ជា អំពី វិធានកា ណ៍រដ្ឋះក្សាយ បស់តំបន់ ក់ព័នន
ធ ឹងខ្មង
ំ រ េគឺ បានកំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
ំ រោសនា
និងអប់ ំក្បជាជនអំពប
ី ដិវតតនស
៍ ងគមនិយម

មូេដ្ឋាន

និងរោធាក្តូវសហកា ោនជិតសនិទធរដើមបីករមទច្ខ្មង
ំ ក្គប់ខបប

ោ៉ាង)។ ទូ រេខននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/243 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ (រសា ភឹម (្ន) បាន
ោយកា ណ៍ជូនបង ប៉ា និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាមរនាះ អំ នួន )។ ទូ រេខននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/910
ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ (ញឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា ៨៧០ រសនើសំមតិរោបេ់អព
ំ កា
ី វាយទីត្តង
ំ ខដេ
រឃើញមានខ្មង
ំ ច្ូេនដរជើងជាមួយមហាកបត់ អិន ត្តំ)។ បាយកាណ៍ននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/860 ច្ះ
នងៃទី ១៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៨ (ញឹម បានោយកា ណ៍ជូនអងគកា អំពី វិធីរដ្ឋះក្សាយ កនុងរនាះ ច្ំរ ះទាហានមកពី
បបមនៗ និងអំពសា
ី ា នភាពសខភាព បស់ោត់)។
2440
អនសា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ ក្បោំខខ កមភៈ ឆ្នំ
១៩៧៦ ឯកសា E3/490 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00522396 (រដ្ឋយមាន
រេច្ឮព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកា បងេំក្បជាជនឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់ ទ ិក
ភ ស ឬ កា សមាៃប់រដ្ឋយោមនកា ជំនជ
ំ ក្មះជាមន ួច្
មក

ខខម ក្កហមទំនងដូច្ជាសរក្មច្ច្ិតប
ត រងាើបទាា ទីក្កុងភនំរពញ។

ទសសនកិច្ច បស់រភាៀវទាំងរនាះ

ឆ្ៃស់រវនជាបនត

បនាទប់ោនកនុង យៈរពេ ១៥ នងៃមង
ត )។ អនសា ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិ កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍ
រៅឥណូ ឌ ច្ិនោប់ត្តំងពីរក្កាយរពេបញ្ច ប់ស្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៧-៨
ERN (ភាសាខខម ) 00742974-00742975

(ក្បរទសកមពជា
ុ បានភាជប់ទំនាក់ទំនងកា ទូតរឡើង វិញជាមួយនឹង ក្បរទស

រវៀតណាម ច្ិន កូរ ៉ាខ្ងរជើង អាេ់បានី យូរហាគសាៃ វី គយបា ឡាវ និងនង។ ក្បរទសកមពជា
ុ ក៏ភាជប់ច្ំណងមិតតភាព
ជាមួយក្បជាជាតិអាសីអារគន យ៍្ងខដ )។ រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ២០ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003256 (រដើមបីច្ូេ ួមច្ំខណក
ក្កសួងកា ប រទសនឹងពក្ងីកមិតភា
ត ព ជាពិរសស ជាមួយនឹងបណា
ត ក្បរទសបដិវតតន៍ បណា
ត ក្បរទសរៅអាសីអារគន យ៍
កមាៃំងច្រក្មើនរៅត្តមបណា
ត ក្បជាជាតិមិនច្ូេបកសសមព័នធ

និងក្បរទសតតីយរលាក)។

រសៀវរៅកំណត់រហត បស់

ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៥២ ERN
(ភាសាអង់រគៃ ស) 00003288 (មិតជ
ត ិតសនិទធជាមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ួមមាន ក្បរទសច្ិន ក្បរទសកូរ ៉ា និង
ក្បរទសអាេ់បានី។ ក្បរទសយូរហាគសាៃ វី និងបណា
ត ក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នក
ធ ៏ជាក្បរទសជាមិត្
ត ងខដ )។ ទូ រេខ
ពីក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ បទសមាភសន៍សា ព័ត៌មានញូវ វីក (Newsweek) ជាមួយ រលាក រអៀង សា ី ឯកសា
E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (វតតមាន បស់រអៀង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រដ្ឋយ

កា ក្គប់ក្គងបកសរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រៅមិនទាន់ោត់ទកថ្នមានភាព ឹងមាំ ក្គប់ក្ោន់

ខដេអាច្របើកច្ំហក្បរទសរៅរឡើយរទ

2441

។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៧ និងឆ្នំ ១៩៧៨ រដ្ឋយក្បឈ្ម

នឹងជរមាៃះជាមួយរវៀតណាមកាន់ខតខ្ៃង
ំ រឡើង បកសបានកំណត់ថ្ន បកសក្តូវរធាើកា ខកខក្បក្បរទស
វិញ និងថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ មិនអាច្រៅឯករកាពីឆ្កអនត ជាតិបានរឡើយ

775>

2442

។

រៅនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ រដ្ឋយសា បញ្ញាសខភាព នាយក ដាម្នតី ប៉ាេ ពត

ក្តូវបានជំនួសភា កិច្ចជាបរណា
ត ះអាសនន រហើយ នួន ជា បានបំរពញភា កិច្ចជានាយក ដាម្នតី
បរណា
ត ះអាសននរនះ

2443

។ រៅកនុងសនទ កថ្នមួយខដេក្តូវបានោក់្ាយកនុង វិទយុទីក្កុងភនំរពញរៅ

នងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ប៉ាេ ពត បានរច្ញមខជានាយក ដាម្នតី និងជារេខ្បកសរឡើង
វិញ រហើយោត់បានបញ្ញជក់ជាសាធា ណៈជារេើកដំបូង អំពីអតាិភាពននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ និង
មាោ៌បកសកនុងកា កសាង និងកា កា

2444

ក្បរទស

។

សា ី កនុងរពេសននិសីទកំពូេននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នបា
ធ នច្ងអេ
ុ បញ្ញជក់ថ្ន ក្បរទសកមពជា
ុ រក្តៀមខៃួន ួច្ជារក្សច្
កនុងកា ្សរច្ញពីកា លាក់បាង
ំ ននទកេរវទនា រដើមបីខសាង កទំនាក់ទំនងអនត ជាតិឲ្យបានទូេំទូលាយជាងមន។
2441
ក្បតិោ ឹកខខសអាត់សរមៃងននបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ធិ ិទធ រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/659
ច្ះខខ តលា- វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771134-00771135 (រទើបខតោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៨ មក រទើប
ក្បរទសោត់ទកថ្នមានភាព ឹងមាំ ក្គប់ក្ោន់អាច្របើកច្ំហបាន)។
2442
ឱកាសជួបជាមួយ រខៀវ សំ្ន (សា ព័ត៌មាន The Nation) ឯកសា E3/660 ច្ះនងៃទី ២៥ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៨១ ទំព័ ៤-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00665526-00665530 (រៅទីបំ្ត បកសបានដឹកថ្ន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយពំ
អាច្រៅឯរកាបានរឡើយ)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា
E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៤-១៥ ERN (ភាសាខខម ) 00224470-00224471 (កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ពំបានរធាើកា ង្វ រោសនាក្គប់ក្ោន់កនុងឆ្កអនត ជាតិរនាះរទ

ខណៈរវៀតណាមធាៃប់បានរធាើកា ង្វ រនះបានរក្ច្ើន

ណាស់)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយ Elizabeth BECKER ឯកសា E3/94 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កកក ដ្ឋ
ឆ្នំ ១៩៨១ ERN (ភាសាខខម ) 00578895-00578896 (រហត្េច្មបងរេើកា របើកទំនាក់ទំនងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៨ គឺ
មកពីកា គំោមកំខហង បស់រវៀតណាម និងកា ទទួេសាគេ់ថ្ន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមិនអាច្ពឹងខ្អករេើខួ ៃនឯងបាន
រឡើយ។ កមពជា
ុ ក្បជាធិរបរតយយ ក្តូវកា កា ោំក្ទខ្នកកា ទូត និងមិនអាច្បនតរោេនរោបាយននខៃួនទីពឹងខៃួនខ្នក
រសដាកិច្ចរនះបានរឡើយ)។
2443
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២២-៣២៣។
2444
បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកសកនុងឱកាសអបអ ខួបទី ១៧ ននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/145
ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00442092-00442093។ សូមរមើេ្ងខដ
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅក្បរទសកមពុជា៖ ទសសនកិច្ច្ូវៃ កា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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776>

រៅកនុងអំឡុងរពេសននិបាតបកសរេើកទី ៥ នងៃទី ០១ និង នងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨

បកសបានបញ្ញជក់ថ្ន បកសនឹងរៅខតបនតរផ្ទតតជាច្ំបងរៅរេើខ្នកកសិកមម រសដាកិច្ច និង កិច្ចកា
កា

ក្បរទស

2445

។

១៤.១.៥ សំអាងច្ាប់

777>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ោ៉ាងយូ បំ្តក្តឹមខខ មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៤ ហូតដេ់ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ មនសសជារក្ច្ើនមានរោេបំណង ួមរដើមបី “បរងកើតបដិវតតន៍
សងគមនិយមោ៉ាងឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈមរធាបាយោំបាច្់ត្តម “សនទះុ មហារលាតរផ្ទៃះ” និងរដើមបី
កា

បកសក្បឆ្ំងនឹងសក្តូវន្ទកនុង

ក៏ដូច្ជាសក្តូវខ្ងរក្ៅ”

2446

។

សមាជិកគណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍ និងគណៈកមាមធិកា មជឈិម ដាម្នតីនន ដ្ឋាភិបាេ រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត
ួមទាំង នួន ជា រខៀវ សំ្ន

2447

ប៉ាេ ពត

2448

រអៀង សា ី

2449

សន រសន

2450

វន រវ៉ាត

2451

ត្ត

បស់រលាក ប៉ាេ ពត រៅច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា E3/484 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00797656-00797657។ កំណត់ក្ត្ត បស់ OTAN កមមវតា៖ុ ដំរណើ វិវតតន៍ងីៗ
ម កនុងវិស័យនរោបាយ
រៅក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/493 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0069376700693768។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតាុ៖ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី
០៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089-00752090។
2445
កំណត់រហតននកា ក្បជំសននិបាតបកសរេើកទី៥ ឯកសា E3/816 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-៣
ERN (ភាសាខខម ) 00800744-00800746 (កនុងច្ំរណាមគណៈកមាមធិកា ខដេក្តូវបានោត់ត្តំង គណៈកមាមធិកា
ច្ំនួនពី សក្មាប់រសដាកិច្ច មួយសក្មាប់កសិកមម និងពី សក្មាប់រោធា)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ សា ន) ទំព័ ១៧-២៧, ២៥-៣០។
2446
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៦, ១៥៨, ១៥២៤, ១៥២៨។
2447
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៦២។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេ
ខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦៣។
2448
ប៉ាេ ពត បានដឹកតួនាទីដឹកនាំរៅកនុងកា បរងកើតមាោ៌បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ពីឆ្នំ ១៩៥៨។ ោត់បានកាៃយជា
សមាជិកមានក់រៅកនុងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយក
៍ នុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី ១ នាខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦០ ក្តូវបាន
ខតងត្តំងជារេខ្រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី ២ កនុងឆ្នំ ១៩៦៣ មានវតតមាន បានច្ូេ ម
ួ និងរធាើជាអធិបតីកនុង
រពេមហាសននិបាតបកសរ្សងរទៀត ក្ពមទាំងកនុងរពេក្បជំសំខ្ន់ៗ បស់មជឈិម រសទើ ខតទាំងអស់ ខដេកនុងរពេរនាះ
មាោ៌បកស និងយទធសា្សតបកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ និង បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧, ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ម៉ាក

2452
2459

ផ្ទត

2449

រសា ភឹម

2453

យ៉ាង ខយ៉ាម

2460

2454

ស់ ញឹម

បន ណាន

កយ ធួន

2461

2455

រអៀង ធី ិទធ

ខក ពក

2462

2456

ោន់ សំ

និង មី ក្បាង

2463

2457

ជូ រជត

2458

បូ

គឺជាសមាជិកននក្កុម

រអៀង សា ី បានកាៃយជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុងរពេមហាសននិបាតបកសនាខខ កញ្ញា ឆ្នំ

១៩៦០។ រក្កាយមក ោត់មានវតតមាន និងបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំសំខ្ន់ៗរសទើ ខតទាំងអស់ និងកនុងរពេមហាសននិបាត
ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្។ មា៉ា ងវិញរទៀត រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍
និងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ោត់ទទួេខសក្តូវរេើកិច្ចកា ប រទស កា កា

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កា ឯកភាព

និងកា តសូមតិសក្មាប់មាោ៌បកស (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ
កថ្នខណឌ ២០៣)។
2450
សន រសន បានច្ូេ ួមក្គប់មហាសននិបាតបកសទាំងអស់ និងទំនងជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
និងបានច្ូេ ួមក្គប់កិច្ចក្បជំ និងមហាសននិបាតជារក្ច្ើន ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកស ជាពិរសស
កា

ក់ព័នន
ធ ឹងកា

ក្បរទសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្។ រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ និងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ោត់មានអំណាច្រោធា ដំបូង ជា ដាម្នតីស ា វធ និង រក្កាយមក ដាម្នតីកា

ជាតិ និងជានាយរសនាធិកា (ខ្នក

ទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣, ២០៤,
២៣៦)។
2451
វន រវ៉ាត បានច្ូេ ួមក្គប់មហាសននិបាតបកសទាំងអស់ និងទំនងជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍។
ោត់មានវតតមាន និងបានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំសំខ្ន់ៗ រសទើ ខតទាំងអស់ ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកស ជាពិរសស
នឹង

ក់ព័នធ

រសច្ដាកច ិក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្។ កនុងអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ ោត់គឺជារេខ្ភូមិភាគពិរសស និងដ្ឋក់ឲ្យ

ទទួេខសក្តូវរេើកា ង្វ រសដាកិច្ចកនុងអំឡុងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ
៨៧, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័ន ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣, ២៣៥)។
2452
ក្តឹមឆ្នំ ១៩៦៣ ត្ត ម៉ាក គឺជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង រក្កាយមក បានច្ូេ ួមក្គប់
មហាសននិបាតបកសទាំងអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគនិ តី និងបានច្ូេ ួមក្បជំ បស់មជឈិមោ៉ាងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុង
ភនំរពញ ឬ កនុងភូមភា
ិ គ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៩, ១២៤, ១៣៣។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ
ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣, ២១៩។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤០)។
2453
ោប់ពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៦០ រសា ភឹម គឺជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងបានច្ូេ ួមក្គប់
មហាសននិបាតបកសទាំងអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគបូ ៌

អនក្បធានគណៈក្បធាន ដា និង បានច្ូេ ួមក្បជំ បស់

មជឈិមោ៉ាងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ ឬ កនុងភូមិភាគ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧។
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣, ២១៩)។
2454
ក្តឹមឆ្នំ ១៩៦៣ ស់ ញឹម គឺជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និង រក្កាយមក បានច្ូេ ួមក្គប់
មហាសននិបាតបកសទាំងអស់។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ អនក្បធានគណៈក្បធាន ដា និងបានច្ូេ ួមក្បជំ បស់
មជឈិមោ៉ាងរទៀងទាត់កនុងទីក្កុងភនំរពញ ឬកនុងភូមភា
ិ គ បស់ោត់ (ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២១៩។
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨១)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ កយ ធួន បានកាៃយជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងបានច្ូេ ួមក្បជំ

ោ៉ាងរទៀងទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត។ ោត់ក៏ជារេខ្ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់) និងក្តូវបាន
ោត់ត្តំងឲ្យរមើេខសក្តូវបញ្ញា ណិជជកមមរៅកនុងឋានានក្កមបកស ហូតដេ់រពេោប់ខួ ៃនោត់នាច្ងឆ្នំ ១៩៧៥។ កនុង
តួនាទីទាំងរនះ

ោត់បានរកាះក្បជំកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌បកស

និងបានច្ូេ ួមក្បជំនានា

ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤១, ១៦២។
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២០, ២៣២។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៤០០)។
2456
រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ ខក ពក បានកាៃយជាសមាជិកមានក់ននគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងបានច្ូេ ួមក្បជំ
ោ៉ាងរទៀងទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត។ រក្កាយរពេោប់ខួ ៃន កយ ធួន នាច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ួច្មក
ោត់ បានកាៃយជារេខ្ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)។ ោត់បានច្ូេ ួមទាំងមហាសននិបាតបកសរេើកទី ៣ និងរេើក
ទី ៤ ក្ពមទាំងកិច្ចក្បជំរ្សងៗរទៀត

ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌នរោបាយរៅកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ និង/ឬ ខដេកនុង

រពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានយកមកពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៥)។
2457
ោន់ សំ ក្តូវបានខតងត្តំងជារេខ្ភូមិភាគឧតត រក្កាយរពេបរងកត
ើ ភូមិភាគរនះក្បខហេជារៅកនុងឆ្នំ ១៩៧០។
កនុងតួនាទីរនះ ោត់បានរកាះក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌នរោបាយ និងបានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់
ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ
២២០)។
2458
ជូ រជត គឺជារេខ្ភូមិភាគបសចិម។ ោត់បានរកាះក្បជំរៅកនុងភូមិភាគ បស់ោត់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌
នរោបាយ

និងបានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត

ខដេរៅរពេរនាះ

មាោ៌បកសក្តូវបាន

ពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៥។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ
២២០)។
2459
បូ ផ្ទត គឺជារេខ្តំបន់សយ
ា ័ត ១០៣ ហូតដេ់រពេតំបន់រនះក្ច្បាច្់ច្ូេជាមួយភូមិភាគឧតត ក្បខហេជារៅ
កនុងឆ្នំ ១៩៧៧។ កនុងតួនាទីរនះ ោត់បានរកាះក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌បកសរៅកនុងតំបន់ បស់ោត់ និងបានច្ូេ
ួមក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី
១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦)។
2460
យ៉ាង ខយ៉ាម គឺជារេខ្តំបន់សយ
ា ័ត ៥០៥ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ រៅរពេោត់ក្តូវបានខតងត្តំងតួនាទីទូតនន បប
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

ោត់បានរកាះក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌បកសរៅកនុងតំបន់ បស់ោត់

និងបានច្ូេ ួម

ក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ១១៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៧)។
2461
បន ណាន គឺជារេខ្តំបន់សយ
ា ័ត ៥០៥ ពីឆ្នំ ១៩៧៦។ ោត់បានរកាះក្បជំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតមាោ៌បកសរៅ
កនុងតំបន់ បស់ោត់ និងបានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបាន
ពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៧)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដេមានរោេបំណង ួមដូច្បានបញ្ញជក់រនះ។

ភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន

រោេបំណង ួមកនុងកា

និងកសាងក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ ខ្អកត្តមរោេ

កា

កា ណ៍ កាកា សមាៃត់ ឯកោជយ អធិបរតយយ ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម ក្តូវបានបរងកើតរឡើងោ៉ាងច្ាស់លាស់រៅក្តឹមខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងបានបនត
មានអតាិភាពោ៉ាងរហាច្ណាស់ ហូតដេ់ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧។

778>

ក្ោន់ខតមានរោេបំណង ួមដូរច្នះគឺមិនមានភាពក្គប់ក្ោន់

ឬមានេកេណៈឧក្កិដទា
ា ង
ំ

ក្សុងរនាះរទ។ ខតរទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន អនកច្ូេ ួមបាន
អនវតតរោេបំណង ួមរនះត្តម យៈរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ខ្នក ១៤.២)
និងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ (ខ្នក ១៤.៣) ខដេរធាើឲ្យមាន និង/ឬ

2464

ឧក្កិដក
ា មម

2462

ក់ព័នន
ធ ឹង

។

រអៀង ធី ិទធ គឺជាសមាជិកបកសមានក់ោប់ត្តំងពីបកសបានបរងកើតរឡើង និងកាន់តួនាទីរោសនាកា និងសងគមកិច្ច

រពញមួយអំឡុងរពេននបដិវតតន៍ និងសម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ ោត់ក្តូវបានខតងត្តំងជា ដាម្នតីសងគមកិច្ចនន បប
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយកនុងឆ្នំ ១៩៧៦។ ោត់បានច្ូេ ួមក្បជំោ៉ាងរទៀតទាត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត
ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្ (ខ្នកទី ៥៖

ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣២,

២៥៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៥)។
2463
មី ក្បាង ក្តូវបានខតងត្តំងជា ដាម្នតីដឹកជញ្ជូ ន និងគមនាគមន៍ កនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦។ រៅកនុងតួនាទីរនះ ោត់
បានច្ូេ ួមក្បជំជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេរៅរពេរនាះ មាោ៌បកសក្តូវបានពិភាកា និងសរក្មច្
(ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨)។
2464
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៧-១៥៨, ១៥២៥,១៥២៨។ សូមរមើេ ្ងខដ

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ

ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០២-១១២, ១៣២-១៥២។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ដេ់នងៃទី ៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩-១៧២។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ខណៈ
សំរៅភាសាអង់រគៃ សននដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន
រោេបំណង ួម

“នាំឲ្យមាន

រោេនរោបាយនានាខដេបរងកើតជាខ្នកមួយនន

និង/ឬ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម”

សំរៅភាសាបាោំងរោទក្បកាន់ថ្ន

រោេនរោបាយនានា “នាំឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម”។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងខ្អករេើសំរៅភាសាអង់រគៃ ស
ននដីកាដំរណាះក្សាយ

ជាពិរសស

រក្កាយពីបានពិោ ណារឃើញថ្ន

សំរៅភាសាខខម ដូច្ោននឹងសំរៅភាសា

អង់រគៃ ស។ រហតដូរច្នះ ជនជាប់រោទទទួេបានកា ជូនដំណឹងសមក្សប។ រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងក៏កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន
សហឧក្កិដក
ា មម ួមរៅច្ំរ ះមខ

សំរៅភាសាបាោំ ងននរសច្កតីសរក្មច្ បស់ខួ ៃន ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតរៅបាននន
អ.វ.ត.ក

បានបកក្សាយអតាន័យននភាសា ក់ព័នរធ នះកនុងន័យថ្ន

កា អនវតត

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.២ រោេនរោបាយសតព
ី កា
ី ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន

779>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ

ក្បជាជន

រោេបំណងននរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ួមមាន កា រ្ៃើយតបរៅនឹងតក្មូវកា កមាៃំងពេកមមសក្មាប់សហក ណ៍ និងកា ដ្ឋាន

កា ធានារសបៀងអាហា និងកា
និងរសដាកិច្ចពីអក
ន ស់រៅទីក្កុង

សនតិសខ បស់ក្បជាជន និងដកហូតសិទធិខ្នករោេនរោបាយ
និងពីអតីតអនក ដាកា

2465

។

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានអនវតត

រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងបីដំណាក់កាេ រៅច្រនាៃះនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ និងនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ ខដេជាខ្នកមួយនន វិធីសា្សតកនុងកា ជរមៃៀស

2466

ក្បជាជន

។ មានខតដំណាក់កាេទី១ ខដេោប់រ្តើមរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និង

ដំណាក់កាេទី២ ខដេោប់រ្តើមរៅ ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៥

ហូតដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៧ ប៉ារណា
ណ ះ

2467

ខដេក្តូវបានបញ្ចូ េរៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១

780>

។

សហរៅក្កមរសើបអរងកតបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទ ច្ំរ ះកា សមាៃប់ ង្វគេ ក់ព័នធ

2468

នឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និង ទី២)

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត

រក្កាម ូបភាពននកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ក៏ដូច្ជា
បទរេមើសរ្សងៗរទៀតខដ

2469

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ថ្នសំណរំ ឿង ០០២/០១

បានកក្មិត វិសាេភាព ក្តឹមកា អនវតតរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ
ដូរច្នះ

ដីកាដំរណាះក្សាយមិនបានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទថ្ន

បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមននកា

រោេនរោបាយ “នាំឲ្យមាន” ឬ “ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយសមាជិក បស់សហឧក្កិដក
ា មម ួម ក្ពមទាំងបគគេនានាខដេ
មិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដាកមម ួម” (រសច្កតីសរក្មច្រេើភាពអាច្ អនវតតរៅបាននូវសហឧក្កិដាកមម ួម ឯកសា
E100/6 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ កថ្នខណឌ ១៩)។
2465
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១។
2466
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦០, ១៦២-១៦៤។
2467
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦៣។ ឧបសមពន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់
ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២

ខដេបានរធាកា
ើ ខកខក្ប

បនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតី
សរក្មច្ បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅ
កនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
2468
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៨១-១៣៨៣, ១៣៨៧-១៣៩០។
2469
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៣៨១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

សមាៃប់ ង្វគេ ឬ អំរពើអមនសសរ្សងរទៀតរក្កាម ូបភាពននកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេ

2470

ទី១ និងទី២ ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួមរឡើយ
ពិោ ណារៅរេើឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ពី រនះ

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងមិន

រៅកនុងខ្នកននសំអាងរហតខ្ងរក្កាម ក់ព័នន
ធ ឹងសហ-

ឧក្កិដក
ា មម ួមរនះរឡើយ។

781>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានភាជប់ទំនាក់ទំនង

វាងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមមួយច្ំនួន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី

2471

១ និង ទី២) ោ៉ាងច្ាស់លាស់រៅនឹងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ្ងខដ

។

រទាះបីជាោ៉ាងរនះក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ បនាទប់ពី
មានដីកាសរក្មច្បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី
រៅរេើកា ទទួេខសក្តូវ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិតកា ពិនិតយរមើេ

បស់ជនជាប់រោទច្ំរ ះរោេនរោយបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ

2472

ក្តឹមខតរៅរេើកា សមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជខតប៉ារណា
ណ ះ
រហតដូរច្នះ

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងពិោ ណាអំពីកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទ ខត

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) (រដ្ឋយមិនពិោ ណារៅរេើកា សមាៃប់ ង្វគេ និង
អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ) ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតត
រោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនខតប៉ារណា
ណ ះ។

ក្តង់ច្ំណច្រនះ

អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបញ្ញជក់ថ្ន រោេបំណងមួយកនុងច្ំរណាមរោេបំណងនានាននរោេនរោបាយ សតីពី
2470

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៥ (១)។ ឧបសមពន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ

ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាកា
ើ ខកខក្ប បនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតី
សរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅ
កនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
2471
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៩។
2472
ឧបសម័ន
ព ៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង
រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២ ខដេបានរធាកា
ើ ខកខក្ប បនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពីបញ្ញា
សមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើ
សំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង

រេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

និងរសដាកិច្ចពីអក
ន ស់រៅទីក្កុង

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនគឺរដើមបីដកហូតសិទធិខ្នកនរោបាយ
និងពីអតីតអនក ដាកា

2473

។

១៤.២.១ ទិដភា
ា ពទូរៅ

782>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមានខ្នកា កសាង និងកា

អស់មករផ្ទតតរេើកសិកមម

រដ្ឋយច្ងរក្កាយ

ក្បរទស ត្តម យៈកា ក្បមូេកមាៃំងទាំង

ខក្បកាៃយក្បរទសកមពជា
ុ រៅជាក្បរទសខដេមាន

2474

រសដាកិច្ចខបបកសិកមមសម័យទំរនើប និងរក្កាយមកជាក្បរទសឧសាហកមម

។ ខ្អករេើរោេ-

2473

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៦១។

2474

សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគ

រេើកទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00079814 (កសិកមម

គឺជាកត្តតមូេដ្ឋានរៅកនុងកា កសាងក្បរទស។

ដូរច្នះ

កសិកមមោបា
ំ ច្់សក្មាប់កា កសាង

ឧសាហកមម និងខក្បកាៃយកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅជាក្បរទសឧសាហ៍កមម)។ រអៀង សា ី សតីពីកា ីកច្រក្មើនខ្នក

រសដាកិច្ច (SWB)ឯកសា E3/649 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) S 00716623 (កា
បងកបរងកើនក្សូវ គឺជារភាគក្ទពយច្ំបងសក្មាប់កា កសាង និងកា

ក្បរទស)។ កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ

រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា E3/108 (មានកនុងឯកសា E3/122) ច្ះនងៃ
ទី ០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00347034-00347035 (ក្បជាជនក្តូវរជឿជាក់រេើ
កសិកមមរដើមបីច្ិញ្ចឹមក្បជាជន និងកសាងក្បរទស។ ពួករគមិនអាច្ខ្ៃច្កា េំបាកេំបិនរនាះរទ។ ទសសនៈ បស់ ប៉ាេ
ពត គឺ្េ
ត ់ទឹកឲ្យក្បជាជន និងឲ្យក្បជាជនរធាើកា ង្វ រៅកនុងខក្សរដើមបីកសាងក្បរទស)។ អាីខដេរយើងកំពងរធាើរៅ

រពេរនះ មិនធាៃប់អនវតតពីមនរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )
00796756-00796757 (កសិកមមគឺជាមូេដ្ឋានននកា រ ៀបច្ំជាតិរឡើង វិញ។ ្េច្ំរណញពីកសិកមមនង
ឹ ក្តូវបានយក
រៅរក្បើក្បាស់រដើមបីបរងកើតឧសាហកមម ខដេរក្កាយមក នឹងបរក្មើតក្មូវកា កសិកមម)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និង
អនក

សា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00000905 (មូេ

ដ្ឋានគឺខ្អករេើកសិកមម បនាទប់មក កសាងឧសាហកមមតូច្ ឧសាហកមមមធយម និងច្ងរក្កាយ ឧសាហកមមធំ កនុង
ទិសខៃួនទីពឹងខៃួន ខៃួនតសូរដ្ឋយខៃួនឯង បានវាខ្ៃង
ំ )។ កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯក
សា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00775904-00775905 (រោេ
បំណង និងខ្នកា គឺរដើមបីអភិវឌឍឧសាហកមមរដ្ឋយរក្បើក្បាស់កសិកមមជាមូេដ្ឋាន)។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសនន
សាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជា
ុ ក្បោំខខ វិច្ិកា-ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00679762-00679763 (បីភាគបួនននកមម វិធី វិទយុ បស់ខខម ក្កហម ក្តូវ
បានបរងកើតរៅជាកមម វិធីសីព
ត ីកសិកមម កា ខណនាំក្បជាជនឲ្យរដើ ត្តមទិសរៅដឹកនាំសីព
ត ីកា រេើកភៃឺ និងកា បងកបរងកើន
្េក្សូវ និងកា ្តេ់កា ខណនាំសីព
ត ី របៀបទប់ទេ់នឹងជំនន់ទឹក និងសតាេអិត)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ បស់
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4050 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786553-00786554 (ទាំងអនក
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

737

01007045
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

2475

កា ណ៍ខួ ន
ៃ ទីពឹងខៃួន អាទិភាពក្តូវបានរផ្ទតតរៅរេើកា កសាងគរក្មាងធាោសា្សត
ដីខក្ស

2476

កា ពក្ងីក

ក្ពមទាំងកា អភិវឌឍសកមមភាពឧសាហកមមទាង
ំ ឡាយខដេបរក្មើដេ់កា អភិវឌឍខ្នក

ឈ្ឺ ទាំងអនកជា ក្តូវរធាើកា ង្វ ក្បសិនរបើមិនរធាើកា ង្វ ឲ្យ ហ័ស ហួនរនាះរទ ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់រទៀតនឹងមិនមាន
អាហា ហូប)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ
មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៩៣, ១៩៥, ១៩៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ
៦០២,៦០៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៨។
2475
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគ
រេើកទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 0029102600291027 (រយើង្តេ់អាទិភាពកនុងកា រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទឹក រ េគឺ កសាងអាងសតក
ុ ទឹក រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ
រៅទូទាំងក្បរទស រដ្ឋយខ្អកខតរេើកមមក -កសិក រយើងខតប៉ារណា
ណ ះ)។ រអៀង សា ី សតីពីកសិកមម និងកា ្តត់្ង
គ ់

រសបៀង (SWB) ឯកសា E3/552 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 0071702600717027 ( ក់ព័នន
ធ ឹងកសិកមម កា រផ្ទតតសំខ្ន់គរឺ េើកា រដ្ឋះក្សាយទឹករដើមបីបរងកើនកា បងកបរងកើន្េក្សូវ)។ សនទ កថ្ន

បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (SWB) ឯកសា E3/200 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤-៦
ERN (ភាសាខខម ) 00292806-00292808 (ទំនប់ អាងសតក
ុ ទឹក និងក្បឡាយទឹកក្តូវបាន កសាងរឡើង រហើយ “អងគភាព
ីកច្រក្មើន” សាិតរៅត្តមកា ដ្ឋានកា ង្វ នានារដើមបីរធាើកា ង្វ កសាងទំនប់ អាងសតក
ុ ទឹក និងក្បឡាយទឹក។ មានកមមក
១០.០០០ ២០.០០០ ឬ ៣០.០០០ នាក់ រៅត្តមកា ដ្ឋានសាងសង់នីមួយៗ)។ សនទ កថ្នរដ្ឋយសមមិតត រខៀវ សំ្ន
រៅឯកិច្ចក្បជំមហាជនមួយកនុងឱកាសខួបរេើកទី៣ ននកា បរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/202 នងៃទី ១៧
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00287222-00287223 (មានកា ីកច្រក្មើនរេឿនរេើ វស
ិ ័

យកសិកមម និងកា ដ្ឋំដះក្សូវ និងទឹករក្បើក្បាស់។ បញ្ញាទាំងរនះក្តូវបានរដ្ឋះក្សាយោ៉ាងឆ្ប់ ហ័ស)។ រអៀង សា ី

សតីពីកា

ីកច្រក្មើនខ្នករសដាកិច្ច (SWB) ឯកសា E3/649 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១ ERN

(ភាសាខខម )

S00716623

(ច្េនារៅរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទឹក

និងជីបានខ្អករេើ

ឯកោជយមាចស់កា

តឹង ឹងរេើ

សកមមភាពកា ង្វ ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម)។ រសច្កតីខងៃកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក
កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក

ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00224464-

00224465 (ត្តម យៈគរក្មាង

ធាោសា្សត ក្បរទសកំពងក្បមូេទនសក្មាប់កា អភិវឌឍរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋាន

ននរោេកា ណ៍ឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)។ សនទ កថ្ន បស់រលាក នួន ជា រៅកនុងមិទទិញទិវាខួប កងទ័ព (SWB) ឯកសា
E3/209 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00649946-00649947 (ត្តម យៈ
គរក្មាងក្បព័នក្ធ បលាយទឹក ក្បរទសកំពងក្បមូេទនសក្មាប់កា អភិវឌឍរដ្ឋយខ្អកមូេដ្ឋានរេើឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួន)
។ កិច្ចសមាភសន៍ ប៉ាេ ពត ជាមួយអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨
ទំព័

១-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00775899-00775902 (រជាគជ័យ ខ្នកកសិកមមអាក្ស័យរេើទឹក)។ ក្កសួងកា

ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ មួយឆ្នំបនាទប់មក ឯកសា E3/2657 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រម

សា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00538791-00538792 (កា ដ្ឋានសាងសង់ងីៗ
ម ីកដះដូច្្សិតរៅទូទាំង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2477

កសិកមម

។ កា នាំរច្ញខ្នកកសិកមម ជាពិរសស កា នាំរច្ញរៅច្រនាៃះ ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និង

ឆ្នំ ១៩៧៧ នឹងធានាបាននូវទនោំបាច្់សក្មាប់កសាង និងកា

ក្បរទស

2478

។ ហូតដេ់រពេ

ក្បរទសរដើមបីកសាងក្បព័នក្ធ បឡាយទឹក)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី
២) កថ្នខណឌ ៦០៨។
2476

ភនំរពញក្បមូេ្តំអ
ុ បអ សាទ ខួប ១៧ រមសា (កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/562 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ រមសា

ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) S 00010560 (រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជន
បានពក្ងីកដីខក្សបានោ៉ាងឆ្ប់ ហ័ស)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី
២) កថ្នខណឌ ៦០៤។
2477
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគ
រេើកទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៥៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00079814 (ច្ំរ ះឧសាហ៍កមម ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកំពងរផ្ទតតរេើរោងច្ក្កខដេបរក្មើដេ់កា អភិវឌឍកសិកមម)។ កា សាត

ឧសាហកមមរឡើងវិញ (SWB) ឯកសា E3/649 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) S
00716623 (រោងច្ក្កក្តូវបានសាត រឡើង វិញ រហើយរោងច្ក្កងមីៗក្តូវបានកសាងរឡើងរដើមបីោក្ំ ទដេ់ច្េនាកសិកមម
រដ្ឋយរក្បើក្បាស់វតាធា
ុ តរដើមខដេមានក្សាប់រៅកនុងក្សុកក្សបត្តមជំហ ឯកោជយ

និងខៃួនទីពឹងខៃួន)។

អាីខដេរយើង

កំពងរធារើ ៅរពេរនះ មិនធាៃប់អនវតតពីមនរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00796756-00796757 (្េច្ំរណញពីកសិកមមនឹងក្តូវបានយករៅរក្បើក្បាស់រដើមបីបរងកើតឧសាហកមម
ខដេរក្កាយមក នឹងបរក្មើតក្មូវកា កសិកមម)។
2478
សនទ កថ្ន បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី ៣២ សម័យក្បជំរពញអងគ
រេើកទី ២៨ ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៥៧ ERN (ភាសាខខម ) 0029102600291027 (កា នាំរច្ញអងក រៅសូ និង្េិត្េកសិកមមរ្សងរទៀតរធាើរឡើងរដើមបីក្បមូេទនសក្មាប់កា

និង

កសាងក្បរទស)។ រអៀង សា ី សតីពក
ី សិកមម និងកា ្តត់្ង
គ ់រសបៀង (SWB) ឯកសា E3/552 ច្ះនងៃទី ១៦ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00717026-00717027 (ក្សូវកំពងក្តូវបាននាំរច្ញោប់មឺនរត្តនរដើមបី
បរងកើនមូេធនកនុងកា ្តេ់ជាហិ ញ្ាវតាដ
ុ េ់ វិស័យកា

ជាតិ និងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកសាង បស់រយើង)។ សនទ កថ្ន

បស់សមមិតត រខៀវ សំ្ន កនុងឱកាសពិធីខួបរេើកទី ៣ ននកា បរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/169 ច្ះនងៃ
ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00280393 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ពួករគអាច្នាំរច្ញ
ខដេកា នាំរច្ញរនះបាន កទនបានសក្មាប់កា កសាងជាតិ)។

កិច្ចសមាភសន៍ បស់

ប៉ាេ

ពត

ជាមួយនឹងអនក

សា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម )
00775899-00775902 (ក្តឹមឆ្នំ ១៩៧៧ ពួករគបានសរក្មច្ខ្នកា បងកបរងកើន្េ ដូរច្នះពួករគអាច្ នាំអងក រច្ញ
រដើមបីនាច្
ំ ូេសមាភ ៈរក្បើក្បាស់ោំបាច្់នានាមកវិញ) ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00775904-00775905 (កសិកមម
កសាងទន រហើយបនាទប់មក ទនអាច្យកមករក្បើក្បាស់រដើមបីកសាងឧសាហកមម)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រនាះ រដ្ឋយោមនធនធាន ឬ សមាភ ៈប ិកាេ មិនក្គប់ក្ោន់ ទនខតមួយគត់ខដេថ្ននក់ដឹកនាំបកសមាន
រដើមបីសរក្មច្រោេរៅរនះ គឺក្បជាជន

783>

2479

។

រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន រដើមបីកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាខាះ

ខ្តរសបៀងអាហា និងរដើមបី្េិតក្សូវឲ្យរេើសពីតក្មូវកា កនុងរោេបំណងអាច្ឲ្យក្បរទសខក្ប
កាៃយរៅជាក្បរទសឧសាហភាវូនីយកមម

2479

រយើងក្តូវបងេំក្បជាជនឲ្យច្ូេ ួមកនុងសហក ណ៍

បទអនតោគមន៍ បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតរេើកទី ៣១

2480

។

បស់អងគកា សហក្បជាជាតិ ឯកសា

E3/607 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១៦-១៨ ERN (ភាសាខខម ) 00816633-00816635 (កិច្ចខិតខំ
កសាងរសដាកិច្ចក្តូវខ្អកមូេដ្ឋានរេើកមាៃំងមិនរច្ះ ីងសៃួត និងនច្នក្បឌិត បស់ក្បជាជន ក៏ដូច្ជាកា រក្បើក្បាស់ធនធាន
និងសកាតនពេទាំងអស់ បស់ជាតិ)។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (SWB) ឯកសា E3/200
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00292806-00292808 (អាីៗក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយ
ខ្អករេើកមាៃំង បស់ក្បជាជន)។ រអៀង សា ី សតីពីកសិកមម និងកា ្តត់្ង
គ ់រសបៀង (SWB) ឯកសា E3/552 ច្ះនងៃទី
១៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00717026-00717027 (ទំនប់ ក្បឡាយ និងអាងសតក
ុ ទឹក
ក្តូវបានកសាងរដ្ឋយកមមក និងកសិក សទធ សាធរដ្ឋយខ្អកទាំងក្សុងរេើកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ពួករគ)។ សនទ កថ្ន
រដ្ឋយសមមិតត រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំមហាជនមួយកនុងឱកាសខួបរេើកទី ៣ ននកា បរងកើត កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/202 នងៃទី ១៧ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00287224-00287225 (រដើមបីកសាង
ក្បរទស រយើងោំបាច្់ខ្អកជាមូេដ្ឋានរេើកមាៃំងក្បជាជន)។ កា រ្ៃើយ្ៃងជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា
ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

E3/3193

៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704255។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជា
ុ ក្បោំខខ វិច្ិកា -ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00679762-00679763 (កត្តតខតមួយគត់ននកា បងកបរងកើន្េ រ េគឺ ពេកមមរដ្ឋយរក្បើ
កមាៃំង

ក្តូវបានរក្បើក្បាស់ជាក្បរោជន៍ទាង
ំ ក្សុង)។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី

១១៖

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០២។
2480
ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4049 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00780962-00780963 (ក្បជាជននឹងមិនច្ូេ ួមកនុងសហក ណ៍រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតរត នាះរទ សូមបីកសិក ក្កក៏មិន
ទទួេយកសហក ណ៍កក្មិតខពស់្ងខដ ។ រហតដូរច្នះ ដំបូង រយើងក្តូវបងេិតបងេំសិនរហើយ)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍
ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4050 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786553-00786554
(ដំបូង ក្បជាជនក្តូវបានបងេំ ួមទាំង អនកទីក្កុង្ងខដ )។ កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន
ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា E3/108 (មានកនុងឯកសា E3/122) ច្ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័

ERN (ភាសាខខម ) 003470-003470 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសឲ្យរៅ ស់រៅ

ត្តមសហក ណ៍។ ដំបូង ពួករគក្តូវបានបងេំ។ ប៉ាខនតពួករគមានអាហា ក្គប់ក្ោន់ហូប រហើយកា កា

មានេកេណៈ

ង្វយក្សួេជាងមន)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅកនុងនិរកេបបទថ្ននក់បណឌិត បស់ោត់

ោត់បានស រស ថ្ន

រយើងោំបាច្់ក្តូវយកក្បជាជនខៃះ

ខដេខខម ក្កហមបានកំណត់អតតសញ្ញាណថ្នជា “ក្បជាជនងមី” នារពេរក្កាយមក ( ួមទាំង មាចស់
ដី អនកជំនួញតូច្ត្តច្ និងអនកច្ងកា ក្បាក់) រច្ញពីសកមមភាពខដេមិន្តេ់្េរក្ច្ើនឲ្យរៅច្ូេ
ួមកនុងកា បងកបរងកើន្េ

2481

។ ោត់ក៏បាន្តេ់ទឡហីក ណ៍ថ្ន “កា រ ៀបច្ំក្បកបរដ្ឋយ វិធីសា្សត

នូវថ្នមពេរនះ ជាដំបូង ជាក្កុមកាង្វ រដើមបីជួយោនរៅវិញរៅមក រហើយបនតបនាទប់មករទៀត ជា
សហក ណ៍”

នឹងបរងកើន្េិត្េ

បរងកើតដីងីៗ
ម

និងរធាើឲ្យក្បព័នធា
ធ ោសា្សតមានភាពក្បរសើ

2482

។ រៅទីបំ្ត រខៀវ សំ្ន បានរជឿថ្ន ក្បជាជននឹងកាៃយជាអនកច្ូេ ួមរដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត

រឡើង

រៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម។

ពួករគនឹងរមើេរឃើញខ្ៃផ្ទករកើតរច្ញពីកមាៃំងពេកមម បស់ពួករគ

និងទទួេយកតួនាទី បស់ពួករគជាកសិក ទាំងអស់ោនរៅកនុងកា កា
រឡើង វិញ

2483

និងកសាងក្បទសកមពជា
ុ

។

រនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦៦-៦៩ ERN (ភាសាខខម )
00103841-00103842

(សហក ណ៍កក្មិតខពស់ក្តូវោត់ត្តំងរេើក្បជាជន

ពីរក្ ះោមនកសិក រៅកនុងក្បរទសណា

មួយសខច្ិតក្ត បគេ់្េទាំងអស់ននកា ខិតខំភួ ជ ោស់ដ្ឋដ
ំ ះរៅឲ្យអងគកា រនាះរទ) ទំព័ ១២៨-១៣១ ERN (ភាសាខខម )
00103872-00103873 (ប៉ាេ ពត រជឿជាក់ថ្ន វិធីខតមួយគត់ខដេអាច្ឲ្យក្បជាជនខដេបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ស់បាន គឺ
ក្តូវបរងកើត “សមូហភាវូបនីយកមមរដ្ឋយបងេំ”)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេ
ទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦-៥៧៧ ( ក់ព័នន
ធ ឹងឯកសា របាះពមព្ាយ និងរសច្កតខី ណនាំ បស់បកសឲ្យបញ្ជូ នក្បជាជនរៅ
កសាង និងពក្ងីកសហក ណ៍ និងឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ហូតទាេ់ខតសហក ណ៍នីមួយៗអាច្្តេ់កមាៃំងពេកមម
សក្មាប់ក្គប់សកមមភាពទាំងអស់រដ្ឋយខៃួនឯងបាន)។
2481
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥៤។
2482
និរកេបបទរ ៀបរ ៀងរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសដាកិច្ចក្បរទសកមពជា
ុ និងបញ្ញាឧសាហូបនីយកមម ឯកសា E3/123
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ១៥០-១៥១ ERN (ភាសាខខម ) 00767442-00767443។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ
បស់រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥៤។
2483
ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4050 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00786553-00786554 (រៅរពេក្បជាជនរឃើញខក្ស វាបង្វាញឲ្យរឃើញច្ាស់ រហើយពួករគសបាយ ីកោយ
រដ្ឋយសា ពួករគបានច្ូេ ួមកសាងក្បរទសរឡើងវិញ។ មានក់ៗមានគំនិតយេ់រឃើញថ្ន ពួករគគឺជាកសិក )។ សនទ កថ្ន
បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងឱកាសពិធខ
ី ួបរេើកទី ៣ ននកា បរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/169 ច្ះនងៃទី ១៧
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00280396 (ក្បជាជនបានយេ់រឃើញថ្ន បបសមូហភាព
រនះអាច្កា

និងកសាងក្បរទសោ៉ាងមានក្បសិទធភាព រហើយនឹងបរងកើនជីវភាព ស់រៅកាន់ខតក្បរសើ ជាងមនោ៉ាង

ឆ្ប់ ហ័ស)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ រសៀវរៅនិពនធ រដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សត កមពជា
ុ ងមីៗរនះ

និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ទំព័ ៦៦-៦៩ ERN (ភាសាខខម ) 00103841-00103842 (រយើង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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784>

រេើសពីរនះរទៀត រៅរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន បណា
ត ញខ្មង
ំ នឹងក្តូវបំខបក ពិរសស

ខ្មង
ំ ខដេបានបងកប់កនុងច្ំរណាម “ក្បជាជនងមី” ខដេខតងខតក្តូវបានសងស័យជាដោបមក។ ដូរច្នះ
កា បះរបា និង/ឬកា រក្ជៀតខក្ជកពីប រទស អាច្នឹងក្តូវទប់សាកត់បាន
ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះ

និងរៅត្តមសហក ណ៍

2484

។ រៅកនុងអំឡុងរពេ

និងកា ដ្ឋានរោេរៅនានា បស់ពួករគ

“ក្បជាជនងមី” អាច្ក្តូវបានអប់ ំខកខក្បរឡើង វិញ រហើយកា ខបងខច្កវណណ ៈអាច្ក្តូវេបបំបាត់រៅ

2485

ខណៈរពេខដេក្បជាជនទាំងអស់ោនរធាើកា ង្វ រដើមបីសរក្មច្ទិសរៅ្េិត បស់បកស

ោំបាច្់ក្តូវរពេយូ ពនយេ់រដ្ឋយអត់ធត
ម ់
សហក ណ៍។

។

ទក្មាំ កសិក សខច្ិតក្ត បគេ់្េទាំងអស់ននកា ខិតខំភួ ជ ោស់ដ្ឋដ
ំ ះរៅឲ្យ

រយើងក៏ក្តូវបង្វាញភ័សត្ត
តុ ងជាក់លាក់ថ្ន

ក្បព័ននធ នកា បងកបរងកើន្េរនះនឹងរធាើឲ្យជី វិត បស់ពួករគ

ក្បរសើ រឡើង)។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3196 ោមនច្ះកាេ
ប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00807445-00807446 (“រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន មានរសច្កតីខណនាំមួយ
បានបញ្ជូ នរៅឲ្យកមាមភិបាេ

រដ្ឋយបានខណនាំពួករគឲ្យពនយេ់ក្បាប់ក្បជាជនអំពប
ី ញ្ញាខាះអងក

និងថ្ននំរពទយ

រដ្ឋយសា ក្បរទសរទើបខតរងើបពីស្ង្វគម”)។
2484
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៨, ១១០, ១៥៣, ១៦៩។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ
បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ១) កថ្នខណឌ ៥២៥៥២៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧៣៧។
2485

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/10 ច្ះខខ កញ្ញា-ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦១-៦៣ ERN (ភាសាខខម )

00063095-00063096 (កា ជរមៃៀសជក្មុញដេ់កា តសូវណណ ៈ)។
សហក ណ៍កសិក

ឯកសា

00442215-00442217

បាយកា ណ៍សីព
ត ីខួបឆ្នំទី ៣ ននកា ោត់ត្តំង

E3/50 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

(កា ជរមៃៀសបានវាយក្បហា

១៦-១៨ ERN (ភាសាខខម )

និងកមាចត់វណណ ៈសកតិភូមិមាចស់ដី

និងវណណ ៈនាយទន)។

កំណត់រហតននកា ក្បជំរេខ្អនរេខ្កងពេ និងវ ៈរសនាធំឯកោជយ ឯកសា E3/13 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00052407-00052408 (ក្បសិនរបើបកសបានទកក្បជាជនរោេ និងមិនរធាើកា
ជរមៃៀសពួករគពីរខតតក្កុង និងទីក្បជំជន បកសនឹងពំមានសនតិភាព និងភាពសៃប់សាៃត់ខដេខៃួនទទួេបាននារពេរក្កាយ
មករនាះរទ។ ក្បសិនរបើបកសមិនដ្ឋច្់ខ្តរេើកា បរងកើតសហក ណ៍ រហើយមិនដ្ឋច្់ខ្តរេើកា បរងកើតសងគមនិយមរទ
រនាះ បកសមិនបានទទួេជ័យជមនះ និងមិន ស់រៅក្បកបរដ្ឋយសនតិភាពរនាះរទ)។ សនទ កថ្នរដ្ឋយ រអៀង សា ី កនុងពិធី
រភាជនាហា នារពេលាៃច្ សាាគមន៍ ្តេ់កិតិយ
ត សដេ់សមមិតស
ត មាជិកមជឈិមបកសកមមយ
ុ នីស ត Maxist-Leninist
សហ ដាអារម ិក ឯកសា E3/211 នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 0080157100801572 (ក្បរទសមានមូេដ្ឋានកាន់ខតរក្ច្ើនជាបនតបនាទប់មកសក្មាប់រដ្ឋះក្សាយទំនាស់ វាងកមមក និងកសិក និង
វាងរខតតក្កុង និងជនបទ)។ សោច្ ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិក្បរទសកមពជា
ុ
ក្បោំខខ វិច្ិកា-ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0067976100679762 (ខ្អកត្តម បាយកា ណ៍សីសង្វាក់ោន បស់ជនរភៀសខៃួន និងរសច្កតីខណនាំ្សពា្ាយត្តម វិទយុ រយើងអាច្
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

742

01007050
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

“ក្បជាជនងមី” មិនអាច្ទកច្ិតបា
ត នរទ ដោបណាពួករគមិនទាន់បាន្ៃងកាត់កា តសូ និងកា េំបាក
រៅកនុងបដិវតតន៍សងគមនិយម និងមិនទាន់បានរ ៀនពី របៀបរធាើខក្ស និងរធាើកា ង្វ រហើយេះក្ត្តខត
ទសសនៈ បស់ពួករគដូច្នឹងទសសនៈ បស់បកសខដ

785>

2486

។

រក្កាយរពេជរមៃៀស ក្បជាជនរក្សកោៃន រហើយជារ ឿយៗ ពួករគោមនជក្មក។ បញ្ញាខាះ

រសបៀងអាហា រកើតមានរៅទូទាង
ំ ក្បរទស

2487

រេើកខេងខតរៅមជឈិមបកស ខដេរៅទីរនាះ ថ្ននក់

យេ់អំពរី សដាកិច្ចកមពជា
ុ បាន។ ក្ទពយសមបតតិឯកជនក្តូវបានេបបំបាត់រោេ។ ក្គប់មរធាបាយ្េិតកមម និងច្ិញ្ចឹម
ជី វិតជា បស់សមូហភាព។ សងគមមិនមានវណណ ៈ រហើយអនកខដេមានអំណាច្ ក្ទពយ សមបតតិ និងច្ំរណះដឹងក្តូវបាន
ករមទច្រោេ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០២-១១៨។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៦, ៥៤៥។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
កថ្នខណឌ ៦០២-៦២៣។
2486
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦២ (រដើមបីកាៃយជាសមាជិករៅកនុងបកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ
បគគេទាមទា មានបទពិរសាធន៍រេើកា តសូ និងច្េនាបដិវតតន៍)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនក
សា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00000900 ។ កា រ្ៃើយ្ៃង
ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/3193 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00704255 ។ ទូ រេខ

បស់ក្កសួងកា ប រទសននសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709578-00709579 (រភៃងជាតិកមពជា
ុ រេើករឡើងថ្ន ្មកមមក
កសិក និងយទធជន ំរដ្ឋះពួករគពីទាសភាព)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4045 ោមន
ច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00784359-00784360 (ក្បជាជនរៅទីក្កុងភនំរពញពំខដេធាៃប់តសូ
និងពយ
ំ េ់អាីៗរនាះរទ)។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (SWB) ឯកសា E3/200 ច្ះនងៃទី
១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៤, ១០-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-00292806, 00292812-00292814
(វណណ ៈមកពីទីក្កុងភនំរពញកាន់ខតមានភាពរសនហាជាតិ រដ្ឋយសា ពួករគបានយេ់ថ្ន ្ៃូវរៅ កឯកោជយភាពមានភាព
េំបាកេំបិន)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣៦២៣។
2487
ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4048 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00788401-00788402 (សូមបីរៅត្តមជនបទ ក្បជាជនក៏ពិបាកកនុងកា ច្ិញ្ចឹមខៃួនឯង្ងខដ )។ េិខិត បស់
សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័
៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00499664-00499665 (រៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះខដេឧតតមរសនីយ៍ ស បន បាន្ៃងកាត់រៅ
រពេោត់ ត់រគច្រច្ញពីក្បរទសកមពជា
ុ

ជារ ឿយៗ

អនកភូមិមិនអាច្្តេ់អាីៗឲ្យោត់ហូបរនាះរទ)។

រសៀវរៅ

កំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩
ទំព័ ៥១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003287 (បញ្ញារៅរកើតមានរេើរសបៀងអាហា និងជក្មករៅរឡើយ) ទំព័ ៥២
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

743

01007051
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ដឹកនាំទំនងជាមានអាហា ហូបក្គប់ក្ោន់រពញមួយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2488

។

សាានភាព

2489

រនះបានប៉ាះ េ់ដេ់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសខ្ៃង
ំ ជាងរគ

។ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បាន

ទទួេសាគេ់ថ្ន បកសបានដឹងថ្ន ក្បជាជននឹងក្តូវេះបង់ និងជួបក្បទះកា េំបាក។ ដូរច្នះ ទាំងកនុង
អំឡុងរពេ និង រក្កាយរពេជរមៃៀស ពួករគបានទទួេសាគេ់ថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់បានទទួេ
ងរក្ោះ ឬបានសាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ ឬកា អត់អាហា

2490

។ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់នារពេ

ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003288 (ឆ្នំ ១៩៧៦ គឺជាឆ្នំសំខ្ន់មួយសក្មាប់កា បងកបរងកើន្េ ពីរក្ ះកនុងឆ្នំ
១៩៧៥ ក្បជាជនច្ំនួន ៣.០០០.០០០ នាក់ មកពីទីក្កុងភនំរពញក្តូវកា កា ្គត់្ង
គ ់ជក្មក និងរសបៀងអាហា )។
2488
ក្បតិោ ឹកនងៃទី០៧ ខខឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ៧៣-៧៥ រោងរសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ P.
SHORT៖ ប៉ាេ ពត៖ ក្បវតតិននសបិនអា
ត ក្កក់មួយ ឯកសា E3/9 ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៣៤៦-៣៤៨ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00396554-00396556 (ថ្ននក់ដឹកនាំមាននំប័ងងមីៗ រ ៀងោេ់ក្ពឹក មាូបអាហា រក្ច្ើនជាមួយសាច្់មាន់ សាច្់
ក្ជូក ក្សា និងបាយដំរណើប។ កា ពិត រមដឹកនាំទាង
ំ អស់ ួមទាំង ប៉ាេ ពត នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន រឡើងគីឡូ រហើយ
ខសបករឡើងកនទួេក្កហមៗ។ រទាះបីជារមដឹកនាំទាង
ំ រនះពំមានអាហា វិរសសក៏រដ្ឋយ ក៏គនាៃត វាងមាូបអាហា ខដេ
ពួករគហូប និងមាូបអាហា ខដេក្បជាជនមាន គឺខសោនសរមបើមណាស់)។
2489
ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយរលាក រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4041 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00782544-00782545 (ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់បានសាៃប់រដ្ឋយសា កា អត់អាហា
ដ្ឋក់បនទក
ុ ធៃនរ់ េើអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស។

សាានភាពរនះរគច្មិន្តរឡើយ)។

និងសាានភាពបាន

ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស

បាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ាករៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/480 ច្ះ
នងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00583720-00583721 (រអៀង សា ី បានទទួេសាគេ់
ថ្ន កា ជរមៃៀសបង្វាញឲ្យរឃើញនូវកា េំបាក រហើយមនសស ២.០០០ នាក់ បានសាៃប់រៅត្តម្ៃូវ។ ក្បជាជនមិនសា ំ
នឹងកា ស់រៅត្តមទីជនបទ ដូរច្នះ យៈរពេរក្កាយកា ជរមៃៀស មានសភាពោ៉ាប់យឺនរដ្ឋយសា កា ្ទះុ រឡើងននជំងឺ
ក្គុនោញ់)។ កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Elizabeth BECKER ជាមួយនឹង រអៀង ធី ិទធ ឯកសា E3/659 ច្ះខខ តលា-ខខ
វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៨០ ERN (ភាសាខខម ) 00771123-00771124 (ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ពំ
សបាយច្ិតរត ឡើយ)។ កំណត់រហតននកា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា

E3/198 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្នំ

២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00078213-00078214 (រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍កនុង
កា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនរ្សងរទៀត រធាើឲ្យអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមិនសបាយច្ិតត និងទមាៃក់បនទក
ុ
រេើក្បជាជនមូេដ្ឋាន)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ
៥២១, ៥៣៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥។
2490
អាីខដេរយើងកំពងរធាើរៅរពេរនះមិនធាៃប់អនវតតពម
ី នរឡើយ (Der Spiegel) ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ ១៩៧៧
ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (ប៉ានាមនខខដំបូងរក្កាយ ំរដ្ឋះមានសភាពតឹងខតក្ោន់របើ៖ ក្បជាជន
២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់ បានសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្កុងភនំរពញ និងពី បី ន់នាក់រទៀតបានសាៃប់
រៅត្តមវាេខក្ស)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័
៩-១០

ERN

(ភាសាខខម )

00000901-00000902 (កា សាៃប់មានរក្ច្ើនក្បរភទកនុងអំឡុងរពេននសម័យកមពជា
ុ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

744

01007052
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហមសាិតកនុងសភាពទាេ់ក្ច្ក។

រក្កាយមកថ្ន

របើមិនជរមៃៀសក៏សាៃប់។

របើ

2491

ជរមៃៀសក៏សាៃប់

។ ទាំង នួន ជា ទាំង រខៀវ សំ្ន បានរជឿថ្ន កា ង្វ ជាអាទិភាព គឺកា

ក្បជាធិបរតយយ ួមទាំង រដ្ឋយសា ជំងឺ កា ខាះរសបៀងអាហា និងអនកខដេក្តូវបានករមទច្រដ្ឋយក្កុមអាក្កក់។ នួន ជា
បានទទួេសាគេ់ថ្ន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយជាអនកទទួេខសក្តូវរេើកា កាប់សមាៃប់ក្បជាជនខដេមានច្ំរណះដឹង ប៉ាខនត
កា កាប់សមាៃប់រនះគឺអរច្តនារនាះរទ)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3198 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ទំព័

១២-១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00807466-00807467 (កា ង្វ េំបាក រហើយក្បជាជនខៃះក្តូវ

“េះបង់បងបអូនកូនរៅ បស់ពួករគ។ ប៉ាខនត ក្បជាជនមិនគួ គិតអំពក
ី ំហឹងផ្ទទេ់ខួ ៃនរនាះរទ។ ពួករគគួ គិតអំពអ
ី នាគត
បស់ក្បរទស និងអាីខដេសំខ្ន់ប្
ំ តរនាះគឺអនកខដេហានវាយក្បឆ្ំ ងរដើមបី ំរដ្ឋះ រដើមបីរជាគជ័យរៅកនុងកា កា
អធិបរតយយជាតិ)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4037 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២៣ ERN (ភាសាខខម ) 00784645-00785646 (រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណួ អំពីកា ជរមៃៀស និងកា សាៃប់រៅកនុងអំឡុង
រពេននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បាននិោយថ្ន ពួករគខិតខំពាោមតសូជិតសាៃប់រដើមបីកា

ក្បរទស

ក្បឆ្ំងនឹងកា ក្គប់ក្គង បស់ប រទស)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4043 ោមនច្ះ
កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00780960-00780961 (កា សាៃប់ភាគរក្ច្ើនគឺរដ្ឋយសា កា ខាះថ្ននំសងកូវ
និងកា អត់អាហា ។ អាីៗកាន់ខតមានសភាពអាក្កក់រៅៗរៅរពេរពេរវលាបនតរដើ រៅមខរនាះ)។ កំណត់រហតនន
កា សួ ច្រមៃើយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/210 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )
00156690-00156691 (រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនទំនងជាអាច្សាៃប់រៅ
ត្តម្ៃូវ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ GINA T. និង រងត សមបតិ៖ត រៅពីរក្កាយវាេពិោត៖ រមដឹកនាំខខម ក្កហម និង

ជន ងរក្ោះមានក់កនុងច្ំរណាមជន ងរក្ោះជារក្ច្ើន បស់ោត់ ឯកសា E3/4202 ទំព័ ១៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00757484 (នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន រៅរពេរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញ ភាៃមៗរក្កាយរពេជរមៃៀសរនាះ
ោត់ខួ ៃនឯងផ្ទទេ់បានរឃើញអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀស រដើ ត្តម្ៃូវ រហើយោត់បានទទួេសាគេ់ថ្ន ពួករគពិបាករធាើ
ដំរណើ ។ រក្កាយមក ោត់បានរឃើញសាកសពរៅកនុង្ទះកនុងទីក្កុងភនំរពញ)។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18
ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦១-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00103838-00103839 (ោត់បានគិតដេ់ក្បជាជន
ទាំងអស់ ទាំងោស់ ទាំង្សតីមានន្ទរ ះ ទាំងរកម ង និងទាំងអនកឈ្ឺខដេក្តូវរធាដ
ើ ំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើងរក្កាមកំរៅនងៃ
រៅតខហង មិនដឹងថ្នពួករគអាច្យក បស់ ប បស់ពួករគរៅជាមួយបានខដ ឬក៏អត់រនាះរទ) ទំព័ ១៤០-១៤១ ERN
(ភាសាខខម ) 00103878 (កា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងបានរធាឲ្
ើ យខាំុ នធត់ច្ិតត សមគ
ុ សាមញ និងទំនាស់កនុង
ខៃួន កគិតអាីពំរឃើញរទ ដូរច្នះខាំក
ុ ៏ពំអាច្សរក្មច្និោយសតីអាីបានរទ រដើមបីក្បឆ្ំ ងនឹងអំរពើហិងាខដេបានក្បក្ពឹតក
ត ន ុង
នាមខាំ។
ុ សតិសមបជញ្ាៈ បស់ខាំប
ុ ញ្ញជឲ្យខាំុ ួមច្ំខណកកា
សិទធិ បស់ក្បរទសខាំុ)។
2491
ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4040 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00780958។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4048 ោមនច្ះ កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៣ ERN (ភាសាខខម ) 00788401-00788403។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4041
ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00782543-00782544។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កសាង

និងកា

ក្បរទស។

មានខតរៅរក្កាយរពេសរក្មច្រោេបំណងបដិវតតន៍ ួច្រហើយ

ប៉ារណា
ណ ះ រដ្ឋយកា រធាើឲ្យក្បរទសឯកោជយ អាច្ទីពឹងខៃួនឯងបាន និងជាក្បរទសសងគមនិយម រទើប
បញ្ញាសិទធិមនសសនឹងក្តូវបានធានា

786>

2492

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង នឹងរេើករឡើងអំពីរោេនរោបាយជាក់លាក់សីព
ត ីកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង (ខ្នក ១៤.២.២ ) និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ពីទីជនបទមួយ រៅទី
ជនបទរ្សងរទៀត (ខ្នក ១៤.២.៣) រៅកនុងខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ។ រោេនរោបាយទាំងរនះមាន
រដើមកំរណើត និងខ្អករេើបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥

2493

។ អងគជំនំជក្មះសាលា

ដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បកសមានរោេនរោបាយ
មួយ គឺកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជន និងទីក្កុង

2492

2494

។

បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១៤ ERN

(ភាសាខខម ) 00000906 (រដ្ឋះក្សាយជីវភាពរសដាកិច្ច ពំខដេមានភាពង្វយក្សួេរនាះរទ។ អនកខៃះ ស់ អនកខៃះសាៃប់
ប៉ាខនត របើរក្បៀបរធៀបរៅ ជាតិរៅ កាបាន។ សិទធិមនសស និងឯកោជយភាព អាក្ស័យោនរៅវិញរៅមករដ្ឋយសា ថ្ន
របើមិនមានឯកោជយ សិទធិ មនសសក៏ោមនខដ )។ រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និង

រោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103825
(បានក្បកាសថ្ន រៅរពេសិទធិមនសស និងកា កា

ក្បរទសទំនាស់ោន “កា កា

អធិបរតយយភាពក្បរទសជាកា

ក្តឹមក្តូវក្គប់កាេៈរទសៈ និងក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់”)។
2493
កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦
ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062456-00062457។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយបណា
ត ញទូ ទសសន៍
ABC ឯកសា E3/93 នងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224443-00224444
(រអៀង សា ី បានពិភាកាជាមួយ ប៉ាេ ពត រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ អំពីកា ជរមៃៀសសទឹងខក្តង និងក្ករច្ះ)។ រសៀវរៅ
និពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតតសា
ិ ្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា E3/18 ច្ះខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦៣-៦៤ ERN (ភាសាខខម ) 00103839-00103840 (ប៉ាេពតបានក្បាប់ រខៀវ សំ្ន ថ្ន
កា ជរមៃៀស

គឺជាខ្នកមួយននរោេនរោបាយសតីពស
ី មូហភាវូបនីយកមមខដេបានអនវតត ួច្រហើយរៅត្តមទីជនបទ

មនរពេស្ង្វគមបានបញ្ច ប់)។
2494
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤-១០៥, ១១១-១១២, ១៤៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ុ
១៤.២.២ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កង
១៤.២.២.១ រោេនរោបាយ

787>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកស ួមទាំង ប៉ាេ ពត និង នួន ជា យេ់រឃើញថ្ន រខតត ក្កុងគឺជាកខនៃងគំោម

កំខហង រដ្ឋយសា មានខ្មង
ំ ជារក្ច្ើនរៅត្តមរខតត ក្កុង ខដេជាទីសានក់កា ននវណណ ៈក្គប់ក្គងរគ និង
ជា “ឧបក ណ៍ជិះជាន់”

2495

បស់វណណ ៈរនះ

សងស័យ និងមិនទកច្ិតដ
ត ូរច្នះខដ

2495

2496

។ រៅកនុងសនទ កថ្នរ្សងៗ រខៀវ សំ្ន មានកា

រហើយរក្កាយមក បានបញ្ញជក់ថ្ន រនះគឺជាមាោ៌បកសរៅក្គប់

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ នួន ជា ជូនច្ំរ ះបកសកមមក កមមយ
ុ នីសដ្ឋ
ត ណឺមា៉ាក ឯកសា E3/196 ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ

១៩៧៨ ទំព័ ១៥-១៧ ERN (ភាសាខខម ) 00224471-00224473 (ជាពិរសស សមាជិកបកសក្តូវក្បុងក្បយ័តនរៅ
រពេក្តូវរធាើកា ង្វ រៅកនុងរខតតក្កុងកនុង យៈកាេបដិវតតន៍) ទំព័ ២០-២២ ERN (ភាសាខខម ) 00224476-00224478
(រទាះបីរៅកនុងរខតតក្កុង ជីវភាព ស់រៅក្បរសើ ជាងក៏រដ្ឋយ ក៏រៅទីរនះ មានខ្មង
ំ រក្ច្ើនណាស់ខដ ) ទំព័

២២-២៣

ERN (ភាសាខខម ) 00224478-00224479 (ទីក្កុងគឺជាទីសានក់កា បស់វណណ ៈក្គប់ក្គង និងឧបក ណ៍ជិះជាន់ បស់
វណណ ៈរនះ)។ កិច្ចសមាភសន៍ បស់ ប៉ាេ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០
ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (មានច្ំណច្រខាយរៅកនុងរខតតក្កុង និង
ច្ំណច្ខ្ៃង
ំ រៅកនុងក្បរទស)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/11 ច្ះខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៤២-៤៥ ERN
(ភាសាខខម ) 00631140-00631141 (ោប់ត្តង
ំ ពីរដើមដំបូងមក បកសបានទទួេសាគេ់ ថ្ន “ដំរណាះក្សាយ ួម” ច្ំរ ះ
កា រដ្ឋះក្សាយ “ទំនាស់” គឺ បំ្សកសិក ឲ្យតសូ និងវាយវណណ ៈជិះជាន់ជាសកតិភូមិមាចស់ដី។ ពួករគបំ្សឲ្យវណណ ៈ
កសិក រឃើញទំនាស់ រហើយមានកំហឹងវណណ ៈរដើមបីតសូ) ទំព័ ៦០-៦២ ERN (ភាសាខខម ) 00631150-00631151
(“មាោ៌ដំរណើ កា ” បស់បកស “គឺជនបទជាបខងអក” ពីរក្ ះ “សំណាញ់ បស់ខ្មង
ំ វាខណនណាស់” រៅទីក្កុង រហើយ
“ខ្មង
ំ វារៅរពញ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១១-១១២។
2496
បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444 (រៅកនុងមតិរោបេ់ បស់ោត់សីព
ត ីរសច្កតី
ក្ ង ដាធមមនញ្ាងី ម និងជាពិរសស រេើបញ្ាតិត ក់ព័នន
ធ ឹងវបបធម៌ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងថ្ន រយើងោំបាច្់ “ក្បឆ្ំង
ជាដ្ឋច្់ខ្តច្ំរ ះអំរពើពក េួយទាំងអស់ វបបធម៌ក្បតិក ិោននវណណ ៈសងកត់សងកិន និងវបបធម៌ពួកច្ក្កពតតន
ិ ិយម និង
អាណានិគមខបបងមីរៅកមពជា
ុ ។

[...]

្ទះទាំងឡាយរៅទីក្កុងភនំរពញរ

រពញរៅរដ្ឋយរ ឿងោ៉ា វខដេមិននឹកសាមន

ដេ់។ ខាំម
ុ ិនដឹងរ ៀបោប់ោ៉ាងដូច្រមតច្រទ។ [...] ក្បសិនរបើរយើងអនញ្ញាតឲ្យវបបធម៌ពក េួយក្បរភទរនះបំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញ
ក្បរទសរយើង

វាក្បាកដជារធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់កា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់រយើងកនុងកា កា

ក្បរទស

កា កា

ឯកោជយភាព និងអធិបរតយយភាពរយើងជាមិនខ្ន”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2497

រពេននបដិវតតន៍

។ ដូរច្នះ ខខម ក្កហមបានបំ ក់បំប៉ានកមាមភិបាេ និងក្បជាជនរៅត្តមមូេ

ដ្ឋានឲ្យមានកា សងស័យរេើក្បជាជនទីក្កុង និងរធាើជាសក្តូវច្ំរ ះពួករគ

2498

។ ជាេទធ្េ ភាព

សអប់រខពើម និងកា មិនទកច្ិតរត េើ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានច្ិញ្ចឹមកនុងច្ិតត បស់អក
ន ទាំងរនះ

2499

ពួករគក្តូវបានជំ ញឲ្យមានអា មមណ៍ទាង
ំ រនះ រៅក្គប់រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2497

រហើយ

2500

។

រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ពិោ ណាអំពីក្បវតតិសា្សតកមពជា
ុ ពីរដើម ហូតដេ់សម័យកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា

ទំព័

សក្មាប់បដិវតតន៍

១៣២-១៣៤ ERN (ភាសាខខម ) 00380366-00380368 (មាោ៌បកសគឺជនបទជាមូេដ្ឋានសំខ្ន់
ច្ំខណកទីក្កុងជាកាេមា៉ាសីនសក្មាប់វណណ ៈកាន់អំណាច្

និងពួកច្ក្កពតតិ

ជាកខនៃងខដេសក្តូវ

បដិវតតន៍ អាច្ក្បមូេកមាៃំងករមទច្រយើង)។
2498
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា E3/4591 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00897586-00897588 (មរនាគមន៍ វិជាជជារហត្េ រ េគឺ កមាមភិបាេ
មានក់បានក្បាប់ PONCHAUD ថ្ន ទីក្បជំជនោមនអាីេអរនាះរទ រដ្ឋយសា ោមនអាី្េិត រហើយនឹងមានអំរពើពក េួយ
រៅទីកខនៃងទាំងរនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ូក ីន) ទំំព័ ៤៤-៤៦ (សាកសីបានបញ្ញជក់
ថ្ន រគបានដឹងជាទូរៅថ្ន រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ អនកខដេ ស់រៅត្តមរខតតក្កុងពំទាន់សិត
ា រៅរក្កាម
កា ក្គប់ក្គង បស់ខខម ក្កហមរនាះរទ រហើយរខតតក្កុងក្តូវបានកាន់កាប់រដ្ឋយខ្មង
ំ ។ កនុងនាមជារោធាមានក់ សាកសីបាន
ដឹងថ្ន អនកខដេកាន់កាប់រខតតក្កុងគឺជាខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័
៧៩-៨០ (ខ្មង
ំ មាននិយមន័យច្ាស់លាស់ រ េគឺ អនកខដេរៅកនុងរខតតក្កុង។ កា ក្តូវ ៉ាូវជាមួយនឹងខ្មង
ំ គឺដូច្នឹងកា
ទទួេសាគេ់ថ្ន អនកទកច្ិតព
ត ួករគ ប៉ាខនតខខម ក្កហមមិនទកច្ិតក្ត បជាជនរៅកនុងក្កុងរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ១៨-១៩ (មានកា ខបងខច្កច្ាស់លាស់ វាងក្បជាជនរៅត្តមតំបន់
ំរដ្ឋះ និងក្បជាជនរៅត្តមរខតតក្កុង។ ក្បជាជនរៅត្តមរខតតក្កុងក្តូវបានរមើេរឃើញថ្នបានរក្ជើសរ ីសរៅជាមួយនឹង
េន់ នេ់ ដូរច្នះ រក្កាយមក ពួករគទទួេបានកា ក្បក្ពឹតិម
ត ិនក្បរសើ រឡើយ)។ សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត
កថ្នខណឌ ១១១-១១២។
2499
សូមរមើេខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១១-១១២។
2500
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតតន៍ ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/724 ERN
(ភាសាខខម ) 00663861-00663862 (សូមបីរក្កាយ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរហើយក៏រដ្ឋយ ក៏ប ិោកាសសកតិភូមិ នាយទន
ជាមួយនឹងសមាភ ៈទំរនើប បានរធាើឲ្យយវជន យវនា ី និងកមាមភិបាេ វក់ វីវរងាង រធាើឲ្យពួករគបាត់មាចស់កា និងរភៃច្
ជំហ បដិវតតន៍ បស់ពួករគអស់។ បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា
E3/273 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444។ កំណត់រហត
បស់ Elizabeth BECKER សតីពសា
ី ា នភាពរៅក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា ច្ះនងៃទី ១៣-១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ១១១២ ERN (ភាសាខខម ) 00726613-00726614 (រៅរពេ BECKER បានក្បាប់កមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ន ោត់រៅ
កនុងទីក្កុង ភនំរពញរៅកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគម កមាមភិបាេ ូបរនាះរ្ៃើយតបរដ្ឋយមិនរជឿ រហើយបានអះអាងថ្ន មាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ និង បនាទប់មក កនុងខខ កមភៈ និងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំបកស

បានសរក្មច្ថ្ន រក្កាយរពេ ំរដ្ឋះក្បរទសបានរហើយរនាះ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ
រច្ញពីរខតត-ក្កុង

គឺជាកា ង្វ អាទិភាពដំបូង បស់ពួករគរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍សងគមនិយម

2501

។ ខ្នកា រនះមិនបានរេើករឡើងអំពីសខមាេភាព បស់អក
ន ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរនាះ

រទ ជាពិរសស អនកខដេង្វយ ងរក្ោះ។ នួន ជា បានពនយេ់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសមិនមានរពេ
ពិោ ណាអំពី វិធានកា ជរមៃៀសពិរសសសក្មាប់អក
ន ជំងឺរៅកនុងមនទី រពទយរនាះរទ

2502

។ ោ៉ាងណាក៏

រដ្ឋយ ោត់បានអះអាងថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរជឿថ្ន បកសអាច្ក្គប់ក្គងបានរៅរេើកា ជរមៃៀស
ក្បជាជន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ច្ំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ ពីរក្ ះអនកជំងឺរៅមនទី រពទយ និងអនកជំងឺ
រ្សងរទៀត បានទទួេកា ជួយរក្ជាមខក្ជង រហើយអនកខដេមានឡាន និង រទះ អាច្រក្បើក្បាស់បាន
ឲ្យខតពួករគអាច្រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញបាន

2503

។

រហត្េច្ំបងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជនក្តូវបានពិភាកា និង្សពា្ាយរៅកនុងឯកសា របាះពមព្ាយ និងកិច្ច
ក្បជំ បស់បកស ជាពិរសស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
ំ កនុងច្ំរណាម “ក្បជាជនងមី” អប់ ខំ កខក្ប
“ក្បជាជនងមី” និងរ ៀបច្ំ និងខបងខច្កកមាៃំងកា ង្វ យកមករផ្ទតតអាទិភាពរេើខ្នកកសិកមម និង

2504

រហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ

។ ត្តម យៈកា ជរមៃៀសក្បជាជន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសរជឿថ្ន បកសអាច្ កា

2505

សមិទធ្េបដិវតតន៍ និងកមាចត់វណណ ៈនាយទន និងសកតិភូមិបាន

។

ខតជនកបត់ និងគិញខតប៉ារណា
ណ ះខដេសាិតរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញកនុងអំឡុងរពេននស្ង្វគម)។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី

១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៦, ៦២១-៦២៣។
2501
ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩
កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៦-៧៣៧។
2502
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៧៧។
2503
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១២ (នួន ជា) ទំំព័ ១៤-១៥។
2504
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦-៥៧៧, ៦១៣។ ខ្នកទី ១៤៖
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧០, ៧៧២។
2505
ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សននិសីទសា ព័ត៌មាន បស់ ប៉ាេ ពត ឯកសា E3/1762 ច្ះនងៃទី ៦ ខខ
តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00752089។ រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសនន បប
កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៩ ទំព័ ៤៦ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003282។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧០ និងឆ្នំ ១៩៧៥ ប៉ាេ

ពត រជឿថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជននានា គឺជាដំរណាះក្សាយខត
មួយគត់រេើបញ្ញាទាំងឡាយខដេពួករគអះអាង រមើេរឃើញ និង/ឬ ំពឹងថ្ន នឹងរកើតរឡើងរក្កាយ

2506

រពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងរខតតក្កុងដនទរទៀត

2509

ជា

និង ប៉ាេ ពត

2510

។ រអៀង សា ី

2507

រខៀវ សំ្ន

2508

នួន

បានអះអាងថ្ន ទីក្កុងភនំរពញ និងទីក្បជំជនដនទរទៀត ក្តូវជរមៃៀស

រដ្ឋយសា ជនរភៀសខៃួនបានរធាើឲ្យក្បជាជនកនុងទីក្បជំជនទាំងរនះរកើនរឡើងោ៉ាងខ្ៃង
ំ ក្តឹម ខខ រមសា
2506

កិច្ចសមាភសន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/543 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦

ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00062456-00062457។
2507
កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ
តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទស
អារម ិក៖ កិច្ចសមាភសន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន ោមនមរធាបាយ
ក្គប់ក្ោន់រដើមបីដឹកជញ្ជូ នរសបៀងអាហា ច្ំនួន ៣០.០០០ រៅ ៤០.០០០ រត្តន រៅកាន់ទីក្កុងរនាះរទ ដូរច្នះពួករគក្តូវ
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅ ករសបៀងអាហា វិញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង កមមវតាុ៖ ដំរណើ ទសសនកិច្ច
បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ាករៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/480 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨
ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00583719-00583720 (រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញគឺរដ្ឋយសា បញ្ញាកា
ខាះរសបៀងអាហា )។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036 (រអៀង សា ី បាននិោយថ្ន ពួករគ
ក្តូវបញ្ជូ នក្បជាជនរៅកាន់ទីត្តំងខដេមានរសបៀងអាហា )។
2508
ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4048 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )
00788401 ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00788402 (រគមិនអាច្ដឹកអងក ពីជនបទមកបានរទ រដ្ឋយសា សាពន្ៃូវក្តូវ
បានបំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញ និងរដ្ឋយសា ពមា
ំ នឡានដឹកក្គប់ក្ោន់)។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា
E3/4051 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00786555-00786555 (គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
បានយេ់ក្ពមរេើកា ជរមៃៀសពីរក្ ះក្បសិនរបើមិនជរមៃៀស ក្បជាជននឹងអត់អាហា សាៃប់)។
2509
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៩ (រទាះបីរសបៀងអាហា ពមា
ំ នរក្ច្ើនហូ រហៀរៅក្គប់
កខនៃងក៏រដ្ឋយ សាានកា ណ៍មានភាពក្បរសើ ជាងមនរៅត្តមទីជនបទ)។
2510
កិច្ចសមាភសន៍ បស់ ប៉ាេ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ប៉ាេ ពត បានពនយេ់ថ្ន រហត្េមួយនាំដេ់កា
ជរមៃៀសរខតតក្កុងគឺរដ្ឋយសា កា ពិោ ណារេើបញ្ញារសដាកិច្ច ដូច្ជា កា ្តេ់រសបៀងអាហា ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនោប់លាន
នាក់។ ដូរច្នះ វាជាកា ក្បរសើ ក្បសិនរបើយកក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទ រហើយខបងខច្កពួករគរៅត្តមសហក ណ៍)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ឆ្នំ

១៩៧៥

រដ្ឋយសា បញ្ញាខាះរសបៀងអាហា ខដេបណា
ត េមកពីកំរណើនក្បជាជនរនះ

និង

រដ្ឋយសា មិនមានមរធាបាយដឹកជញ្ជូ នរសបៀងអាហា មកកាន់រខតតក្កុង។ ពួករគក៏បានអះអាងថ្ន
ខ្នកា ខ្មង
ំ កនុងកា េប្តួេ ំេំខខម ក្កហមបានពឹងខ្អករេើក្បជាជនរៅត្តមរខតត-ក្កុងទាំងរនាះ។
ក្បសិនរបើក្បជាជនរៅត្តមរខតត-ក្កុងមិនក្តូវបានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរទរនាះ បញ្ញារសបៀងអាហា នឹងមិន
អាច្រដ្ឋះក្សាយបានរឡើយ
ប រទស

រហើយក្បជាជនទាំងរនះនឹងបះរបា ត្តមកា ដតបរញ្ិះ បស់គិញ

2511

។ ទាហាន េន់ នេ់ និងគិញប រទសខដេបានបងកប់ខួ ៃនកនុងច្ំរណាមក្បជាជនរៅ

ត្តមរខតត-ក្កុង នឹង្ក់យកឱកាសរនះរដើមបីរធាើកា បះរបា
2511

2512

រហើយឥទធិពេនន បបោស់ និង

កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ

តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ក្បតិោ ឹកននបទសមាភសន៍ជាមួយ
រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4048 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00788401 ទំព័ ២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00788402 (ក្បជាជនពបា
ំ នសម័ក្គច្ិតដ្ឋ
ត ក់អាវធច្ះ ង់ោំរសច្កតីសាៃប់រនាះរទ។ ក្បសិនរបើោមនរសបៀងអាហា
ពួករគបះរបា )។ ក្បតិោ ឹកបទននសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4045 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២
ERN (ភាសាខខម ) 00784359-00784360 (កនុងរពេេំបាក វាអាច្មានកា តសូក្បឆ្ំង ដូរច្នះក្បជាជនងមីក្តូវបាន
បំខបករច្ញពីោន។ មានខតកមាមភិបាេមូេដ្ឋានខតប៉ារណា
ណ ះ ខដេបានតសូ កនុងរពេស្ង្វគម បានដឹងអំពមា
ី ោ៌បកស និង
បានដឹងអំពរី ោេកា ណ៍សីព
ត ីភាពអាសនន

និងកា កាកា សមៃត់)។

ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖

កិច្ច

សមាភសន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញឯកសា
មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពីខ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃត់ បស់ រស.អី.អា និង េន់ នេ់ ខដេបងកបញ្ញាត្តម
យៈគិញ បស់ពួកវាកនុងច្ំរណាមក្បជាជន

ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមិនអាច្រដ្ឋះក្សាយបញ្ញារសបៀងអាហា រនះបានរទ

រនាះ)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (ខខម ក្កហមបាន ករឃើញខ្នកា បស់ រស. អី. អា ច្ង់បងក
បញ្ញា ក្បសិនរបើខខម ក្កហមមិនអាច្្តេ់រសបៀងអាហា ច្ិញ្ចឹមក្បជាជនបានរទរនាះ)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖
ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៥, ១៥៩។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់
នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ
៥២៦, ៥៣១-៥៣៣។
2512

កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ

តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ
២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ១៩ (ក្បសិនរបើក្កុងភនំរពញពក្ំ តូវបានជរមៃៀសរទរនាះ រយើងនឹងពិបាករធាើច្ំណាត់កា រេើទាហាន
េន់ នេ់)។ ក្បតិោ ឹកននកិច្ចសមាភសន៍ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/4054 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00784363-00784364 (រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន Frank SNEPP ក្បធាន រស អី អា រៅ
សាយហគនបាននិោយថ្ន កា ជរមៃៀសទាំងរនះបានបំខបកភានក់ង្វ រស.អី.អា រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ )។ ក្បតិោ ឹកនន
បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3196 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00807445សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ឥទធិពេមកពីត្តមរខតត-ក្កុងនឹងអូសទាញកមាមភិបាេខខម ក្កហមឲ្យខេងរសាមះក្តង់

2513

។

សរមតច្

នរោតតម សីហន បានអះអាងថ្ន រៅរពេក្ទង់រក្តៀមខៃួន វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧
00807446 (“រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន គិញអារម ិកមួយច្ំនួនរៅរសសសេ់រក្កាយ ំរដ្ឋះ ប៉ាខនត ពួករគក្តូវបាន
ខ្ចត់ខ្ចយោ៉ាងរេឿន។ ក្បជាជនទាំងអស់ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីរខតតក្កុងក្តូវបានោត់ទកជាខ្មង
ំ ”)។ ទូ រេខពី
ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ បទសមាភសន៍សា ព័ត៌មានញូវ វីក (Newsweek) ជាមួយ រលាក រអៀង សា ី ឯកសា
E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បាន
អះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញឯកសា មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពខី ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃត់ បស់ រស.អី.អា
និង េន់ នេ់ ខដេរធាើឲ្យមានភាពក្ច្បូកក្ច្បេ់រក្កាយជ័យជមនះ។ អនកខៃះបានលាក់អាវធ និងបំណងវាយក្បហា
រយើង)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅកមពជា
ុ ៖ ទសសនកិច្ច្ូវៃ កា បស់ ប៉ាេ ពត
រៅក្បរទសច្ិន និងក្បរទសកូ ៉ាខ្ងរជើង ឯកសា E3/484 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៨ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00771187 (ប៉ាេ ពត បាននិោយថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជំជនរក្កាយខបកទីក្កុងភនំរពញ
និងបនាទប់មក កនុង ដូវសៃឹករឈ្ើជះកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ គឺរដើមបីបំខបកអងគកា ោត់ត្តង
ំ បស់គិញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង
កា ប រទសបាោំ ង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ាករៅកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា
E3/480 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00583728-00583721 (រអៀង សា ី បាន
ពនយេ់ថ្ន អនកោំក្ទ េន់ នេ់ នឹងប៉ានប៉ាងដរណតើមអំណាច្វិញ។ អនកោំក្ទទាំងរនះរៅ សរពញកនុងច្ំរណាមជន
សី វិេកនុងសរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត។

ពួករគ ឹតខតង្វយនឹងអាច្កំណត់អតតសញ្ញាណបានរក្កាយរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់

ពួករគរៅកាន់ទីជនបទ)។ បទសមាភសន៍ វាង នួន ជា និងអនកសា ព័ត៌មានជប៉ាន ឯកសា E3/26 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ
ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00000900-00000901 (គណៈកមាមធិកា រោធា ខដេរធាើជាអធិបតីរដ្ឋយ ប៉ាេ ពត
បានសរក្មច្ថ្ន អារម ិករក្ោងនឹងករមទច្បកសរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ។ ដូរច្នះ ក្បជាជនក្តូវខតជរមៃៀសរច្ញរដើមបីកំឲ្យ
មានរក្ោះថ្ននក់រដ្ឋយសា ស្ង្វគម)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា
E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (ទាហាន េន់ នេ់ ជារក្ច្ើននាក់
ខដេបានច្ះោញ់ បានលាក់អាវធ បស់ពួករគ រហើយនឹងរធាើកា វាយក្បហា រក្កាយរពេខខម ក្កហមកាន់កាប់ទីក្កុង
ភនំរពញ)។ កិច្ចសមាភសន៍ បស់ ប៉ាេ ពត ជាមួយនឹងអនកសា ព័ត៌មានយូរហាគសាៃ វី ឯកសា E3/5713 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00775906-00775907 (ប៉ាេ ពត បានពនយេ់ថ្ន រហត្េមួយនន
កា ជរមៃៀសរខតតក្កុង ួមមាន រដើមបីកា

ក្បរទសពីខ្នកា បស់អារម ិក និងប ិវា បស់វា កនុងកា ដតបរញ្ិះ និង

ប៉ានប៉ាងទមាៃក់ខខម ក្កហមពី

ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដើមបីកា

បដិវតតន៍។

កំឲ្យមានកា អនវតតខ្នកា រនះ

បាន)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២៦, ៥៣១៥៣៣។
2513

កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ “Mayaguez” (ទសសនាវដតីរសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ

តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៤ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204 - S 00651207។ ទូ រេខពីក្កសួងកា ប រទស
អារម ិក៖ កិច្ចសមាភសន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខកញ្ញា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00635941-00635943 (រអៀង សា ី ក៏បានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ួច្រហើយរនាះ រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយតបថ្នរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញមានជំងឺ
ោតតាត ខដេតក្មូវឲ្យខខម ក្កហមជរមៃៀសក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទ

790>

2514

។

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង បានបដិរសធយតតិកមមខដេបានអះអាងទាំងរនះ ួច្រហើយ ជា

ពិរសស ទាក់ទិនរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2515

។ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន យតតិកមមទាង
ំ រនះមិនបានបង្វាញថ្ន រោេនរោបាយជរមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជននានា ក្តូវបានខ្អករៅរេើបញ្ញាសនតិសខក្បជាជនសី វិេ ឬ
ភាពោំបាច្់ខ្នករោធារនាះរឡើយ។
រដ្ឋយរក្បើកា របាកបរញ្ញិត

រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង

2516

ក្តូវបានអនវតតរឡើង

អនរលាមត្តមមាោ៌នរោបាយ បស់បកស

ឯកសា មួយច្ាប់ រ ៀបោប់េមអិតអំពខី ្នកា នរោបាយរោធាសមាៃត់ បស់ រស.អី.អា និង េន់ នេ់ ច្ង់រធាឲ្
ើ យ
កងទ័ពខខម ក្កហមខេងរសាមះក្តង់)។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា
E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00291036 (រស. អី. អា មានខ្នកា ច្ង់រធាើ
ឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហមខេងរសាមះក្តង់ និងបំបាក់សាម តីពួករគជាមួយនឹងក្សី ក្សា និងេយ)។ ទសសនាវដតីយវជន និង

យវនា ីបដិវតតន៍ ច្ះខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E3/724 ERN (ភាសាខខម ) 00663861-00663862។

បាយកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន (រសវា្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា E3/273 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ១២-១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00657442-00657444។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២៦, ៥៣១-៥៣៣។
2514
ក្ពះោជក្បកាស បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន ឯកសា IS 10.78 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00662214។ រទាះបីជាឯកសា រនះពំបានកំណត់រេខ E3 ក៏រដ្ឋយ ក៏ឯកសា រនះបានដ្ឋក់
រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង អនរលាមត្តមវិធាន ៨៧ ននវិធានន្ទកនុង ួច្រហើយ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ
មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ទំំព័ ២)។ ក្កុមរមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានជំទាស់រៅនឹងឯកសា រនះរៅនងៃទី ៣០ ខខ មីនា

ឆ្នំ ២០១៣ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣
រហើយ

ទំំព័ ៦២-៦៣)។ កា ជំទាស់រនះក្តូវបានក្ោនរោេ

ឯកសា រនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាាកនុងអំឡុងរពេសវនាកា បង្វាញឯកសា សំខ្ន់ៗរៅ

នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ (ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០១៣ ទំំព័ ២១)។
2515
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៥៦។ ខ្នកទី១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)
កថ្នខណឌ ៥២៧-៥៣៤។
2516
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំំព័ ២១-២២ (ខខម ក្កហមបានរក្បើេបិច្របាកបរញ្ញិតកនុង
កា ជរមៃៀសក្បជាជន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័ ១៥-១៦
(ច្ាស់ណាស់ថ្ន ខខម ក្កហមបានកហកក្បជាជន រៅរពេជរមៃៀសពួករគ ខដេកា កហករនះជារ ឿងធមមត្ត) ៣៨៣៩ (អងគកា បានរក្បើ កយកហក រដើមបីរធាើឲ្យក្បជាជនរជឿត្តមពួករគ ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងក្គប់ក្គង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ត្តំងពីយូ ណាស់មករហើយ រដ្ឋយរផ្ទតតរៅរេើកា បងកបរងកើន្េកសិកមម និងខ្អករៅរេើរោេ-

2517

កា ណ៍ខួ ន
ៃ ទីពឹងខៃួន និងសមូហភាវូបនីយកមម

។ រោេនរោបាយរនះមិនខមនជាកា រ្ៃើយតប

រៅនឹងសាានភាពពិរសសណាមួយរទ រហើយមិនមានសមាមាក្ត ឬភាពោំបាច្់រឡើយ ដូច្ខដេបាន
បង្វាញឲ្យរឃើញត្តម យៈវិធីសា្សតដូច្ៗោន និងមានកា រកើនរឡើង ខដេបានអនវតតរដ្ឋយពួកខខម
ក្កហមរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជនរៅត្តមទីជនបទនានា

2518

។

១៤.២.២.៣ វិធសា
ី ្សត

791>

ជនរភៀសខៃួនមានក់បានអះអាងថ្ន រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧២ ខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជា-

ជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីតំបន់ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បប េន់ នេ់ រដើមបីយករៅឲ្យរធាើកា រៅត្តមវាេ
ខក្សរៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ

2519

។ រៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៧៣ និងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជន

ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតតក្ករច្ះ បាណន់ ឧតតង
ុ គ រខតតកំពង់ោម
កនុងរខតតបាត់ដំបង

2521

រខតតសាាយរ ៀង

2522

និងរខតតនក្ពខវង

2523

2520

ទីកខនៃងនានារៅ

។ កនុងអំឡុងរពេវាយដរណតើម

សាានកា ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ៥៨-៥៩ (កា កហកគឺជាមូេដ្ឋាន
ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាំងអស់ បស់ បបរនះ)។
2517
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៦, ១១០, ១១៥-១១៦, ១១៨។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពី
ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧២៦, ៧៣២, ៧៣៤, ៧៣៧-៧៣៨, ៧៥៤-៧៥៥, ៧៧៧។
2518
ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤៥០។
2519

រសច្កតីបខនាម បស់គណៈកមាមធិកា អនកច្ាប់អនត ជាតិ ត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩ បស់គណៈកមាមធិកា ទទួេ

បនទក
ុ សិទធិមនសស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/3327 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00723754-00723755 (ជនរភៀសខៃួនមានក់មកពីរខតតកំពង់ោមបានពនយេ់ថ្ន ពួកខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមជរមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីភូមិនានាខដេពួករគក្តួតក្ត្ត ឲ្យរៅរធាើកា ត្តមវាេខក្ស រៅឆ្នំ ១៩៧១ និងឆ្នំ ១៩៧២)។
2520
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤-១០៩។
2521
កំណត់សមាគេ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00233387 (ខខម ក្កហមបាន
រៅដេ់ត្តក្ោម រខតតបាត់ដំបងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយបាន ផ្ទៃស់បូ ត ទីេំរៅក្កុមក្គួសា ទាំងរនាះឲ្យរៅ ស់រៅជិត
ភនំសំរៅ)។
2522
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខឹម រឡង ឯកសា E3/5539 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00373234-00373235 (រៅនងៃទី ១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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យកទីក្កុងភនំរពញ ពួកខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីតំបន់នានាខដេពួក
ួមទាំងអនកទាំងឡាយខដេកំពង ស់រៅជិត្ៃូវជាតិរេខ១ រៅច្រនាៃះពីអក
ន រេឿង

រគដរណតើមបាន
និងទីក្កុងភនំរពញ

792>

2524

។

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ ពួករគបានោប់

រ្តើមជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រដ្ឋយបងេំជាបនាទន់ ួមទាំងអនកជំងឺ រកមងៗ និងមនសសោស់។ រៅ
កនុងរពេជរមៃៀសរនះ ក្កុមក្គួសា ក្តូវបានបំខបករច្ញពីោន។ ក្បជាជនក្តូវបានវាយ និងបាញ់
សមាៃប់។ មាប
ូ អាហា

ទឹក ឬកខនៃងសានក់អាក្ស័យតិច្តួច្ អាច្ក្តូវបាន្តេ់ឲ្យក្បសិនរបើមាន។

សាិតរៅរក្កាមសាានភាពទាំងរនះ អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសមួយច្ំនួនបានរធាើអតតោត ឬ សាៃប់
រដ្ឋយសា ភាពរហវហត់ អស់កមាៃំង កា ខាះខ្តអាហា ូបតាមភ និង/ឬរដ្ឋយសា ជំងឺ។ រៅកនុង
រពេរនាះខដ

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ ឬកំណត់អតតសញ្ញាណ

ួម

ទាំងរៅត្តមប៉ាសតិ៍ក្តួតពិនិតយនានា រដ្ឋយពួករគខៃះក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ ខៃះក្តូវបាននាំខួ ន
ៃ យករៅ រហើយ
អនករ្សងរទៀតក្តូវបានសមាៃប់រៅនឹងកខនៃងខតមតង

793>

2525

។

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងនងៃបនតបនាទប់ពីរនះរទៀត ក្បជាជនក្តូវបានបងេំឲ្យ

ោករច្ញពីទី ួមរខតតនានារៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ្ងខដ

ួមទាំង ទី ួមរខតតកំពង់សឺព ទី ួមរខតត

ត្តខកវ ទី ួមរខតតកំពត ក្កុងក្ពះសីហន (កាេពីមនជាក្កុងកំពង់រសាម) ទី ួមរខតតកំពង់ធំ ក្កុង
នប៉ាេិន ទី ួមរខតតកំពង់ោម ទី ួមរខតតកំពង់ឆ្នំង ទី ួមរខតតរសៀមោប ក្កុងរបា៉ាយខប៉ាត ទី ួមរខតតបាត់

បរណតញក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីរខតតសាាយរ ៀង)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡឹម សាវ៉ាន ឯកសា
E3/5296 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00355444-00355445។
2523
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឡង់ ខហេ ឯកសា E3/5251 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00233286-00233287 (មននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅកនុងទី ួមរខតត
នក្ពខវង ក្តូវបានជរមៃៀស)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី បន បួន ឯកសា E3/5508 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN 00398450។
2524
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក

កមមវតា៖ុ

ជនរភៀសខៃួនខខម ហូ ច្ូេអនករេឿង

ឯកសា

E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00658192។
2525
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៤, ៥១៣, ៥១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

755

01007063
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ដំបង និងទី ួមរខតតរ ធិ៍សាត់

2526

។ រៅក្តឹមខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជំជន

2527

ទាំងអស់រៅត្តមបរណា
ត យ្ៃូវជាតិរេខ៥ ហូតដេ់ក្ពំខដននងក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

។ ោ៉ាងរហាច្

ត យ្ៃូវ
ណាស់ រៅក្តឹម ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនរៅត្តមទីក្បជំជនទាំងអស់រៅត្តមបរណា
ជាតិរេខ ៦ ច្រនាៃះពី ខក្ពកកាតម និង រសៀមោប ក៏ក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ្ងខដ

794>

2528

។

ភាគរក្ច្ើនននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងទាំងរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអនរលាម

ត្តមរោេនរោបាយ

និងខ្នកា បស់បកសខដេបានអនវតតត្តមវិធីសា្សតដ៏សីសង្វាក់ោនមួយ៖

ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំឲ្យរច្ញពីទីក្កុង

និងទីក្បជំជន

រក្កាមរេសរបាកបរញ្ញិត

រដ្ឋយមិនបានគិតគូ អំពីសខមាេភាព បស់ពួករគរឡើយ។ ក្បជាជនទាំងរនាះបានទទួេ ងនូវអំរពើ
ហិងា និងកា ភ័យតក់សត
ៃុ រហើយក្តូវបានយករៅកា ដ្ឋាន និងសហក ណ៍ រដើមបីកសាងខៃួន ត្តម
យៈកា រធាើពេកមម និងកា បំ ក់បំប៉ានសាម តី
2526

2529

។ រៅមនរពេ កនុងអំឡុងរពេ ឬភាៃមៗ បនាទប់

ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ

១៦៩-១៧០។
2527
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា ជរមៃៀសជនប រទសពីក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា
E3/4147 នងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00738372-00738373 (SCHANBERG
និងអនករ្សងរទៀត បានរៅដេ់ក្ពំខដន។ ពួករគពំបានក្បទះរឃើញជនសី វិេណាមានក់រទរៅកនុងភូមិ និងទីក្បជំជនត្តម
្ៃូវពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ក្បជាជន
អារម ិក សតីពីសាានភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា E3/4148 នងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័
៨ ERN (ភាសាខខម ) 00664001 (ក្បជាជនកនុងរខតតកំពង់ឆ្នំង រខតតរ ធិ៍សាត់ និងក្កុងបាត់ដំបង និងរៅត្តមបណា
ត
ភូមិមួយច្ំនួន ក៏ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ្ងខដ )។
2528
ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា E3/2666 នងៃទី ២៣ ខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00499663-00499664 (ឧតតមរសនីយ៍ ស បន បានរភៀសខៃួន
រដ្ឋយបានរធាើដំរណើ ្ៃងកាត់រខតតកំពង់ធំ រៅរខតតរសៀមោប រហើយបនាទប់មករៅខប៉ាកខ្ងរជើងរឆ្ពះរៅក្បរទសនង។
ក្បជាជនទាំងអស់រៅត្តមទីក្បជំជននានា ត្តម្ៃូវជាតិរេខ ៦ ច្មាៃយ ៤០០ គ.ម រៅច្រនាៃះពីខក្ពកកាតម ហូតរៅ
ដេ់រសៀមោប ក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំំព័ ៥៩-៦០
(បអូននងៃក្បុស បស់ោត់បានក្បាប់ោត់ថ្ន រៅទនទឹមរពេមានកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ មានកា រ ៀបច្ំ
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតតកំពង់ធំ។ ក្បជាជនខដេជិះឡាន គឺរគយករៅករមទច្ រហើយអនកខដេរគឲ្យរដើ គឺរគទក
ឲ្យ ស់)។
2529
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា E3/4591 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ១-២, ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00897584-00897585, 00897588 (មានខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្បជំជនទាំងអស់ខដេជាខ្នកា មួយច្ាស់លាស់ រ ៀបច្ំទកជាមន។ កា អនវតតដូច្ោនរនះបានរកើតមានរឡើងរៅ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

756

01007064
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ពីកា ជរមៃៀសជារក្ច្ើនកនុងច្ំរណាមកា ជរមៃៀសទាំងរនះ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
បានបំខបករច្ញរដ្ឋយខឡករដើមបីយករៅសមាៃប់រោេ និងោប់ខួ ៃន

2530

ក្តូវ

។

១៤.២.៣ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅកនង
ុ ទីជនបទ
១៤.២.៣.១ រោេនរោបាយ

795>

រៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទឹកដីខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយសក្តូវ ឬពួកខដេ

រគយេ់ថ្នជាសក្តូវ ួច្មក ខខម ក្កហមបានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងតំបន់នានា ឬពីតំបន់មួយ

ក្គប់ទីកខនៃង ឧទាហ ណ៍ រខតតបាត់ដំបង ក្កុងក្ពះសីហន។ កា ជរមៃៀសក្បជាជនទាំងអស់រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជន
នានា

ក្តូវបានរធាើរឡើងរៅត្តមវិធីសា្សតក្តឹមក្តូវ)។

អនសា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង

កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ ក្បោំខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/491 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២
ERN (ភាសាខខម ) 00704451 (ក្បជាជនក្តូវបានជរមៃៀសជាក្បព័នធ អនកទីក្កុងក្តូវជរមៃៀសឲ្យរៅ ស់រៅត្តមទីជនបទ
អនក ស់រៅកនុងភូមិក្តូវជរមៃៀស រៅភូមិមួយរទៀត និងក្តូវ ស់រៅត្តមខបបសហគមន៍រៅទូទាង
ំ ក្បរទស)។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ១៩ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័ ៣៩-៤០ ( វិធីសា្សតននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមង
ត
រហើយមតងរទៀត បាន្នដេ់ កក្មិតកំពូេកនុងអំឡុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៥ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (ស៊ុំ ជា) ទំំព័ ២១-២២ (ខខម ក្កហមបានរក្បើេបិច្របាកបរញ្ញិតកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន
រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័ ១៥-១៦
(ច្ាស់ណាស់ថ្ន ខខម ក្កហម បានកហកក្បជាជនរៅរពេជរមៃៀសពួករគ ខដេកា កហករនះជារ ឿងធមមត្ត) ៣៨៣៩ (អងគកា បានរក្បើ កយ កហករដើមបីរធាើឲ្យក្បជាជនរជឿត្តមពួករគ ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងក្គប់ក្គង
សាានកា ណ៍)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ៥៨-៥៩ (កា កហកគឺជាមូេដ្ឋាន
ដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាំងអស់ បស់ បបរនះ)។

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក

កមមវតា៖ុ

ជនរភៀសខៃួនខខម ហូ ច្ូេអនករេឿង ឯកសា E3/4185 នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )
00658192

(បនាទប់ពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅតំបន់នានាខដេវាយដរណតើមបានកនុងអំឡុងកា វាយេកទីក្កុងភនំរពញ

ក្បជាជនបានទទួេកា បំ ក់បំប៉ាននរោបាយ រធាើពេកមមរដ្ឋយបងេំ រធាើខក្សច្មាក និងរនសាទក្តីរដើមបីក្ទក្ទង់ដេ់ពួក
ខខម ក្កហម)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត

កថ្នខណឌ ១០៤-១១៨, ១៥៣។ ខ្នកទី ៤៖

ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៦៩-១៧០។
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៧៥, ៤៨១-៤៩៨។
2530
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២៧។ ខ្នកទី ៤៖ ទិដាភាពទូរៅ៖ ោប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩ កថ្នខណឌ ១៧២, ១៩៧។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៥-៥០៩, ៥១១, ៥១៣-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៤៨៣៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រៅតំបន់មួយរទៀត រដើមបីខបងខច្កកមាៃំងរៅត្តមកា បា៉ាន់សាមន បស់ពួករគ ខ្អករេើតក្មូវកា ពេកមម
និងទិសរៅ្េិតកមម ក្ពមទាំងរដើមបីជំ ញកា តសូវណណ ៈ
កនុងសហក ណ៍នីមួយៗ។

2531

។ កងច្េ័តក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅ

កា អនវតតខបបរនះនឹងបនត ហូតដេ់សហក ណ៍ទាង
ំ អស់មានេទធ ភាព

អាច្្តេ់កមាៃំងពេកមមផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ បាន

2532

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសរជឿថ្ន កា រ ៀបច្ំកមាៃំងពេកមមរឡើង

វិញ នឹងអាច្រដ្ឋះក្សាយច្ំរ ះបញ្ញាកងាះខ្តទឹក និងរសបៀងអាហា កា អប់ ំខកខក្ប “ក្បជាជន
ំ រៅកនុងច្ំរណាមជួ “ក្បជាជនងមី” និងអាច្ឲ្យបកសជំ ញខ្នកា
ងមី” កា កំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
បស់ខួ ន
ៃ ឲ្យ ីកច្រក្មើនរៅមខ

រដើមបីខក្បកាៃយឲ្យរៅជាក្បរទសខដេមានរសដាកិច្ចកសិកមមទំរនើប

មួយ រៅកនុង យៈរពេពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ និងបនាទប់មក ខក្បកាៃយឲ្យរៅជាក្បរទសឧសាហកមម
មួយ

2533

796>

។

រៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានរច្ញបញ្ញជឲ្យមានកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជនច្រនាៃះពី ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង (ភូមិភាគ

2534

យ័ពយ)

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសក៏បានបញ្ញជឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០ នាក់

រៅកាន់រខតតក្ពះវិហា ្ងខដ (តំបន់ ១០៣) និងផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរ្សងៗរទៀតរៅកាន់រខតត

2535

កំពង់ធំ (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់))

។ មានកា សរក្មច្ថ្ន តំបន់ខដេដីមិនសូវមាន

ជីជាតិរៅកនុងភូមិភាគនិ តី ភូមិភាគបសចិម និងភូមិភាគបូ ៌ ខដេមានក្បជាជនរក្ច្ើនរពករនាះ នឹង
្តេ់កមាៃំងមនសសរៅឲ្យតំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)

2537

ទិសរៅននកា បងកបរងកើន្េគឺក្តូវសរក្មច្ឲ្យបាន្េក្សូវ ៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត

2536

។

។ រេើស

ពីរនះរទៀត ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានពិោ ណាថ្ន “ក្បជាជនងមី” ក្តូវខតផ្ទៃស់ទីេំរៅ
និងបំខបករច្ញពីោន ពីរក្ ះភានក់ង្វ ខ្មង
ំ រៅលាយឡំកនុងច្ំរណាមក្បជាជនងមីទាង
ំ រនាះ

2538

។

2531

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦។

2532

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨១។

2533

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៦, ៦០២, ៦០៤, ៦១៣។

2534

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦។

2535

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦។

2536

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៧។

2537
2538

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤។
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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797>

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ បកសបានកំណត់ទិសរៅបងកបរងកើន្េងមីសក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៧ រ េគឺ

៣ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត និង ៦ រត្តន កនុង ១ ហិកត្ត រៅកនុងតំបន់ទាង
ំ ឡាយខដេអាច្បងកបរងកើន
្េក្សូវ ទាំងកនុង ដូវវសា និង ដូវក្បាំង

2539

។ រដ្ឋយសា ជួបក្បទះនឹងរក្ោះោំងសៃួតរៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៧ កា សាងសង់ទំនប់ ជីកក្បឡាយ រេើកភៃឺខក្ស គឺជាកិច្ចកា សំខ្ន់ោ៉ាងខ្ៃង
ំ

2540

។ រេើសពី

រនះរទៀត បកសបានរច្ញបញ្ញជឲ្យមានកា ខបងខច្កច្ំណាត់ថ្ននក់ក្បជាជនរៅជាក្បរភទរ្សងៗ

ួម

មាន “រពញសិទធិ” (ក្បជាជនមូេដ្ឋានរៅត្តមសហក ណ៏) “រក្តៀម” (ក្បជាជនមូេដ្ឋានខដេមាន
សាានភាពហិ ញ្ាវតាក្ុ បរសើ រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥) និង “ជនបរញ្ាើ” (ក្បជាជន ១៧ រមសា) រដើមបីកំឲ្យ

2541

មានកា ក្ច្បូកក្ច្បេ់រៅកនុងកា ក្គប់ក្គង និងក្បមូេកមាៃំង

798>

។

រៅកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ កមាមភិបាេ និងរេខ្ភូមិភាគ បានោយកា ណ៍

រៅ ប៉ាេ ពត នួន ជា វន រវ៉ាត សន រសន រឌឿន និង/ឬ មនទី ៨៧០ អំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
រហើយរពេខៃះបានរសនើសំកា ខណនាំបខនាមរទៀត្ង

2542

។

2539

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១០។

2540

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១០-៦១២។

2541

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២១។

2542

សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦ (ជាពិរសស ទាក់ទិននឹង

កា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៧ រៅកនុងភូមិភាគបូ ៌ និងកា ប៉ានប៉ាងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីភូមិភាគបូ ៌ រៅ
កនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំំព័ ៣២-៣៣ (រៅខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ១៩៧៥ រសា ភឹម បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ាេ ពត និង នួន ជា អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន រហើយ ខក ពក មិនក្ពម
ទទួេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (នង ស្ង់) ទំំព័ ៣៥-៣៦ (នង ស្ង់ បានអះអាងថ្ន
ទូ រេខរនះក្តូវបញ្ជូ នរៅ នួន ជា ្ងខដ ពីរក្ ះអនកក្គប់ក្គងសា ទូ រេខដឹងថ្ន បញ្ញារនះគួ បញ្ជូ នរៅ “អនកទទួេ
ខសក្តូវខ្ងក្បជាជនរដើមបីរដ្ឋះក្សាយ”)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1188 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ មកោ
ឆ្នំ ១៩៧៦ (បត រ្ាើជូនបងជាទីរោ ព ច្មៃងជូនបង នួន ោយកា ណ៍ថ្ន ក្បជាជនខដេជរមៃៀសមកពីឡាវ ក្តូវបាន
បញ្ជូ នឲ្យរៅ ស់រៅត្តមភូមិច្ំនួនបួន រៅកនុងឃំរេខ៣)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/243 ច្ះនងៃទី
១៩ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ (រសា ភឹម (្ន) រ្ាើជូនបង ប៉ា និងច្មៃងជូន កនុងច្ំរណាមអនករ្សងរទៀត អ៊ុំ នួន បានោយកា ណ៍
អំពីកា ក្បយទធោនរៅកនុងតំបន់ ២៣ និង ២៤ និង អំពី វិធីខដេពួករគក្បមូេក្បជាជនបានមកវិញមួយភាគធំខដេក្តូវ
បានខ្មង
ំ យួនរកៀ យករៅក្គប់ក្គងបរណា
ត ះអាសនន

និងបានរ ៀបច្ំយកមកខ្ងរក្កាយវិញរដើមបីអប់ ំ

និងខបងខច្ក

សក្មិតសក្មាំ ង)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/898 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ (ខស រ្ាើជូនគណៈ
៨៧០ និងច្មៃងជូនអ៊ុំ នួន បានបញ្ញជក់ថ្ន ក្សុករសៀមោប មានក្បជាជន ៤០.០០០ នាក់ ខដេភាគរក្ច្ើនជា “ក្បជាជន
ងមី” ក្តូវខតខច្ករៅត្តមក្សុកមួយច្ំនួនរទៀត)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.២.៣.២ យតតក
ិ មម

799>

រមដឹកនាំបកស និងឯកសា របាះពមព្ាយនានា បានរេើករឡើងថ្ន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

រៅកនុងទីជនបទ

2543

រោធា

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយខ្អករេើសនតិសខក្បជាជនសី វិេ

និងភាពោំបាច្់ ខ្នក

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានបដិរសធយតតិកមមរនះ ួច្រហើយទាក់ទិននឹងកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅទាំងរនះ ខដេមានរៅកនុង វិសាេភាពននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
អងគជំនំជក្មះក៏ ករឃើញ្ងខដ ថ្ន

កា ខដេមិនបានគិតគូ អំពីតងភាពននយតតិកមមទាង
ំ រនះ

ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះមិនមានេកេណៈសមក្សប និងមានភាពោំបាច្់រឡើយ

2544

កា

។ អងគជំនំជក្មះក៏

រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន យតតិកមម និងកា រដ្ឋះសាទាំងរនះ មិនបានបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន មានរោេនរោបាយផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅកនុងទីជនបទ រដ្ឋយខ្អករៅរេើសនតិសខក្បជាជនសី វិេ និង
ភាពោំបាច្់ខ្នករោធារនាះរឡើយ។ សាិ ភាព និងកា កំណត់ជាមនច្ំរ ះរោេនរោបាយខបប
រនះបង្វាញថ្ន រោេនរោបាយរនះ មិនខមនជាកា រ្ៃើយតបកនុងរពេដំណាេោនរៅនឹងកា ក្ពួយ
បា មភរដ្ឋយខ្អករេើបញ្ញាសនតិសខ បស់ក្បជាជន ឬភាពោំបាច្់ខ្ងខ្នករោធា ខដេបានរេើក
រឡើងរៅកនុងសាានកា ណ៍ពិរសសណាមួយរនាះរទ ដូរច្នះមិនអាច្ថ្ន រោេនរោបាយរនះក្តូវបាន
រ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍ននភាពោំបាច្់ ឬសមាមាក្តរនាះរទ

2545

។ ភាពមិនសមា-

មាក្ត និងមិនោំបាច្់ននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយសា ខតរោេនរោបាយរនះ ក្តូវបានខសតងឲ្យ
រឃើញបខនាមរទៀត ត្តម យៈ វិធីសា្សតននកា អនវតតដ៏សីសង្វាក់ោនមួយ។
១៤.២.៣.៣ វិធសា
ី ្សត

800>

ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧២ ឬ អាច្ថ្នមនឆ្នំរនះរទៀត ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរៅកនុងតំបន់

ខដេក្តួតក្ត្តរដ្ឋយខខម ក្កហម រដើមបីបរងកើត និងពក្ងីកសហក ណ៍ ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមរៅ
ត្តម ដូវកាេ

និងបំខបកពួករគរច្ញពីខ្មង
ំ

2546

។

ខខម ក្កហមបានរ ៀបច្ំកងច្េ័តខដេ ួមមាន

2543

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣៤។

2544

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣៥។

2545

ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤៥០។

2546

បទសមាភសន៍ជាមួយ ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/5815 ច្ះនងៃទី ១៩

ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00660823-00660824 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៨ និងឆ្នំ ១៩៦៩ ខខម ក្កហម
បានបរងកើតច្េនារធាើខក្ស រដ្ឋយរក្បើក្បាស់កងច្េ័ត និងអនកភូមិ)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ ខូ វណណ ី រដ្ឋយមជឈមណឌេ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បជាជនសី វិេ និង/ឬ កមាមភិបាេ ខដេក្តូវបានបំខបករច្ញពីក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ រដើមបី
ជួយរធាើខក្ស និងជួយដេ់គរក្មាងរហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ ដូច្ជា ទំនប់ សាពន និង្ៃូវងនេ់

801>

2547

។

កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខខម ក្កហមបានបនតអនវតតកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ដខដេរដ្ឋយសំអាងរេើរហត្េដូច្មន ប៉ាខនតរធាើរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំជាងមន។ រៅ ក់កណា
ត េ
ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្បជាជនជារក្ច្ើនកនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីទីក្កុង

ឯកសា កមពជា
ុ ឯកសា E3/4660 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0060235600602357 (អនក ខដេក្តូវបានជរមៃៀសនឹងក្តូវបញ្ជូ នរៅសហក ណ៍ ខដេមានត្តំងពីឆ្នំ ១៩៧៣ មករមៃ៉ាះ រហើយ
ក្បកា រនះនឹងអាច្ជួយខង កាក្បជាជនទាំងអស់រនាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំំព័ ៦៩-៧១។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រៅ សីនួន ឯកសា E3/5545 ច្ះ
នងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00385096 (រៅកនុងឆ្នំ១៩៧៣ ខខម ក្កហមបានជរមៃៀស
រៅ សីនួន និងក្កុមក្គួសា

ពីភូមិ ំរេច្រៅកាន់ភូមិរកាះខ្ជយកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេសាិតរៅរក្កាមកា ក្តួតក្ត្ត

រដ្ឋយខខម ក្កហម “រដើមបីរគច្រច្ញពីកា វាយក្បហា បស់ទាហាន េន់ នេ់”)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទ
ក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣។
2547
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំំព័
ក្តូវច្ូេ ួមរធាើខក្ស)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ

៣-៥ (កមាមភិបាេរៅកនុងកងច្េ័ត

៉ាោម តន រៅ ភី ភួន រដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា

E3/5815 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00660823-00660824។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន ក្បាក់ ឯកសា E3/509 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម )
00270157 (រៅឆ្នំ ១៩៧២ ោត់រៅកនុងកងច្េ័ត)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ឃន គឹម ឯកសា
E3/360 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00186338 (រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៤ ោត់ក្តូវ
បានរគោត់ត្តំងឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត

រៅទូកមាស

ខដេរៅទីរនាះរគឲ្យោត់រធាើសាពន

និងងនេ់)។

ក្បតិោ ឹកនន

កិច្ចដំរណើកា នីតិ វិធីជំនំជក្មះកតីកនុងសំណំរ ឿង ០០១ (សាកសី ោន់ ខន) ឯកសា E3/2980 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៦៧ ERN (ភាសាខខម ) 00322535 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ ឬឆ្នំ ១៩៧៤ ឌច្ បានបញ្ញជឲ្យោត់រៅរធាើខក្ស
រៅខ្ងេិច្ក្ត ំងក្ េ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជា ផ្ទន ឯកសា E3/5143 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ
ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00204122 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ អនកក្សី ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកនុងច្េ័តកនុង
រខតតសាាយរ ៀង ខដេរៅទីរនាះអនកក្សីរេើកទំនប់ ជីកក្បឡាយ)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រសាម រធឿន រដ្ឋយ
មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
ឯកសា E3/5596 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៤ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00058883 (រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ឬឆ្នំ ១៩៧៥ អនកក្សីក្តូវយករៅដ្ឋក់រៅកនុងកងច្េ័តរៅកនុងរខតតកំពត រដើមបីឲ្យ
រេើកទំនប់)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី នង ណន ឯកសា E3/4640 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ

រមសា ឆ្នំ

២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00181830 (រៅឆ្នំ ១៩៧៣ ោត់ក្តូវបានោត់ឲ្យរៅរៅកងច្េ័ត រដើ ជីកខក្ពក ជី
កក្បឡាយ “ក្គប់កខនៃង”)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងទីក្បជំជនទាំងរនាះ ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅជាបនតរទៀត។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ពួករគរៅខតបនត
រធាើរឡើងរៅរឡើយ រៅច្ងខខ កកកដ្ឋ និងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរពេ ដូវដកសទូងបានច្ូេមក
ដេ់

2548

។ បនាទប់ពីបានបរងកើត ដ្ឋាភិបាេរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ួច្មក រៅច្ងឆ្នំ១៩៧៥ គណៈ-

កមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ខដេ ួមមានទាំង នួន ជា ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី
និង

រខៀវ

សំ្ន

បានោប់រ្តើមបខងា កា យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់ បស់ពួករគរៅរេើកា ទាញយក

្េក្បរោជន៍ជាយទធសា្សតពីក្បជាជនខដេក្តូវបានបរណតញរច្ញពីទីក្កុង

និងទីក្បជំជនទាំង

2549

រនះ

។

802>

ោប់រ្តើមពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនតរៅដេ់រដើមឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បជាជនោប់ យ ន់

នាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរច្ញពីរខតតកំពង់សឺព រខតតកណា
ត េ រខតតត្តខកវ រខតតនក្ពខវង រខតតសាាយរ ៀង រខតតកំពង់ោម និងរខតតកំពង់ឆ្នំង រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង រខតតរ ធិ៍សាត់ រខតតក្ពះវិហា និង
រខតតកំពង់ធំ
ខ្ងរជើង

2550

។ រក្ៅពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្ទង់ក្ទាយធំពីតំបន់រៅខប៉ាកខ្ងតបូង រៅកាន់តំបន់ខប៉ាក

ក្បជាជនោប់មឺននាក់ក៏ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅត្តមមរធាបាយរ្សងៗ្ងខដ

រៅកនុង

តំបន់នានា រៅច្រនាៃះពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ ដូច្ជារៅរខតតបាត់ដំបង រខតត
រ ធិ៍សាត់ រខតតក្ករច្ះ រខតតកំពត រខតតត្តខកវ រខតតកណា
ត េ រខតតកំពង់សឺព រខតតកំពង់ឆ្នំង រខតតនក្ព-

2551

ខវង រខតតសាាយរ ៀង រខតតកំពង់ធំ រខតតកំពង់ោម និងរខតតមណឌេគី ី

803>

។

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសទាំងរនះ វិធីសា្សតអនវតតដ៏សីសង្វាក់ោន បានរេច្ជា ូបោង

រឡើង។ ជារ ឿយៗ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានកំណត់រោេរៅសក្មាប់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ។ ក្បជាជនក្តូវ
បានបងេិតបងេំ គំោម ឬ របាកបរញ្ញិតឲ្យរធាើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ។ ដូរច្នះ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានរធាើ
ដំរណើ រដ្ឋយរងមើ រជើង រទាះជិត ឬ ឆ្ៃយ ឬ ក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមកាណូ ត កបា៉ាេ់ ឡាន ឬ ងរភៃើង
ខដេមានមនសសជិះោ៉ាងរក្ច្ើនខណនណាន់ត្តន់ត្តប់។ ពួករគទទួេបានមាប
ូ អាហា

ទឹក ឬកខនៃង

សានក់អាក្ស័យតិច្តួច្ ក្បសិនរបើមាន ទាំងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ ឬ រៅរពេរៅ

2548

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤។

2549

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦, ៥៨៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម

ួម កថ្នខណឌ ៧៨២។
2550
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៧។
2551
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤-៥៨៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដេ់រោេរៅ បស់ពួករគ។ ក្បជាជនជារក្ច្ើនបានសាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ ភាពអត់ោៃន និង/ឬ ភាព
រហវហត់អស់កមាៃំង។ ក្បជាជនរ្សងរទៀតក្តូវបានពួកកងទ័ពខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់ ឬបានបាត់
ខៃួន

2552

។
១៤.២.៤ សំអាងច្ាប់

804>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងខដេមានរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះរៅកនុង

សំណំរ ឿង ០០២/០១ បានបង្វាញអំពីអតាិភាពននសហឧក្កិដក
ា មម ួម។ ទីមួយ ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញ
ថ្ន មនសសជារក្ច្ើន ួមទាំងថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានយេ់ក្សបរៅនឹងរោេបំណង
ួម ខដេ ួមមាន កា អនវតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
បង្វាញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្ន
រោេនរោបាយ

រទាះបីជា

2553

។ ទីពី

ក៏មានកា

រោេបំណង ួមរនះមិនមានេកេណៈឧក្កិដក
ា ៏រដ្ឋយ

ក៏

ខដេខខម ក្កហមបានបរងកើតរឡើង ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដេជា

មរធាបាយមួយកនុងកា សរក្មច្ខ្នកា ួមរនះ។ រោេនរោបាយទាំងរនះ នាំឲ្យមាន និង/ឬ ួម
មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា ួមទាំង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា រធាើមនសសោត កា ប៉ាះេ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ។

កា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងពី ដំណាក់កាេរនះ (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) អនវតតត្តម វិធីសា្សតដ៏
សីសង្វាក់ោនមួយ រៅកនុងក ណីនីមួយៗ ខដេ ួមទាំង និងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ ច្ំណច្រនះ
បញ្ញជក់ថ្ន រោេនរោបាយទាំងរនះ មានេកេណៈឧក្កិដា និងក្តូវបានអនម័តជាមន រដើមបីធានាថ្ន
រោេបំណង ួមរនះអាច្សរក្មច្បាន។

805>

ជាពិរសស កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាមភិបាេ

ខខម ក្កហម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក្តូវបានរធាើ
រឡើងរដ្ឋយអនរលាមត្តមរោេនរោបាយ រសច្កតីសរក្មច្ និងកា ខណនាំច្ាស់លាស់ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំ
បកស។ រេើសពីរនះរទៀត កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះក្តូវបានរធាើរឡើងជាខ្នកមួយននវិធីសា្សតកនុងកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

េកេខណឌអមនសសធម៌រ្សងៗ

ក្បជាជនខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនាះរឡើយ។

2552
2553

និងមិនបានគិតគូ ដេ់សខមាេភាព បស់
កា រធាើមនសសោត

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៥៩៩។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

បានរកើតរឡើងរដ្ឋយសា េកេខណឌអមនសសធម៌ននកា ជរមៃៀស

អំរពើ

បំភិតបំភ័យ បស់កមាមភិបាេខខម ក្កហម និងកា បងេិតបងេំ។ រោេបំណងននរោេនរោបាយបកសគឺ
ថ្នកា រធាើឲ្យឈ្ឺោប់រវទនា និងកា េះបង់ខបបរនះនឹងអាច្អប់ ំខកខក្ប “ក្បជាជនងមី” បាន រហើយ
ក៏ជាកា វាយក្បហា រៅរេើវណណ ៈ្ងខដ ។ ខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានរនះ “ក្បជាជនងមី” ក្តូវបានរធាើទកេ
បករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ។ ច្ងរក្កាយ កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនដំណាក់
កាេទី១ អំរពើមនសសោត និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ បានកំណត់រោេរៅ
រៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេជាក្កុមមនសសមួយក្កុមខដេរោេនរោបាយ
បកសោត់ទកថ្នមិនក្តូវោនជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា កសាង

និងកា

ក្បរទស។

ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រដ្ឋយអនរលាមត្តមរោេនរោបាយបកសកនុងកា ករមទច្
ខ្មង
ំ សក្តូវទាំងរនះ និងបានបរងកើតជាខ្នកននវិធីសា្សតននកា ោប់ខួ ន
ៃ និងកា សមាៃប់ខដេបានរកើត
រឡើងភាៃមៗ មនរពេ កនុងអំឡុងរពេ ឬភាៃមៗរក្កាយរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន។

806>

ដូច្ខដេបានបង្វាញខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ឧក្កិដក
ា មម

ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) និងកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)

អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកខដេច្ូេ ួមរៅកនុងសហ-

ឧក្កិដក
ា មម ួមទទួេខសក្តូវ រៅរពេខដេអនកច្ូេ ួមរនះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេ
បំណង ួមរនាះ

807>

2554

។

សមាជិកននគណៈកមាមធិកា មជឈិម

ខដេមានបគគេខៃះក៏ជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍្ងខដ រនាះ បានជួបក្បជំោនរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយបានសរក្មច្ជរមៃៀស
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
បានបញ្ញជក់អំពីរសច្កតីសរក្មច្រនះរៅកនុងខខ កមភៈ និងរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ បទបញ្ញជរ្សងៗ
ក្តូវបាន្សពា្ាយបនត ត្តម យៈអនកខដេបានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំរនាះ ួមទាំង ត្តម៉ាក ្ងខដ ។

2554

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៣។

សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីការេើរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ២២៦ (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ មានអតាិភាព រៅរពេខដេសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួមមានក់បានរសនើោ៉ាងច្ាស់លាស់

ឬរដ្ឋយក្បរោេឲ្យអនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហ
ឧក្កិដក
ា មម ួម ឲ្យក្បក្ពឹតត បទឧក្កិដា ខដេជាខ្នកននរោេបំណង ួម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សន រសន គឺ ជាក្បធានគណៈកមាមធិកា រដ្ឋយ ួមទាំង កយ ធួន គឺជាអនកទទួេភា កិច្ចរ ៀបច្ំកា
ជរមៃៀសក្បជាជន។ រេើសពីរនះរទៀត កងកមាៃំងរោធាខដេបានវាយដរណតើមយកទីក្កុងភនំរពញ
សាិតរក្កាមបញ្ញជ បស់រេខ្ភូមិភាគ ួមមាន រសា ភឹម កយ ធួន ត្តម៉ាក និង វន រវ៉ាត។ ពួករគបាន
រសនើសំ និងបានទទួេកា ខណនាំពី ប៉ាេ ពត នួន ជា សន រសន និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀតរៅ
មនទី

ប-៥។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន អនកច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ខដេ ួមមានោ៉ាងរហាច្ណាស់ សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
មួយច្ំនួន ដូច្ជា ប៉ាេ ពត ត្ត ម៉ាក សន រសន រសា ភឹម វន រវ៉ាត និង កយ ធួន អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់
ឲ្យទទួេខសក្តូវ

រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។

808>

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) បានោប់រ្តើមរឡើង រដ្ឋយមានរសច្កតី

សរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពី
តំបន់រៅខប៉ាកខ្ងតបូងក្បរទសកមពជា
ុ រៅកាន់រខតតបាត់ដំបង និងរខតតរ ធិ៍សាត់ (ភូមិភាគ យ័ពយ)
រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)) និងរខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣)។ រក្កាយមករទៀត
រសច្កតីខណនាំ និងរោេនរោបាយសតីអំពីកា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមម ទិសរៅបងកបរងកើន្េ និង
អាទិភាពខ្នករហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ ក្តូវបានសរក្មច្រដ្ឋយថ្ននក់ដឹកនាំបកស ខដេ ួមទាំងគណៈកមាមធិកា
មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ង។ រសច្កតីខណនាំពីគណៈកមាមធិកា មជឈិម

2555

ក់ព័នធ

នឹងបញ្ញាទាំងរនះ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅរេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័តនានា ខដេត្តម យៈរសច្កតី
ខណនាំរនះ ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេដំណាក់កាេទី២។ អនកទាំងរនាះ ួមមាន
ស់ ញឹម (ភូមភា
ិ គ យ័ពយ) រសា ភឹម (ភូមិភាគបូ ៌ ) ត្តម៉ាក (ភូមិភាគនិ តី) កយ ធួន (ភូមិភាគ
កណា
ត េ (ឧតត ោស់)) ហូតដេ់ច្ងឆ្នំ ១៩៧៥) ខក ពក (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)) ោប់
ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥) ោន់ សំ (ភូមិភាគឧតត ោប់ពីកា បរងកើតដំបូងរៅកនុងឆ្នំ ឬក្បខហេជារៅឆ្នំ
១៩៧៧) ជូ រជត (ភូមិភាគបសចិម) បូ ផ្ទត (តំបន់ ១០៣) យ៉ាង ខយ៉ាម (តំបន់ ៥០៥ ហូតដេ់ឆ្នំ
១៩៧៦) និង បន ណាន (តំបន់ ៥០៥ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៦)។

2555

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៣, ២៦៥។ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ

២៨០, ២៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

765
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809>

កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ រៅរពេមានកា ក្បមូេ្តំ ុ
ក្បជាជនមួយច្ំនួនក្តូវបានដឹកយករច្ញរៅត្តម ងរភៃើង

ួច្រហើយ

រដ្ឋយមានកា ោមកាមពី

សំណាក់កងទ័ពខខម ក្កហមមកពីទីក្កុងភនំរពញ។ រៅរពេ សន រសន ក្តូវបានខតងត្តំងជា ដាម្នតី
ជាតិរៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ កងទ័ពមជឈិមក្តូវសាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ បស់ោត់

ក្កសួងកា

និងរសនាធិកា ។
១៩៧៥

គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម (សាិតរៅរក្កាម កយ ធួន ោប់ពីខខ តលា ឆ្នំ

ហូតដេ់មានកា ោប់ខួ ន
ៃ ោត់រៅច្ងឆ្នំរនាះ)

ក៏បានជាប់ ក់ព័ន្
ធ ងខដ រៅកនុងកា

រ ៀបច្ំដឹកជញ្ជូ នក្បជាជន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ោប់ពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក។ រេើសពីរនះរទៀត
កមាមភិបាេ្ៃូវ ងរភៃើង

ក្តូវោយកា ណ៍រៅអងគភាព ងរភៃើងរៅភនំរពញ។

ោប់ពីខខ

តលា

ឆ្នំ

១៩៧៥ វន រវ៉ាត បានទទួេបនទក
ុ ខ្នក “ឧសាហកមម ្ៃូវ ងរភៃើង និងរនសាទ”។ ោ៉ាងរហាច្
ណាស់ ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ អងគភាព ងរភៃើងសាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា
គមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូ ន ខដេមាន មី ក្បាង ជាក្បធាន។ ទាំងគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម និង

គណៈកមាមធិកា គមនាគមន៍ និងដឹកជញ្ជូ ន សាិតរៅរក្កាមក្កសួងរសដាកិច្ច បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រក្កាមកា ដឹកនាំ បស់ វន រវ៉ាត ខដេក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យកាន់តួនាទីរនះរៅកនុងខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៦។

810>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងអាច្កំណត់បានថ្នអនកច្ូេ ួមកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ខដេ ួមមានោ៉ាងរហាច្ណាស់សមាជិកមួយច្ំនួនននគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា
អច្ិន្នតយ៍ ដាម្នតី បស់ ដ្ឋាភិបាេ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត និងរេខ្ភូមិភាគ ដូច្ជា វន រវ៉ាត មី
ក្បាង សន រសន កយ ធួន ខក ពក ោន់ សំ ជូ រជត ត្តម៉ាក ស់ ញឹម រសា ភឹម បូ ផ្ទត យ៉ាង ខយ៉ាម
និង

បន

ណាន

គឺទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីភូមិភាគនិ តី

ភូមិភាគបសចិម

ភូមភា
ិ គបូ ៌ និងភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់) រៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត
ោស់) តំបន់ ១០៣ និងតំបន់ ៥០៥ ក្ពមទាំងរៅកនុងភូមិភាគ យ័ពយ ភូមិភាគបូ ៌ និងភូមិភាគ
កណា
ត េ (ឧតត ោស់) ្ងខដ ។
១៤.៣ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

811>

រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ រោេបំណងននរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

ដូច្

ខដេបានកំណត់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ួមមាន កា បរងកើតរឡើងនូវសងគមមួយខដេមិនមាន

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

766
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កា ខបងខច្កវណណ ៈ និងកា េបបំបាត់ខ្មង
ំ

2556

។ ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ថ្ន វិធានកា

ខដេរធាើរឡើងក្បឆ្ំងនឹងម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម

ួមមាន អនក ដាកា

អតីតបគគេិករោធា

និងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ បានោប់រ្តើមអនវតតរៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានបនតោ៉ាងរហាច្ណាស់
ហូតដេ់នងៃទី ០៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៩

812>

2557

។

ដីកាដំរណាះក្សាយទាំងមូេរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទពីបទមនសសោត

កា សមាៃប់

ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ត្តម យៈកា សមាៃប់ខដេជាឧក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
នក្ជ

2558

។

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍
ត្តម យៈកា អានខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយកនុង

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

វិសាេភាពននសំណំរ ឿង

០០២/០១

និងជាពិរសស

ខ្នកខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ ជនជាប់រោទមិនក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្នបានក្បក្ពឹតត្ត
ត ម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួមនូវបទរេមើសកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយទាក់ទិននឹងកា សមាៃប់អតីត
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ
ដំបូងនឹងមិនពិោ ណារទ

2559

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលា

ថ្នរតើឧក្កិដក
ា មមរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរក្កាមទក្មង់ននកា ទទួេខស

ក្តូវដូរច្នះខដ ឬ ោ៉ាងណារនាះរឡើយ។

813>

រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិតកា ពិោ ណា បស់ខួ ន
ៃ

អំពីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនះក្តឹមឧក្កិដក
ា មម ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ទាក់ទិននឹងអតីត
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2560

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រៅកនុងដីកា

2556

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៧។

2557

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៥-២០៦, ២០៨-២០៩។

2558

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៤១៦-១៤១៨។

2559

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៥(iv)។ ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ

ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពប
ី ញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និង
រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាាកនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដក
ា មម

បខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
2560
ឧបសមព័ន៖ធ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង
រៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតី សរក្មច្អំពី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ដំរណាះក្សាយ កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជមានទំនាក់ទំនងោ៉ាងច្ាស់រៅនឹងរោេនរោបាយ ទីបី
សតីអំពីកា េត់ដំសមាសភាពមិនេអ និងកា សមាៃប់ខ្ៃង
ំ

2561

។ រោេនរោបាយរនះមិនក្តូវបាន

ដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុង វិសាេភាពសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាះរទ

2562

។ រទាះបីជា វិធាន ៩៨(២) នន

វិធានន្ទកនុងកក្មិតកា វិនិច្័យ
ិ ក្តឹមខតអងគរហតទាំងឡាយណា ខដេមានរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ
ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនច្ងកាតពាកិច្ចក្តូវរោ ពត្តមនូវកា វិភាគអងគរហតខដេមាន
រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតរនាះរទ ជាពិរសសគឺបទរោទទាំងឡាយ
ខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងរោេនរោបាយជាក់លាក់ននសហឧក្កិដក
ា មម ួម
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន

2563

។ បខនាមពីរេើរនះរទៀត

ទាំងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

និងរោេ

នរោបាយទីបី ោ៉ាងរហាច្ណាស់រៅខ្នកខៃះ មានរោេបំណង ួមមួយខដេសំរៅទាំងកា “េប
បំបាត់ខ្មង
ំ ” និងកា “សមាៃប់ខ្ៃង
ំ ”។ រហតរនះ រទាះបីជាកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មិនមាន
ទំនាក់ទំនងច្ាស់លាស់

រៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយក៏

រដ្ឋយ ក៏កា សមាៃប់ទាង
ំ រនះ គឺជាឧទាហ ណ៍ននវិធីសា្សតទូរៅននកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណ រៅរក្កាមរោេនរោបាយកំណត់
រោេរៅរនះ

2564

។ រហតដូរច្នះ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើេកេណៈននបទរោទខដេទាក់ទងនឹងកា

សមាៃប់រៅទួេរ ធិនក្ជ ជនជាប់រោទបានទទួេកា ជូនដំណឹងក្គប់ក្ោន់អំពីបទរោទក្បឆ្ំងនឹង

បញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំ

រ ឿងរេខ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
2561
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៧៨, ៦៩៨-៧១៤ (កា រោទក្បកាន់ត្តមអងគរហត សាិតរៅកនុងខ្នក VIII(គ) នន
ដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេរេើករឡើងអំពីកា អនវតតរោេនរោបាយទីបី ទាក់ទិននឹងកា េត់ដំសមាសភាពមិនេអ និង
កា សមាៃប់ខ្មង
ំ )។
2562
ឧបសមព័នធ ៖ បញ្ជ ីកថ្នខណឌ និងខ្នកនានាននដីកាដំរណាះក្សាយ ខដេទាក់ទងនឹងកា ជំនំជក្មះដំណាក់កាេដំបូង
រៅកនុងសំណំរ ឿងរេខ ០០២ ខដេបានរធាើកា ខកខក្បបនាទប់ពីអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពី
បញ្ញាសមបទា បស់ រអៀង ធី ិទធ កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា (E138) និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
រេើសំរណើ បស់សហក្ពះោជអាជាា

កនុងកា បញ្ចូ េទីត្តំងឧក្កិដាកមមបខនាមរៅកនុង វិសាេភាពននកា ជំនំជក្មះសំណំ

រ ឿងរេខ ០០២/០១ (E163) ឯកសា E124/7.3។
2563
សាេដីកា រ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្ កថ្នខណឌ ១២៨, ១៦៣។
2564
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ២០៦ រជើងទំព័ ៦៩៨ (រោងកំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី សម អាឡាត់
(E3/4637) ទាក់ទិននឹងកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ពួករគ។ រៅកនុង វិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងរោេនរោបាយកំណត់
រោេរៅរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងពិោ ណា ថ្នរតើសហឧក្កិដក
ា មម ួមមានអតាិភាពខដ ឬ
ោ៉ាងណាខដេបានបណា
ត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើមនសសោត

និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេ

រ ធិ៍នក្ជ។
១៤.៣.១ រោេនរោបាយ

814>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន

ខខម ក្កហមមានរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥
ខ្ងរក្កាមរនះ

2565

។ ដូច្រ ៀបោប់

ុ ក្បជាធិបរតយយ
រោេនរោបាយរនះបានបនតអនវតតរពញកនុង បបកមពជា

និងជា

ពិរសស កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១។

815>

រោងត្តម នួន ជា រោេកា ណ៍កមមយ
ុ នីសក
ត ំណត់ឲ្យេបបំបាត់អនកទាំងឡាយណាខដេ

គំោមកំខហងដេ់ក្បរទស
បំបាត់រនះ

និងអនកទាំងឡាយណាខដេមិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន

2566

។

កា េប

ួមបញ្ចូ េទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេថ្ននក់ដឹកនាំបកសរជឿជាក់ថ្ននឹង

មិនរបាះបង់រោេនូវយទធសា្សត បស់ពួករគកនុងកា ដ្ឋក់បងកប់ភានក់ង្វ

2567

រនាះរឡើយ រទាះបីជាពួករគទទួេបោជ័យប៉ានាមនដងក៏រដ្ឋយ

និងបងកកា បះរបា ក្បឆ្ំង

។ ោប់រ្តើមត្តំងពីមននងៃទី ១៧ ខខ

2565

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៨, ១២០-១២៣។

2566

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (នួន ជា) ទំព័ ២៧, ២៩។

2567

រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័

86 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003322 (កា េបបំបាត់ “ប ិវា ” ពួកមូេធន ពួកសកតិភម
ូ ិ និងពួកច្ក្កពតតិ បាន
បង្វាញឲ្យរឃើញអំពីជ័យជមនះោ៉ាងធំរធង។ រទាះបីជាខ្មង
ំ ទទួេនូវបោជ័យោ៉ាងធៃន់ធៃ ក៏រដ្ឋយ ក៏ពួករគមិនច្ះោញ់
រឡើយ រដ្ឋយរៅខតពាោមដ្ឋក់បងកប់ភានក់ង្វ រដើមបីបងកច្លាច្េបះរបា ន្ទកនុង)។ ឯកសា បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
៖ រមរ ៀនសរងេបសតីអំពី ក្បវតតិននច្េនាបដិវតតកមពជា
ុ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា

E3/1 ោមនច្ះ

កាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៩ ERN (ភាសាខខម ) 00699272 (អតីតវណណ ៈកខាក់ខៃះមិនទាន់បានរដ្ឋះក្សាយរៅរឡើយ រហើយរៅ
មានវណណ ៈរដើមខដេរៅជាប់កាកសំណេ់ពីសងគមោស់)។ កា ពិនិតយពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ Mayaguez (ទសសនាវដតី
រសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 នងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00651206 (រអៀង
សា ី បាននិោយថ្ន ខខម ក្កហមគិតថ្ន នឹងមានបញ្ញាកនុងកា ដ្ឋក់បញ្ចូ េកងទ័ពខ្មង
ំ រៅកនុងជួ

កងទ័ពខខម ក្កហម

រហើយថ្ន ពួករគនឹងក្បឆ្ំ ងមករេើកងទ័ពរយើង។ រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បាន រោទក្បកាន់រៅឯពិធី
ជប់រេៀងកនុងទីក្កុងរប៉ាកាំងថ្ន រក្ៅពីសកមមភាពបងក វិទធងសនា និងកា ំខ្ន សហ ដាអារម ិក និង “ប ិវា ” បស់ខួ ៃន
កំពងបនតយទធនាកា រោសនាដ៏រមមកខាក់ ក្បឆ្ំងនឹងកមពជា
ុ កនុងរច្តនាអាក្កក់រដើមបីោោំ ងដេ់កា សាត ក្បរទសកមពជា
ុ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនត ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៦ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានោត់ទក
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ថ្នជាសក្តូវទីមួយ
បានរេើករឡើងថ្ន

ក្បជាជន

2568

។ ទាំង រខៀវ សំ្ន និង រអៀង សា ី

និងកមាមភិបាេមានកា សអប់រខពើមោ៉ាងខ្ៃង
ំ ច្ំរ ះរមដឹកនាំនន បប

សាធា ណ ដាខខម និង បានដឹងអំពី “ច្ ិតពិត” បស់ពួករគ ដូរច្នះរហើយមាន “កា ក្បុងក្បយ័តន
បដិវតតន៍ជានិច្ច”

2569

។ រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងរទៀតថ្ន រដើមបីបរញ្ច ៀសកា រក្ជៀតខក្ជកពី

រឡើង វិញ)។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549
នងៃទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២២ ERN 00065901 (ពួកខ្មង
ំ រៅខតប៉ានប៉ាងពាោមបំផ្ទៃញេទធ្េ
បដិវតត)។ ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/1024 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសា
ខខម ) 00052349 (ពួកខ្មង
ំ បានបំ្សកនុងក្បជាជនក្បឆ្ំងសហក ណ៍)។ ទសសនាវដតីយវជន និង យវនា ីបដិវតត ឯក
សា E3/146 ខខសីហា-កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៤ ERN (ភាសាខខម ) 00283409 (សកតិភូមិ-អភិជន គឺសំរៅរៅរេើពួកសកតិភូមិ
កាន់អំណាច្ និង ួមទាំងរសតច្ នាមឺន កងសី រៅហាាយរខតត រៅហាាយក្សុក ហូតដេ់រមឃំ និងជំទប់)។ ទសសនាវដតី

យវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/146 ខខសីហា-កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ១៨-១៩ ERN (ភាសាខខម ) 00283409
(សកតិភូម-ិ អភិជន គឺសំរៅរៅរេើពួកសកតិភូមិកាន់អំណាច្ និង ួមទាំង រសតច្ នាមឺន កងសី រៅហាាយរខតត រៅហាាយ
ក្សុក ហូតដេ់រមឃំ និងជំទប់)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខសីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម )
00063322-00063323 (“អនកទាំងរនះជាកសិក ងមី រច្ញពីអនធន សកតិភូមិ នាយទន ... ដូរច្នះវាទំនាស់ជាមួយបដិវតត
តរៅរទៀត”)។

ឯកសា កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖

សំ ួច្សតិអា មមណ៍ននវណណ ៈអធនឲ្យមតក្សួច្

និងខ្ៃង
ំ កាៃបំ្ត

ឯកសា E3/138 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ERN (ភាសាខខម ) 00442434 (រៅមានទំនាស់ជាមួយវណណ ៈសកតិភូមិជាមាចស់ដី
ជាអភិជន (រ េគឺ រមឃំ រៅហាាយក្សុក រៅហាាយរខតត អនក ដាកា នគ បាេ និង ទាហាន)។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅកំណត់ក្ត្តកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ៖ កា ខបងខច្កវណណ ៈ ទំនាស់វណណ ៈ និងកា តសូវណណ ៈរៅកនុងសងគមកមពជា
ុ
ឯកសា E3/1233 មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៩-១០ ERN (ភាសាខខម ) 00032921-00032922 (វណណ ៈសកតិភូមិ
អភិជន គឺសរំ ៅរៅរេើក្ពះោជវងានវងស នាមឺន ខដេជាអនកមានអំណាច្ ួមមាន រសតច្ រៅហាាយរខតត និងរៅហាាយ
ក្សុក) ទំព័ ១៤ ERN (ភាសាខខម ) 00032927 (វណណ ៈអនធន ួមបញ្ចូ េ ទាំងអនក ដាកា ្ងខដ ) ទំព័ ២៤-២៥
ERN (ភាសាខខម ) 00032937-00032938 (នគ បាេ និងទាហាន គឺជាក្បរភទវណណ ៈពិរសស ខដេកាន់អាវធបរក្មើ
ដាអំណាច្ផ្ទតច្់កា ពួករគគឺឧបក ណ៍ននកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធ បស់ខ្មង
ំ វណណ ៈ និងជា ‘ក្បតិកិ ិោដ្ឋច្់ខ្ត’)។
2568
រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័
១៨ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003254។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២១១២៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣ ។
2569
បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3198 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័

១២ ERN (ភាសាខខម )

00807466 (មហាជនមានសនទះុ រសនហាជាតិ និងសអប់ េន់ នេ់ ខដេបានេក់ក្បរទសរៅឲ្យអារម ិក)។ សនទ កថ្ន
បស់ រអៀង សា ី រៅកនុងមហាសននិបាតអងគកា សហក្បជាជាតិរេើកទី៣២ សម័យក្បជំរពញអងគរេើកទី ២៨
ឯកសា E3/1586 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៧ កថ្នខណឌ ៤៧ ERN (ភាសាខខម ) 00291026 (ក្បជាជន និង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ប រទស

ខខម ក្កហមបានរ ៀនសូក្តរមរ ៀនដ៏សំខ្ន់មួយបនាទប់ពីសហ ដាអារម ិកបានច្ូេមកកមពជា
ុ

ំ
ត្តម យៈ ដាក្បហា បស់ េន់ នេ់ រៅ នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧០។ ត្តម យៈកា សមាៃប់ខ្មង
ថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហមសងឃឹមថ្ននឹងអាច្កា

2570

មិនឲ្យមានកា ្
ៃ ន នពីប រទសមតងរទៀត

។

ដូរច្នះ ថ្ននក់ដឹកនាំខខម ក្កហមបានខិតខំេបបំបាត់ “ពួករៅរសសសេ់” ទាំងអស់នន បបសកតិភូមិ
ច្ក្កពតតិ និងមូេធននិយម

2571

រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ

2572

។

កងទ័ពបដិវតត មានកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះច្ ិតពិតននពួកកបត់ ច្ក្កពតតិអារម ិក ្
ៃ ន ន រទសានពនធនិយម និង
សាហាវរោ រៅ និងប ិវា បស់ពួករគខដេជាសក្តូវ បស់ក្បជាជនរយើងក្គប់ោន។ ជានិច្ចកាេ ក្បជាជនមានភាព
ក្បុងក្បយ័តនបដិវតត)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៣ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៤-៦៥ (ក្បជាជនអស់សងឃឹម
ច្ំរ ះ បប េន់ នេ់

រនឿយណាយរដ្ឋយរឃើញអំរពើរោ រៅ អំរពើឧក្កិដា និងសកមមភាពអាណាធិបរតយយ)។

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១២, ១២១។
2570

កំណត់រហតននកា សមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន និង នួន ជា រដ្ឋយ រអៀ រម៉ាងក្ទី និង សូភ័្កត រេឿង ឯកសា

E3/108 (មានកនុងឯកសា

E3/122) ច្ះនងៃទី ០៩-១១ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័

៩-១០ ERN (ភាសាខខម )

00347039-00347040។
2571
រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័
20 ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00003256 (ក្តូវខតកាត់បនាយខ្មង
ំ ឲ្យរៅក្តឹមកក្មិតអបបប មា ដូរច្នះពួករគមិនអាច្
បំខបកខខម ក្កហមបានរឡើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ២៥-២៦ (មាន
រោេនរោបាយ “សមាៃប់រឈ្ៃ ើយសឹក” រោេខតមតងត្តំងពីដំបូងរមៃ៉ាះ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(Philip SHORT) ទំំព័ ២ (ោត់សននិដ្ឋានថ្ន មានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
រដ្ឋយខ្អករៅរេើេំនានំ នឧបរទទវរហតខដេបានរកើតរឡើង)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំំព័ ៧០-៧១ (SHORT រជឿជាក់ថ្ន មានរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ និងសមាៃប់អនក ដាកា នន បប
សាធា ណ ដាខខម ពីរក្ ះវារកើតរឡើងរៅក្គប់ទីកខនៃងទាំងអស់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១២ ( ន
ោន) ទំព័ ៤២ (េន់ នេ់ និងទាហាន បស់រគគឺជាសក្តូវ រហើយក្បសិនរបើពួករគក្តូវបានោប់ខួ ៃន ពួករគនឹងក្តូវ
ករមទច្រោេ)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/203 ោមនច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ២១ ERN (ភាសា
ខខម ) 00385406 (េន់ នេ់ រៅមានឫសរៅកនុងសងគមកមពជា
ុ រដ្ឋយសា ខតមាន ច្នាសមព័នធ ដ្ឋាភិបាេ និងកងទ័ពជា
ក្បព័នធ ប៉ាខនតឫសទាំងរនះបាន របះជាបរណតើ ៗរហើយ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François
PONCHAUD) ទំំព័

២០ (រៅឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមមានរោេរៅបំផ្ទៃញអនកទាំងឡាយខដេរធាើកា បរក្មើឲ្យ

អារម ិក និង បបេន់ នេ់)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង កមមវតា៖ុ សតីពីក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/2719 ច្ះ
នងៃទី ២៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00574325-00574326 ( ដាម្នតីក្កសួងកា ប រទស
បស់ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រលាក សា ិន ឆ្ក បាននិោយថ្ន ពំអាច្មានកា បនតអាីទាង
ំ អស់ពី បបោស់
រហើយថ្នោំបាច្់ក្តូវបំបាត់អតីតកាេរោេឲ្យអស់)។ បទឧរទទសនាម បស់តំណាងបកស កនុងឱកាសអបអ សាទ ខួប
ទី ១៧ ននកំរណើតបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ឯកសា E3/145 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៧៤-៧៦ ERN
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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816>

រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេគណៈកមាមធិកា មជឈិមបានរ ៀបច្ំខ្នកា

វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសជាតិរនាះ នួន ជា ប៉ាេ ពត រខៀវ សំ្ន ក្ពមទាំងរមដឹកនាំ
ុ គ ខដេរៅ
ភូមិភាគ តំបន់ និងរមដឹកនាំរោធា បានពិភាកាោនអំពីបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅឧតតង
រពេរនាះ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានរគសមាៃប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំ។ រក្កាយពីបាន
ពិោ ណារៅរេើ “រជាគជ័យ” នារពេមនមករនះ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានសក្មច្រៅរេើយទធសា្សត
វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ បស់ខួ ៃនរនះ។ ខ្នកា រនះក្តូវបានបញ្ញជក់រៅកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំ រដើមខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥

817>

2573

។

រេើសពីរនះរទៀត មានភ័សត្ត
តុ ងោ៉ាងរក្ច្ើនរេើសេបបង្វាញថ្ន រោេនរោបាយកនុងកា

កំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានបញ្ញជ និងបញ្ញជក់ោ៉ាង

ច្ាស់លាស់រដ្ឋយថ្ននក់ដឹកនាំបកសរៅកនុងអំឡុងរពេវាយសក្មុកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទសជាតិ
និងរក្កាយៗមករទៀត

រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2574

។

រក្កាយពីកា

(ភាសាខខម ) 00442130-00442131។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ហូ យន់ និង ហូ នឹម ឯកសា E3/637
ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៣ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00442327-00442328 ( បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវ ំលាយ
រោេ)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣, ៦១៦។
2572
សនទ កថ្ន បស់ ប៉ាេ ពត រៅកនុងអងគក្បជំមហាជនខដេក្បា ពធខួបរេើកទី១០ននកា បរងកើតកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
ឯកសា E3/349 នងៃទី ១៧ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៦-៨, ៩ ERN (ភាសាខខម ) S 00324815-00324817,
00324818 (ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានដំណាក់កាេតសូកា

ជាតិ។ វាជាដំណាក់កាេវាយក្បយទធក្បឆ្ំង

នឹងពួកច្ក្កពតតិ និងប ិវា បស់ពួករគ)។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (បណតុំឯកសា SWB)
ឯកសា E3/200 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័

១-២, ១១-១២ ERN (ភាសាខខម ) 00292803-

00292804, 00292813-00292814 (ក្តូវខត កាឲ្យបាននូវសាម តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតក្គប់រពេរវលា និងបនតវាយ
ក្បយទធ និងប្ង្វកបខ្មង
ំ សក្តូវទាំងអស់)។
2573
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៣-១៤៧។
2574
សូមរមើេឧទាហ ណ៏ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ខឹម សំហួន ឯកសា E3/3962 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00287536 (រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ សន រសន បានរច្ញបញ្ញជ
ឲ្យោប់ខួ ៃន អនក ដាកា សី វិេមានឋាននត ស័កតិធំៗ និងទាហាន បប េន់ នេ់)។ អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខ
ជាតិសហ ដាអារម ិក

កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិន ោប់ត្តង
ំ ពីរក្កាយរពេបញ្ច ប់ស្ង្វគម

ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00742970-00742971 (ោយកា ណ៍
ថ្ន ខខម ក្កហមបានរច្ញបញ្ញជឲ្យសមាៃប់នាយទាហាន និងអនក ដាកា សី វិេនន ដ្ឋាភិបាេ េន់ នេ់ ទាំងអស់)។ រសច្កតី

បខនាម បស់គណៈកមាមធិកា អនកច្ាប់អនត ជាតិ ត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ៩

បស់គណៈកមាមធិកា ទទួេបនទក
ុ សិទធិ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់កនុងអំឡុងនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ
បានរច្ញបញ្ញជ
រោេ

2575

ឲ្យក្បមូេ្តំអ
ុ តីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

និងយករៅសមាៃប់

។ រោងត្តម រអៀង សា ី រៅអំឡុងនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មជឈិមបកសក៏បាន

រច្ញរសច្កតីសរក្មច្មួយឲ្យសមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

2576

អាច្រងើបបះរបា ក្បឆ្ំងនឹងបដិវតតន៏បាន

រដើមបីធានាថ្ន ពួករគមិន

។ រៅនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ សមមិតត ពិន

រៅភូមិភាគពិរសស បានបញ្ញជឲ្យសមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ច្ំនួន ១៧ នាក់
ខដេបកសបានសរក្មច្ “ករមទច្” រហើយបានកំណត់អតតសញ្ញាណសមាជិកក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ
ថ្នជា “ពួកកបត់” និង “បានរសនើឲ្យ” កមាមភិបាេទាំងអស់ “អនវតតរោេនរោបាយ បស់បកស
រនះ”

2577

។ រៅកនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ បនាទប់ពីបានទទួេព័ត៌មានអំពីខ្នកា

វាយក្បហា បស់ពួកច្ក្កពតតិពី បង ៨៩ (សន រសន) កងពេធំរោធាខខម ក្កហមរេខ ១៦៤
ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យបនតក្បមូេយកក្បវតតិ ូប និងក្បមូេ្តំ ុ “សមាសភាពទាហាន”
កា ខណនាំក្សរដៀងោនរនះខដ

ពី “អងគកា ”

2578

។ បនាទប់ពីមាន

កមាមភិបាេក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគនានា បាន

ោយកា ណ៍រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឆ្នំ ១៩៧៧ និងឆ្នំ ១៩៧៨ ថ្ន “ពួករៅរសសសេ់” នន បបមន
បខនាមរទៀត

ួមទាំងអនក ដាកា

ទាហាន នគ បាេ និងសមាជិកក្គួសា បស់ពួករគ ក្តូវបាន

មនសស (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/3327 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម )
00723754-00723755
សាធា ណ ដាខខម

(វាគឺជារសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមកនុងកា របាសសំអាតអនក ដាកា នន បប

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៦)។ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង ផ្ទន ឯកសា

E3/419.1 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00909627 (ោត់ក្តូវបានខណនាំឲ្យ ក
រមើេទាហាន េន់ នេ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័ ៤២-៤៣ ទំព័
៤២-៤៣ (ោប់ត្តំងពី ក់កណា
ត េឆ្នំ ១៩៧៦ ខ្នកសនតិសខបានទទួេសញ្ញាពីថ្ននក់ដឹកនាំបកសថ្ន ពួករគក្តូវខតក្បឹង
ខក្បងឲ្យអស់ពីេទធ ភាព រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញាណអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបាន ត់រគច្ខៃួន)។
2575
ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦២-៦៦៣ ។
2576
អតាបទសមាភសន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦
ទំព័ ១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462។
2577
រសច្កតីសរក្មច្ករមទច្ (Execution Order) ឯកសា E3/832 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00068914។
2578
កំណត់រហតននកា ក្បជំសមមិតត ១៦៤ ឯកសា E3/813 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00162490។សូមរមើេឧទាហ ណ៏ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយ កាំង រហកកអាវ E3/5762 ច្ះនងៃទី
១៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០០៨ ERN (ភាសាខខម ) 00164319។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01007081
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

កំណត់អតតសញ្ញាណ ោប់ខួ ៃន និង/ឬសមាៃប់។ បាយកា ណ៍មួយច្ំនួនកនុងច្ំរណាម បាយកា ណ៍
ទាំងរនះក្តូវបានបញ្ជូ នរៅ ឬ ច្មៃងជូនរៅ ប៉ាេ ពត រអៀង សា ី នួន ជា វន រវ៉ាត និង/ឬ សន

2579

រសន និងមនទី ឬ គណៈ ៨៧០

2579

។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/511 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម )

00000766 (ខក ពក បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ាេ ពត នួន ជា និង សន រសន អំពីសភាពកា ណ៍ខ្មង
ំ រៅកនុងភូមិភាគឧតត
ួមទាំងអតីតទាហានខដេបានបិទបង្វាញ ូបងត បស់ េន់ នេ់ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់វា រៅនងៃទី ១៨ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧០)។ រសច្កតីោយកា ណ៍រ្ាើរៅក្សុកក្ត្តំកក់ ឯកសា E3/4141 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧
(“រក្កាយពីទទួេបានកា ខណនាំជាបនតបនាទប់ពីអងគកា កនុងកា ក្បុងក្បយ័តនខ្មង
ំ និងរបាសសមាអតពួកទាហានខ្មង
ំ ខដេ
មានបណា
ត សកតិ

កនុងរនាះបានត្តមដ្ឋនពិនិតយរឃើញមានរ្
ម ះដូច្ខ្ងរក្កាម”)។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/1144 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00069447-00069449 (តំបន់
៨០១ បានោយកា ណ៍រៅ ប៉ាេ ពត នួន ជា រអៀង សា ី វន រវ៉ាត និង សន រសន ថ្ន អតីតអនក ដាកា នគ បាេ និង
ទាហាន ក្តូវបាន ករឃើញជាបនតបនាទប់ មានរៅសេ់តិច្តួច្ប៉ារណា
ណ ះ)។

ទូ រេខកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា

E3/995 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00019201-00019202 (ប៉ាេ ពត រអៀង
សា ី នួន ជា និង វន រវ៉ាត បានទទួេ បាយកា ណ៍មួយខដេទាក់ទងនឹងសក្តូវខដេរៅសេ់ “ពួកខ្មង
ំ ខដេរៅ
រសសសេ់” ួមមាន នគ បាេ ទាហាន និងអនក ដាកា សី វិេខដេបានបនៃំខួ ៃនរធាើជាក្បជាជនងមី។ រយើងបានសាគេ់មខ
ពួកវាច្ាស់ រយើងក៏បាន “របាសសំអាត” ពួកវាមួយច្ំនួន រហើយអនកខដេរៅសស់បាន ត់បាត់)។ ទូ រេខកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/996 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 0000108400001085 (រេខ្ភូមិភាគឧតត បានោយ-កា ណ៍រៅគណៈ ៨៧០ រដ្ឋយច្មៃងជូន ប៉ាេ ពត នួន ជា រអៀង សា ី និង
វន រវ៉ាត ថ្ន ពួកខ្មង
ំ ខដេរៅរសសសេ់ បានរងើបកាេរធាើសកមមភាពរឡើង វិញ រហើយក្តូវបានរយើងរបាសសំអាតជា
ខខសសង្វាក់ ប៉ាខនតនគ បាេ ទាហាន និងអនក ដាកា សី វិេមួយច្ំនួនបាន ត់បាត់)។ េិខិតបញ្ញជក់ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ឯកសា E3/2450 ច្ះនងៃទី ១៧-១៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00270746 (បានបញ្ញជក់ក្បាប់
អាន់ ថ្ន សកតិ ២ ច្ំនួន ២ នាក់ និង សកតិ ១ ច្ំនួន ១ នាក់ ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យ អាន់ ពីរក្ ះវាជាកា សរក្មច្ បស់
បកស រដ្ឋយសា ពួកទាំងរនះជាអនកមានបណា
ត សកតិខពស់) ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00270747 (សកតិ ១ មានក់ និង
សមាជិក ២ នាក់ននកងទ័ពអាកាសក្តូវបានអងគកា សរក្មច្ឲ្យបញ្ជូ នរៅ អាន់) ទំព័

៣ ERN (ភាសាខខម )

00270748 (ត្តមមតិខណនាំ បស់អងគកា សរក្មច្ឲ្យោប់ខួ ៃន្សតីរមមា៉ាយ ក្បពនធសកតិ ៤ កនៃះ។ ោត់និោយថ្ន ជី វិត
កាេពីរៅ បបោស់ក្សួេជាងរនះ)។ បាយកា ណ៍កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/2048 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនានងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00079092 (រសនើសំឲ្យបញ្ជូ នអតីតទាហានរៅមនទី
សនតិសខ)។ បាយកា ណ៍កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/4103 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២
ERN (ភាសាខខម ) 00143476 (របតជាាបំផ្ទៃញ និងករមទច្ខ្មង
ំ “ឲ្យអស់ទាង
ំ ក្សុង” អតីតអនក ដាកា ខដេមានបណា
ត សកតិ
ខពស់នឹងក្តូវបញ្ជូ នរៅក្សុក និងរសនើសំរោបេ់ ទាក់ទិននឹងអតីតទាហាន និងក្គូបរក្ងៀន)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

774

01007082
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

818>

រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នន
ធ ឹង

“ខ្មង
ំ ”

ក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈវគគអប់ ំ

បំ ក់បំប៉ានខដេរធាើរឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាំបកស ួមទាំង នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន
ទសសនាវដតី ទង់បដវិ តត និងយវជន និងយវនា ីបដវិ តតនានា
ស រសើ អំពីកា េបបំបាត់ខ្មង
ំ ្ងខដ

2580

2581

2580

និងត្តម យៈ

ខដេរៅរពេរនាះមានកា រេើក

ួមទាំង អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

2582

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំំព័ ៣០-៣១ (រៅឯវគគរ ៀនសូក្តទាំងរនះ ពួករគបាន

ទទួេកា ខណនាំឲ្យរច្ះរធាើកា វាយតនមៃ ត្តមដ្ឋន ោប់ខួ ៃន និង ‘ករមទច្’ ខដេមានន័យថ្ន បំបាត់រោេ ឬសមាៃប់
ខ្មង
ំ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំំព័ ៦៧-៧៤, ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧
ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ទំំព័ ២៥-២៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៣ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯក រហន) ទំំព័
៣៤-៤១, ៥៣-៥៤, ៦៦-៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២ (ជា សាយ) ទំំព័ ២៨-៣៤, ៦៤។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំំព័ ៥២-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ សីហា
ឆ្នំ ២០១២ ( ៉ាោម តន រៅ ភី ភួន) ទំំព័ ៧៥-៧៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip
SHORT) ទំំព័ ៥៧-៥៨។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥។ ខ្នកទី
៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៩។
2581
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/742 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062986 (ក្តូវខតបនតវាយ
សក្មុកជានិច្ចក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ រដញសំពង និងជាន់កពួកវា រដើមបីកំឲ្យពួកវារងើបកាេ ួច្) 00062992 (ក្តូវសក្មិត
សក្មាំ ង ជក្មុះ និងរបាសសំអាតសមាសភាពមិនេអ និងសមាសភាពខ្មង
ំ ) 00062993 (ក្តូវខវកមខ និងរបាសសំអាត
ឲ្យសាអតជាសាាព ពួក រស.អី.អា កា.រហស.រប និងភានក់ង្វ បស់ពួកវា និងខ្កបរក្មើ បស់ពួកវា)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត
ឯកសា E3/135 ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ERN (ភាសាខខម ) 00062809-00062810 (វាយសក្មុកខ្មង
ំ វណណ ៈ ខ្មង
ំ បងកប់
និងភានក់ង្វ បស់ពួកវា)។ ទសសនាវដតីយវជន និងយវនា ីបដិវតត ឯកសា E3/726 ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១៤-១៥
ERN (ភាសាខខម ) 00063491 (ក្តូវរេើកកមពស់សាម តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតឲ្យខពស់ជាប់ជានិច្ច រដ្ឋយសា ខ្មង
ំ ក្គប់
ក្បរភទពាោម កឱកាសរដើមបីបំផ្ទៃញបដិវតត)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា

E3/727 ខខ ឧសភា-មិងនា ឆ្នំ

១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00064578 (ដូរច្នះ ភា កិច្ច បស់រយើង គឺវាយករមទច្ខ្មង
ំ ឲ្យរខទច្ខទី ខ្ចត់ខ្ចយ និង េំ លាយ
ទាំងក្សុង) 00064579 (រយើងក្តូវខតរឃើញមខមាត់ខ្មង
ំ ឲ្យច្ាស់ របាសសំអាតខ្មង
ំ ទាំងរនះ របាសរហើយរបាសរទៀត
ោមនឈ្ប់ឈ្ រដើមបីឲ្យកមាៃំងបកស បស់រយើងសាអត)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ
កថ្នខណឌ ២៦១-២៦៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
2582
ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ERN (ភាសាខខម ) 00063336 (បនាទប់ពីវាយរបាស
សំអាត ខតប៉ានាមនខខ ខ្មង
ំ ក្តូវរខទច្)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/759 ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ERN (ភាសាខខម )
00062748 (បនាទប់ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ ពួកច្ក្កពតតិជារមរកាៃង ក្តូវបរណតញរច្ញអស់ រហើយប ិវា បស់ពួកវាក្តូវ
េំ លាយសាបសូនយ និងជាសាាព ។ រនះគឺជាេទធ្េទី១ននមហាជ័យជមនះ មហាអសាច យ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត
ឯកសា E3/5 ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១២ ERN (ភាសាខខម ) 00063318 (រយើងកំោត់កា ទាក់ទង្េិតកមម
ោស់ជិះជាន់ បានជាមូេដ្ឋាន។ កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះក្បរភទទី១ កំោត់ទាង
ំ ក្សុង។ កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះក្បរភទី២ កំោត់បានជា
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាកសីរ្
ម ះ រពក្ជ ជឹម ជារេខ្ក្សុកក្ត្តំកក់ បានច្ូេ ួមកនុងវគគរ ៀនសូក្ត យៈរពេមួយខខ រៅ
កនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេជាវគគរ ៀនសូក្តសក្មាប់រេខ្ក្សុកទាំងអស់។ កនុងអំឡុងវគគរ ៀនសូក្ត
រនាះ នួន ជា បានបរក្ងៀនមនសសក្បខហេ ៨០០ នាក់ អំពីក្បធានបទខ្មង
ំ ។ រពក្ជ ជឹម បាន
បញ្ញជក់ថ្ន ក្បសិនរបើោមនកា បរក្ងៀន បស់ នួន ជា រទរនាះ “រគនឹងមិនដឹងអំពី របៀបខបងខច្កឲ្យ
ដ្ឋច្់ វាងខ្មង
ំ និងមិតរត ឡើយ”

2583

។

១៤.៣.២ យតតក
ិ មម និងកា បដរិ សធ

819>

រៅមនរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ ខខម

ក្កហមបានបដិរសធច្ំរ ះកតីបា មភ

និងបានបខងា មិនឲ្យមានកា ោប់អា មមណ៍រៅរេើរោេ-

នរោបាយ បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រដ្ឋយអះអាងថ្ន

មានខត “ពួកជនមហាកបត់” ច្ំនួន ៧ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ នឹងក្តូវសមាៃប់រោេ និងរដ្ឋយបានជំ ញ
ឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោករច្ញពីក្បរទស (ខ្នក ១៤.៣.២.១)។ ខខម ក្កហមបាន
អះអាងថ្ន ស្ង្វគម វាងខខម ក្កហម និង “ពួកច្ក្កពតតិ” បានរកើតមានជាបនតរទៀត រដ្ឋយរេើក
រឡើងអំពីកា វាយក្បហា បស់សហ ដាអារម ិក ដូច្ជាក្ពឹតិកា
ត ណ៍នាវាមា៉ាោរហគស (Mayaguez)
និងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅរសៀមោប (ខ្នក ១៤.៣.២.២) រហើយខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន
ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម

មិនក្តូវបានសមាៃប់រទ ប៉ាខនតក្តូវបានបញ្ជូ នរៅត្តមទីជនបទជា

មួយនឹង “ក្បជាជនងមី” ដនទរទៀត (ខ្នក ១៤.៣.២.៣)។ ច្ំណច្ខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងពិោ ណារៅរេើយតតិកមម និងកា បដិរសធទាំងរនះមតងមួយៗ រដ្ឋយរហតថ្នយតតិកមម
និងកា បដិរសធទាំងរនះ

អាច្បង្វាញឲ្យរឃើញពីអតាិភាព

ឬក៏អំពីរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅច្ំរ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។

មូេដ្ឋាន ជាទូរៅខដ ។ ឈ្មួ ញ បញ្ញចំ ក្បវាស់ បណា
ត ក់ អស់ រេើងរហើយ)។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត ឯកសា E3/746
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសាខខម ) 00064487-00064495, 00064499-00064500 (ខ្មង
ំ បងកប់សី ូងន្ទកនុង
ក្តូវបានខវកមខ។ រយើងអាច្ កា និងកា

កមាៃំងបដិវតត និងពក្ងីកកមាៃំងបដិវតត របាសសមាអតសមាសភាពមិនេអ

និងបនតដឹកនាំមហាជនកនុងកា តសូ និងទទួេបានជ័យជមនះបខនាមរទៀត) 00064502 (ជាពិរសសរទៀត កនុងមហា
ច្េនា មហាជនវាយករមទច្... នាំមកនូវជ័យជននះយទធសា្សតជូនជាតិ ក្បជាជន បកស និងបដិវតត)។សូមរមើេ្ងខដ
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦១-២៦៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
2583
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (រពក្ជ ជឹម) ទំំព័ ៣១-៣៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៤.៣.២.១ រសច្កតក្ី បកាស បស់ ណសិ ស ប
ួ ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ប
ួ ម
ួ
ជាតិកមពជា
ុ

820>

រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ សរមតច្ នរោតតម សីហន ខដេទំនងជាមិនបានពិរក្ោះជាមួយ

ខខម ក្កហម បានក្បកាសថ្ន ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ នឹងរេើកខេងរទាសឲ្យទាហាន និង
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបានដឹងអំពីកំហស បស់ខួ ន
ៃ
សិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

2584

រហើយបានច្ូេ ួមកនុង ណ-

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន សរមតច្ នរោតតម

សីហន មិនមានអំណាច្កនុងកា អនវតតត្តមកា សនាខបបរនះរឡើយ និងមិនមានកា ក្គប់ក្គងរៅ
រេើអីខា ដេកំពងខតរកើតរឡើងរៅកនុងក្បរទសរនាះរទ

2585

។ រៅកនុង ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ណសិ ស

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយ បនាទប់ពីមានកា អះអាងថ្ន មានមហាសននិបាត
ជាតិមួយរៅច្ងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេមាន រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតី
ថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្គប់ក្បរភទ

2586

រហើយបានក្បកាស

មានសិទធិរពញរេញកនុងកា ច្ូេ ួមជាមួយ

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក្បសិនរបើពួករគឈ្ប់បរក្មើឲ្យ “ពួកជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់ ភាៃម
រនាះ។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ជា “កា ោំបាច្់ដ្ឋច្់ខ្ត” ខដេក្តូវខតសមាៃប់ “ពួកជនមហា
កបត់” ទាំង ៧ នាក់ រនះ រទាះបីជាពួករគបានច្ះច្ូេក៏រដ្ឋយ។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេ្សពា្ាយ
ត្តមវិទយុរនះមានច្ះហតារេខ្ បស់ រខៀវ សំ្ន

2584

2587

។ បនាទប់មក រខៀវ សំ្ន បានោំក្ទជា

សា ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ដំរណើ ខក្បក្បួេននកិច្ចកា កមពជា
ុ ឯកសា E3/2680 នងៃទី ២៣

ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00810735 (ក្ពះអងគបានសក្មុករធាើកា ច្ោ
ជាមួយនឹងច្េនាតសូកនុងក្បរទស និងបានក្បកាសថ្ន
ដេ់ពួកជនកបត់ខដេបានដឹងអំពីរទាសកំហស បស់ខួ ៃន

រដ្ឋយមិនបានទំនាក់ទំនង

ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រក្តៀម្តេ់កា រេើកខេងរទាស
រដ្ឋយច្ូេ ួមជាមួយកមាៃំង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

និង

ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។ ខខម ក្កហមទំនងជាមិនរពញច្ិតន
ត ឹងកា សរក្មច្ខបបរនះរទ។
2585
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១។
2586
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនរជឿជាក់រៅរេើភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះខដេថ្ន មហាសននិបាតរនះពិត
ជាបានក្បា ពារធាើរនាះរឡើយ (ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧០)។
2587
រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតីសម័យក្បជំមហាសននិបាត បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេ
ក្តូវបាន្សពា្ាយ (FBIS) ឯកសា E3/117

ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )

00242308-00242309 ។ ទូ រេខ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/189 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥
ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00896371-00896372 (ជនមហាកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់ ខដេក្តូវបាន្តនាទរទាសរដ្ឋយ
មហាសននិបាតជាតិរៅនងៃទី ២៤ និង ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ គឺ េន់ នេ់ សិ ិមតៈ សឺង ង៉ាកថ្នញ់ រច្ង រហង អិន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាធា ណៈច្ំរ ះកា េបបំបាត់ “ពួកជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់រនាះ រដ្ឋយធានាថ្ន អនក ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតនឹង ួច្្តពីរសច្កតីសាៃប់
តសូរនះឲ្យបានទាន់រពេរវលា

821>

ក្បសិនរបើពួករគច្ូេ ួមកនុងច្េនា

2588

។

បាយកា ណ៍កា ទូតជារក្ច្ើនរៅកនុងរពេរនាះបានសននិដ្ឋានថ្ន រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបាន

រធាើរឡើង រដើមបីបដិរសធច្ំរ ះកតីបា មភ បស់សហគមន៍អនត ជាតិ អំពីេទធភាពននកា សមាៃប់ ង្វគេ
បនាទប់ពីជ័យជមនះ បស់ខខម ក្កហម

2589

។ រទាះបីជា សរមតច្ នរោតតម សីហន បដិរសធច្ំរ ះកតី

បា មភ បស់អនត ជាតិខដេថ្ននឹងមានកា សមាៃប់ ង្វគេបនាទប់ពីជ័យជមនះរនាះ រដ្ឋយសំអាងថ្នមាន
ខត “ពួកជនមហាកបត់” ច្ំនួន ៧ នាក់ប៉ារណា
ណ ះ នឹងក្តូវសមាៃប់រោេក៏រដ្ឋយ

2590

ក៏មានរសច្កតី

ោយកា ណ៍ថ្ន ក្ពះអងគបានពាក ណ៍ថ្ន ក្បជាជនកមពជា
ុ នឹងេបបំបាត់រោេឲ្យអស់ម្នតី និងអនក
ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម និងបានអំ វនាវឲ្យ “ពួកជនមហាកបត់” ច្ំនួន ១៦ នាក់
រ្សងរទៀតទទួេខសក្តូវច្ំរ ះ “ឧក្កិដក
ា មមស្ង្វគម” បស់ពួករគ

822>

2591

។

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ មិនដូច្ជារសច្កតីក្បកាស បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន កាេ

ពីខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ រឡើយ រសច្កតីក្បកាសរក្កាយៗមករទៀត

ួមទាំងរសច្កតីក្បកាស បស់

ត្តំ ឡុង បូរ ៉ាត និង សសខសតន ខហា ណង់រដស)។ រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់សាានទូត ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ឯកសា E3/1352 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00498213-00498214។
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក

កមមវតា៖ុ បាយកា ណ៍ភាសាខខម

ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា

E3/3334 នងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦-៨ ERN (ភាសាខខម ) 00740865-00740868។
2588
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២៧។
2589
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បាយកា ណ៍ភាសាខខម ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៥ ឯកសា E3/3336 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00635049 ។ ទូ រេខ បស់
ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ នងៃទី ១១ ខខ មីនា សរងេបអតាបទកាខសត EA ឯកសា E3/3337 ច្ះ
នងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00810766-00810767។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង

កា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភសន៍ វាងរលាក John Burns និងសរមតច្សីហន ឯកសា E3/3339
ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00632770។
2590
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ នងៃទី ១១ ខខ មីនា សរងេបអតាបទកាខសត EA
ឯកសា E3/3337 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00810766-00810767។
2591
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន (ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1287 ច្ះនងៃទី
០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00351594។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

សននិបាត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
បាន្តេ់កា រេើកខេងរទាសមួយខដេមានកក្មិត។ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម នឹងទទួេបានកា រេើកខេងរទាស

ខតកនុងក ណីខដេពួករគឈ្ប់

ំ ៧ នាក់ រនាះឲ្យបានទាន់រពេរវលាប៉ារណា
ណ ះ
សហកា ជាបនាទន់ជាមួយនឹងជនមហាកបត់ទាង
កា អត់ឱនរនះនឹងក្តូវបានបដិរសធ្ងខដ

។

កនុងក ណីពួកអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ច្ះ

ច្ូេជាមួយខខម ក្កហមបនាទប់ពីខខម ក្កហមបានរកាតបកាតប់ទីក្កុងភនំរពញ

823>

2592

2593

។

រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន ពួករគបាន ករឃើញ

ខ្នកា បស់សក្តូវខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថ្ននឹងរងើបបះរបា ក្បឆ្ំង

2594

ឈ្ន ះស្ង្វគម

ក្បសិនរបើខខម ក្កហម

។ ជាពិរសស រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

និង ភានក់ង្វ រសើបកា សមាៃត់ (រស.អ.ី អា) មានខ្នកា រធាើោតរមដឹកនាំខខម ក្កហម និងរធាើ ដា2592

ទូ រេខ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/189 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសា

ខខម ) 00323158 (មហាសននិបាតជាតិបានអំ វនាវឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម របាះបង់រោេ ពួកជនមហាកបត់
ទាំង ៧ នាក់រនាះ “កនុងខណៈខដេមិនទាន់ហួសរពេ”)។ ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ
បាយកា ណ៍ខខម ច្ះខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/3334 នងៃទី ០៤ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦-៨ ERN (ភាសា
ខខម ) 00740865-00740868 (អនកនរោបាយ និងឥសស ជនជាន់ខពស់រ្សងរទៀត អាច្ច្ូេ ួមជាមួយនឹង ណសិ ស
ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ក្បសិនរបើពួករគឈ្ប់សហកា ជាមួយអនកទាំង ៧ នាក់ “នារពេរនះ”)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួង
កា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បាយកា ណ៍ភាសាខខម - នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/3341
នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00631505-00631506។ រខៀវ សំ្ន រធាើជាអធិបតី
សម័យក្បជំមហាសននិបាត បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ៖

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ខដេក្តូវបាន្សពា្ាយ

(FBIS)

ឯកសា E3/117 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00242308-00242309 (អនក ដាកា
បបសាធា ណ ដាខខម មានសិទធិរពញរេញ

កនុងកា ច្ូេ ួមជាមួយ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ / ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិ

កមពជា
ុ ក្បសិនរបើពួករគ “របាះបង់រោេកា ង្វ បស់ពួករគកនុងកា បរក្មើជនកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់រនាះ”)។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ៩៦ (មានកា អំ វនាវពី រខៀវ សំ្ន ហូ នឹម និង ហូ យន់
ឲ្យមកច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហមជាបនាទន់ មិនក្តូវរៅយូ រទ)។
2593
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ សា ព័ត៌មានសរងេប EA នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឯកសា
E3/3338 នងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00740878-00740879។ ទូ រេខ បស់
ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កិច្ចសមាភសន៍ វាងរលាក John Burns និងសរមតច្សីហន ឯកសា
E3/3339 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00632771។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស
សហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ បាយកា ណ៍ភាសាខខម - នងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឯកសា E3/3341 នងៃទី ១៨ ខខ
មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00631508។
2594
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បហា

2595

។ ដូរច្នះ កិច្ចសហកា ណាមួយរៅរពេ ឬ រក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ គឺជាកា យឺតរពេ។

បនាទប់ពី ំរដ្ឋះ ទាហាន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម និង “ភានក់ង្វ សមាៃត់” ក្តូវបានកំណត់
រោេរៅ និងខសាង កោប់ខួ ៃន និងសមាៃប់រោេ

824>

2596

។

ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិកបានរធាើរសច្កតីោយកា ណ៍រៅកនុង ខខ ឧសភា ឆ្នំ

១៩៧៥ ថ្ន រក្ៅពីបគគេច្ំនួន ២ នាក់ កនុងច្ំរណាម “ពួកជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់ (សិ ិមតៈ
និង ឡុង បូរ ៉ាត) អនក ដាកា ជាន់ខពស់នន បបសាធា ណ ដាខខម ៥ នាក់ រ្សងរទៀត ក្តូវបានោប់ខួ ៃន
និងសមាៃប់រោេ។ អនកខដេក្តូវបានសមាៃប់ទាង
ំ រនាះ ួមមាន អង បនហ

(ក្បធានសភាជាតិ)

រថ្នង េឹមហួង ( ដាម្នតីក្កសួងព័ត៌មាន) ឈ្ីម ឈ្ួន (បញ្ញជកា ភូមិភាគពិរសសទីក្កុងភនំរពញ)
ក្សី ោ៉ា (បញ្ញជកា កងពេតូច្ ្័ក្តរោង) និង េន់ ណន (ឧតតមរសនីយ៍ក្តីខដេបានលាឈ្ប់ពី
កា ង្វ និងជាបអូនក្បុស បស់ េន់ នេ់)

2595

2597

។ មិនមានបគគេណាមានក់កនុងច្ំរណាមអតីតអនក ដា-

អតាបទសមាភសន៍ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦ ទំព័

១០-១១ ERN (ភាសាខខម ) 00062461-00062462។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង កមមវតា៖ុ ដំរណើ
ទសសនកិច្ច បស់ឯកអគគ ដាទូតក្បរទសដ្ឋណឺមា៉ាករៅកមពជា
ុ ឯកសា E3/480 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័
៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00583720-00583721។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek
ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00291035-00291036។ សូម
រមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹកបទសមាភសន៍ ជាមួយ រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3196 មិនមានច្ះកាេប ិរច្ិទ ទំព័ ៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00807445 (ោត់បានដឹងថ្ន រៅសេ់ភានក់ង្វ អារម ិកខៃះ ប៉ាខនតភានក់ង្វ ទាំងរនះ ខ្ចត់ខ្ចយោ៉ាងឆ្ប់
ហ័ស)។
2596
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន) ដំណាក់កាេទី១កថ្នខណឌ ( ៥០៣-៥១៣។
2597
សា ទូរេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រសច្កតីោយកា ណ៍ បស់ក្បជាជនអារម ិកសតីអំពី
សាានភាពទីក្កុងភនំរពញបនាទប់ពីកា ដួេ េំ ឯកសា E3/4148 ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៧ ERN
(ភាសាខខម ) 00664000។

សូមរមើេ្ងខដ

បាយកា ណ៍រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

(ក្បរទសកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/3865 ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៦ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00597825 (រអៀង សា ី បាន
អះអាងរៅកនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងអំឡុងដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅកាន់ក្បរទសនង ថ្ន រមដឹកនាំបី ូបនន បបោស់
ក្តូវបានក្បហា ជី វិតរហើយ៖ ឡុង បូរ ៉ាត ក្ពះអងគមាចស់ សិ ិមតៈ និង េន់ នន់)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទស
សហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ រលាក រអៀង សា ី រធាើទសសនកិច្ចរៅក្បរទសនង ឯកសា E3/3360 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00740797 (រអៀង សា ី បានបញ្ញជក់ថ្ន ឡុង បូរ ៉ាត និង េន់ នន់ ក្តូវបាន
ក្បហា ជី វិតរហើយ)។ ភាពយនតឯកសា រដ្ឋយ THET S. និង R. LEMKIN៖ សក្តូវ បស់ក្បជាជន (Enemies of
the People) ឯកសា E3/40001R ឆ្នំ ២០០៧ (ឈ្តវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (One day at Po
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងរនះ ក្តូវបានវិនិច្័យ
ិ រទាស រដ្ឋយមហាសននិបាតជាតិថ្នជា “ពួក
ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់រនាះរឡើយ

2598

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រៅកនុងសនទ កថ្នមួយ

ខដេក្តូវបានខងៃងរៅនងៃទី ០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ សរមតច្ នរោតតម សីហន បានពក្ងីកបញ្ជ ី
រ្
ម ះ “ពួកជនមហាកបត់” រដ្ឋយបានោយរ្
ម ះ “ឧក្កិដជ
ា នស្ង្វគម” ច្ំនួន ១៦ នាក់ បខនាម
រទៀត ួមទាំង េន់ ណន ្ងខដ ខដេក្តូវនាំខួ ន
ៃ យករៅទទួេខសក្តូវ

825>

2599

។

ខប៉ាន នត នាយក ដាម្នតីនន ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ក៏បានអះអាង្ងខដ ថ្ន ណសិ ស

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ / ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

បានអំ វនាវឲ្យអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា -

ណ ដាខខម ោករច្ញពីក្បរទសរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយបានបញ្ញជក់ថ្ន មិន
មានរោេនរោបាយសមាៃប់ពួករគរឡើយ2600។ ប៉ាខនត រទាះបីជាពួករគបាន ត់រគច្ខៃួនក៏រដ្ឋយ ក៏
អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មិនមានសវតាិភាពរឡើយ។ ខខម ក្កហមបានសាះខសាងោ៉ាង
សកមម្ងខដ រដើមបីឲ្យមានកា បញ្ជូ ន “ជនកបត់” ជាន់ខពស់ ខដេបាន ត់រភៀសខៃួន ឲ្យក្តឡប់មក
វិញ ួមទាំង

Sosthene Fernandez ឧតតមរសនីយ៍ រសក សំរសៀត វ រសនីយ៍ឯក រកត រ ៉ាត

វ រសនីយ៍ឯក ជូ រដត និង បាន សាង ខដេជាអតីត ដាម្នតីក្កសួងយតតិធម៌

2601

។ រៅកនុងឆ្នំ

Chrey)) ក្តង់ច្ំណច្ 22.07 - 22.11 (នួន ជា បានអះអាងថ្ន “បទបញ្ញជនរោបាយ” បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាចត់” រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអនវតត)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។
2598
ទូ រេខ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/189 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00896371-00896372។
2599
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន (ទីភានក់ង្វ សា ព័ត៌មានកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/1287 ច្ះនងៃទី
០២ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00351594។
2600
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ បទសមាភសន៍ជាមួយរលាក ខប៉ាន នត ឯកសា E3/4132 ច្ះនងៃ
ទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00491367-00491368។
2601
រសច្កតីក្បកាសព័ត៌មាន បស់សាានទូតោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឯកសា E3/1352 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) 00498213-00498214 ( មៃឹកដេ់សហគមន៍អនត ជាតិថ្ន សសខសតន ខហា
ណង់រដស ខដេបានរភៀសខៃួនរៅក្បរទសបាោំ ង រៅខតជាជនកបត់មានក់កនុងច្ំរណាមជនកបត់ទាង
ំ ឡាយខដេក្តូវបាន
កាត់រទាសរដ្ឋយមហាសននិបាតជាតិ

និងបានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យក្បជាជនទាំងអស់ឲ្យោំក្ទដេ់រសច្កតីក្បកាស បស់

មហាសននិបាតជាតិ។ អនសា ណៈ បស់ក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិកមពជា
ុ ក្បោំ
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឯកសា E3/491 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00704454
(អាជាាធ កមពជា
ុ បានរសនើសំក្បរទសនងជារក្ច្ើនដងឲ្យបញ្ជូ នជនរភៀសខៃួនខខម មកកមពជា
ុ
ជាពិរសស អនកខដេជិតសនិទធ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩៧៦ មានរសច្កតីោយកា ណ៍ថ្ន ជនរភៀសខៃួនរៅកនុងក្បរទសនងខដេក្តូវបានបញ្ជូ នក្តឡប់មក
ខខម ក្កហមវិញ ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងរនាះ ក្តូវបានសមាៃប់

826>

2602

។

រហតដូរច្នះរហើយ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីក្បកាស បស់ ណសិ ស

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ / ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ខដេថ្ន អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រក្ៅពី
“ពួកជនមហាកបត់” ច្ំនួន ៧ នាក់ នឹងទទួេបានកា រេើកខេងរទាស ក្ពមទាំងកា អំ វនាវឲ្យ
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោករច្ញពីក្បរទសរនាះ មិនបានបង្វាញអំពីរោេនរោបាយ
ននខ្នកណាមួយ បស់ពួកខខម ក្កហម រដើមបីទកជី វិត បស់ពួករគរឡើយ។ រសច្កតីក្បកាសទាំងរនះគឺ
ក្ោន់ខតជាកា លាក់បាង
ំ រៅកា ពាោម រដើមបីរធាើកា បដិរសធឲ្យសមរហត្េរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ
ប៉ារណា
ណ ះ ដូច្ោនរៅនឹងអងគកា ខដេបានរច្ញរសច្កតីក្បកាសទាំងរនាះខដ

2603

។ ត្តមពិត ម្នតីមានក់

ជាមួយ បប េន់ នេ់ ួមមាន ឧតតមរសនីយ៍ រសក សំរសៀត វ រសនីយ៍ឯក រកត រ ៉ាត វ រសនីយ៍ឯក ជូ រដត និង
បាន សាង ខដេជាអតីត ដាម្នតី ក្កសួងយតតិធម៌)។
2602
អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិសហ ដាអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិន ោប់
ត្តំងពីរក្កាយរពេបញ្ច ប់ស្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសា
ខខម ) 00742970-00742971 (ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ៣៥០ នាក់ ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបាន

បញ្ជូ នក្តឡប់មកពីក្បរទសនង រហើយក្តូវបានសមាៃប់រោេ)។ េិខិតពីអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ រ្ាើជូន រខៀវ
សំ្ន ឯកសា E3/3864 ច្ះនងៃទី ២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323619-00323621
(ជក្មាបជូន រខៀវ សំ្ន អំពីកា រោទក្បកាន់ថ្ន ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ ខដេបានវិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ
វិញក្តូវបានសមាៃប់រោេ)។ អនសស ណៈ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ កមមវតា៖ុ កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ព័ត៌មាន និងសកមមភាពងមីៗ ឯកសា E3/3307 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម )
00630464-00630465 (េិខិតមួយច្ាប់ក្តូវបានរ្ាើរៅ រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីោយកា ណ៍អំពី កា សមាៃប់

ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ ខដេក្តូវបានបញ្ជូ នក្តឡប់ពីក្បរទសនងរៅកនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦)។ ទូ រេខ បស់
ក្កសួងកា ប រទសបាោំ ង

កមមវតា៖ុ កា បញ្ជូ នជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ ឲ្យក្តឡប់រៅកាន់ក្បរទសកំរណើត វិញ

ឯកសា

E3/2742 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00807801-00807802 (ជនរភៀសខៃួន
ច្ំនួន ២៦ នាក់

ួមទាំង គយមានក់ នគ បាេមានក់ រៅហាាយក្សុកមានក់ និងអតីតទាហាន ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យ

ខខម ក្កហម។ ជនរភៀសខៃួនទាំងរនះគឺជាកា បាក់មខ បស់ខខម ក្កហម ជាពិរសស ជនរភៀសខៃួនខដេជាអនក ដាកា នន
បបសាធា ណ ដាខខម ។ បនាទប់ពី វិេក្តឡប់ បស់ពួករគ ជនរភៀសខៃួនទាំងរនាះក្តូវបានបរណតើ ជាសាធា ណៈ រហើយ
មិនមានកា សងស័យពីរជាគវាសនា បស់ពួករគរនាះរទ)។
2603
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០០។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣០។ ខ្នកទី ១៤៖
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

782

01007090
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រៅកនុងខទទកាេ័យ បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន រៅកនុងទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ បានក្បាប់អនកកា ទូតបាោំ ង
រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ថ្ន ខខម ក្កហមកំពងពាោមរធាើោ៉ាងណាកំឲ្យសហគមន៍អនត ជាតិច្ូេ
មករក្ជៀតខក្ជកកនុងខណៈខដេខខម ក្កហមរធាើកា ជក្មះបញ្ជ ី

2604

។

១៤.៣.២.២ ស្ង្វគមជាមួយពួកច្ក្កពតតរិ ៅខតបនត

827>

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ ឆ្នំ ១៩៧៧ និងឆ្នំ ១៩៧៨ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ បាន

អំ វនាវមតងរហើយមតងរទៀតឲ្យ ខប៉ាន នត រខៀវ សំ្ន និង ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
រសើបអរងកត ឬ អនញ្ញាតឲ្យអនកសរងកតកា ណ៍ឯកោជយ រសើបអរងកតរៅរេើកា ំរលាភសិទធិមនសស
ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ ួមទាំង កា សមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
រោទក្បកាន់អំពីកា សមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
2604

2605

។ កា

ក្តូវបានោយកា ណ៍រៅរេើ

ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ រោងសា ទូ រេខ បស់រលាករេខ ៣៤៧ ឯកសា

E3/2718 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ រមសាឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00821492 ។
2605
រសច្កតខី ងៃងកា ណ៍រេើករឡើងរដ្ឋយអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (ECOSOC) ឯកសា E3/4198 ច្ះខខ
សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00338195 (រសនើសំ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយឲ្យអនកសរងកតកា ណ៍
ឯកោជយរធាើកា រសើបអរងកតរៅកនុងក្បរទស

និងបរងកើតយនតកា សមក្សបនានា

រដើមបីកា

សិទធិជាមូេដ្ឋាន បស់

ក្បជាពេ ដាមានក់ៗ)។ េិខិត បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិរ្ាើជូន រខៀវ សំ្ន ឯកសា E3/3864 ច្ះនងៃទី
២៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00323620-00323621 (រដ្ឋយទាញច្ំណាប់អា មមណ៍ បស់
រខៀវ សំ្ន ច្ំរ ះកា កា រោទក្បកាន់ថ្ន ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ខដេបាន វិេក្តឡប់មកកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ វិញ
រនាះក្តូវបានសមាៃប់រោេ រហើយក្បជាជនក្តូវបាននាំខួ ៃនយករច្ញរៅបាត់ និងសមាៃប់រោេ រដ្ឋយសា ខតសកមមភាព
បស់សមាជិកក្កុមក្គួសា ពួករគ)។ បាយកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

(ក្បរទសកមពជា
ុ ) ឯកសា E3/3865 ឆ្នំ ១៩៧៥-១៩៧៦ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 00597826-00597827
(រៅនងៃទី ១៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៧ អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិបានសខមតងកា ក្ពួយបា មភជូនរលាក ខប៉ាន នត
អំពី បាយកា ណ៍នានាសតីពកា
ី
ំរលាភសិទធិមនសស។ រក្កាយពីកា បរងកើត ដ្ឋាភិបាេងមី ួច្មក អងគកា រេើកខេងរទាស
អនត ជាតិបានស រស េិខិតរ្ាើជូនរលាក រខៀវ សំ្ន រៅនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦។ អងគកា រេើកខេងរទាស
អនត ជាតិពបា
ំ នទទួេច្រមៃើយតបមក វិញរទ)។ អនសស ណៈ បស់អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ៖ ព័ត៌មាន និង

សកមមភាពងមីៗអំពី បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/3307 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ១-២ ERN
(ភាសាខខម ) 00630464-00630465 (េិខិតមួយច្ាប់ក្តូវបានរ្ាើជូនរលាក រខៀវ សំ្ន

ក់ព័នន
ធ ឹងរសច្កតីោយកា ណ៍

អំពកា
ី សមាៃប់ជនរភៀសខៃួនច្ំនួន ២៦ នាក់ខដេក្តូវបានបញ្ជូ នមកពីក្បរទសនង វិញរៅ កនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៦។
អងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិកបា
៏ នរ្ាើេិខិតជារក្ច្ើនច្ាប់្ងខដ រៅកនុងឆ្នំ
្ាយរសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ

១៩៧៦

រហើយមានគរក្មាងរច្ញ

ក្បសិនរបើអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិមិនបានទទួេកា រ្ៃើយតបណា

មួយរនាះរទ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

783

01007091
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ឆ្កអនត ជាតិ រដ្ឋយបណា
ត ដា និងអងគកា នានា

2606

។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ រអៀង សា ី បាន ិះគន់ថ្ន

សហគមន៍អនត ជាតិបានរផ្ទតតកា យកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រៅរេើរជាគវាសនា បស់ “ពួកកបត់ជាតិ” និង
ឧក្កិដជ
ា នស្ង្វគមខ្ៃង
ំ រពក

2607

។

រដើមបីបង្វាញកា ោំក្ទដេ់អំណះអំណាង បស់ខួ ៃនខដេថ្ន

សហ ដាអារម ិក និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម (ខដេក្តូវបានរគដឹងថ្នជាភានក់ង្វ បស់
ពួករគរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ )

បានបនតរក្ជៀតខក្ជកច្ូេកនុងកិច្ចកា បស់ខួ ន
ៃ

ក្បកាសជាសាធា ណៈរដ្ឋយបានរោទក្បកាន់ថ្ន

ខខម ក្កហមបាន

មានកា វាយក្បហា មករេើបូ ណភាពខដនដី

បស់កមពជា
ុ រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ជាពិរសស ខខម ក្កហមបានរេើករឡើងអំពី
ក ណីកបា៉ាេ់ Mayaguez ខដេបណា
ត េឲ្យមានកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅក្កុងក្ពះសីហន រៅកនុង
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សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃអំពឥ
ី ណូ ឌ ច្ិន

ឯកសា E3/3471 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00723764 (រោេនរោបាយោប់
ខៃួន និងសមាៃប់ម្នតី ដាកា ោស់រៅទូទាំងក្បរទស)។ អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ
កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិន ោប់ត្តង
ំ ពីរក្កាយរពេបញ្ច ប់ស្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ
កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00742970 (សមាជិកននឥសស ជននរោបាយ កា ិោេ័យធិបរតយយ
និងទាហាន បស់ ដ្ឋាភិបាេមន ោមនអភ័យឯកសិទធិរទ និងជាមខសញ្ញាដ៏សំខ្ន់កនុងកា សមាៃប់

ួមទាំងក្គួសា បស់

អនកទាំងរនាះ្ងខដ )។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍រេើករឡើងរដ្ឋយអងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ (ECOSOC) ឯកសា
E3/4198 ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00338190 (មានរសច្កតោ
ី យកា ណ៍ថ្ន មានកា
ក្បហា ជី វិតអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្ពមទាំងក្គួសា បស់ពួករគ រដ្ឋយោមនកា ជំនំជក្មះអាីរឡើយ

និងមានកា បាត់ខួ ៃនជាេកេណៈក្ទង់ក្ទាយធំ ជាពិរសសកនុងឆ្នំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៦)។ បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេ

សហ ដាអារម ិកដ្ឋក់ជូនគណៈកមាមធិកា សិទធិមនសស រោងត្តមរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC)
ឯកសា E3/1802 ច្ះនងៃទី ០៦ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00224342 (អតីតទាហាន សិសស
និសសិត និងម្នតី ដ្ឋាភិបាេទាំងអស់ កំពងក្តូវបានេបបំបាត់រោេ)។

ច្ក្កភពអង់រគៃ ស

និងរអៀ ឡង់ខ្ងរជើង

(XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា
00654876

បាយកា ណ៍ដ្ឋក់ជូនរដ្ឋយោជ ដ្ឋាភិបាេ

រោងត្តមរសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសសរេខ

E3/3400 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័

(កនុងខណៈខដេពួករគបានបរណតញក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

៩

៥ ERN (ភាសាខខម )

ខខម ក្កហមបានរ្តើមរសើបអរងកតរៅរេើ

ក្បវតតិ ូបក្បជាជនក្គប់ៗោន រដ្ឋយបំខបកអនក ដាកា ោស់ឲ្យរៅដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក រហើយបនាទប់មក អនកទាំងរនាះក្តូវបាន
រគយករច្ញរៅបាត់ រដ្ឋយសា រហត្េនានា ួច្រហើយក៏សមាៃប់រោេខតមតង)។
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ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភសន៍ បស់សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយរលាក
រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 0063594400635945 (រទាះបីជា ឡុង បូរ ៉ាត សាៃប់ ឬមិនសាៃប់ក៏រដ្ឋយ ក៏បគគេរនះ គឺជាជនកបត់ជាតិខដេក្តូវបាន វិនិច្័យ
ិ
រទាសរដ្ឋយក្បជាជន និងមហាសននិបាតខដ )។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek
ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥

ឯកសា E3/550 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-

៤ ERN (ភាសាខខម ) 00291036-00291038។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

784

01007092
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥
រសៀមោប
2608

2608
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និងកា រោទក្បកាន់អំពកា
ី ទមាៃក់ក្ោប់ខបក បស់អារម ិកមករេើក្កុង

។

រៅកនុងខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមោប់បានកបា៉ា េ់ Mayaguez និងកងនាវិករៅរេើកបា៉ា េ់រនះ រដ្ឋយកា

អះអាងថ្ន កបា៉ា េ់ Mayaguez រនះ បាន្
ៃ ន នេកេយច្ូេមកកនុងខដនទឹក បស់កមពជា
ុ និងមានបំ ក់ឧបក ណ៍
រសើបកា ណ៍រទៀត្ង។ រក្កាយពីអារម ិកមានបំណងសរ្ង្វគះយកកបា៉ា េ់រនះរៅវិញជារក្ច្ើនរេើក ួច្មក ួមទាំងកា
ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅក្កុងក្ពះសីហន្ង ខខម ក្កហមបានអះអាងថ្ន វិធានកា ទាំងរនះវាឆ្ប់រពក និងថ្ន ខៃួនបាន
សរក្មច្ ួច្មករហើយ

ប៉ាខនតក្ោន់ខតមិនទាន់បានក្បកាសថ្ន

ក្កុមនាវិកទាំងរនាះនឹងក្តូវបានរដ្ឋះខេងខតប៉ារណា
ណ ះ

(កមពជា
ុ បដិរសធថ្ន មិនបានបញ្ញជឲ្យោប់កបា៉ា េ់រនាះរទ) (កាខសត The Washington Post) ឯកសា E3/646 ច្ះនងៃ
ទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) S 00710292-00710294 (រអៀង សា ី បាន ពនយេ់ថ្ន
ក្បធានាធិបតី Ford បានទទួេដំណឹងអំពសា
ី ា នភាព បស់កបា៉ា េ់រនាះរៅនងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥។ មានកិច្ច
ខិតខំក្បឹងខក្បងខ្ងកា ទូត រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ១២-១៤ ខខ ឧសភា រហើយបនាទប់មក រៅនងៃទី ១៤ ខខ ឧសភា អារម ិក
បានោប់រ្តើមរបើកកា វាយក្បហា បស់ខួ ៃនខតមតង។ រៅនងៃដនដេរនាះ រលាក ហូ នឹម បានក្បកាសត្តមវិទយុថ្ន
កបា៉ា េ់ Mayaguez និងក្កុមនាវិក នឹងក្តូវបានរដ្ឋះខេង)។ កា ពិនត
ិ យពិច្័យក ណីកបា៉ា េ់ ‘Mayaguez’ (ទសសនាវដតី
រសដាកិច្ចច្ងបូ ៌ ) ឯកសា E3/647 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 0065120400651205 (រអៀង សា ី បានក្បសាសន៍ថ្ន កបា៉ា េ់ បស់អាម ិកមួយរក្គឿង ក្តូវបានរមបញ្ញជកា ក្បោំរៅតំបន់ឈ្ូង
សមក្ទនងោប់បាន។

ប៉ាខនត

ខណៈរពេកមពជា
ុ កំពងរ ៀបច្ំរដ្ឋះខេងកបា៉ា េ់រនាះ

អារម ិកបានោប់រ្តើមទមាៃក់

ក្ោប់ខបក និងវាយក្បហា មករេើករកាះត្តង ខដេជាកខនៃងោត់ទកកបា៉ា េ់រនាះ ក៏ដូច្ជាកំពង់ខ្ក្កុងក្ពះសីហន
និងរ្ន សមក្ទោម្ងខដ ។ កិច្ចសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយសា ព័ត៌មាន Newsweek ឯកសា E3/550 ច្ះ
នងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសាខខម ) S 00651204-00651205 (កមពជា
ុ បានរធារើ សច្កតី
សរក្មច្ច្ិតក្ត តឹមក្តូវច្ំរ ះកា ោប់នាវា Mayaguez រនាះ រដ្ឋយសា នាវារនាះសាិតរៅកនុងខដនទឹក បស់កមពជា
ុ រហើយ
វាជានាវារសើបកា ណ៍រទៀត្ង)។ ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតាុ៖ បទសមាភសន៍ បស់សា ព័ត៌មាន
Newsweek ជាមួយរលាក រអៀង សា ី ឯកសា E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00635943-00635944។
2609
រៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ខខម ក្កហមបានក្បកាសជាសាធា ណៈថ្ន យនតរហាះ បស់អារម ិកបានទមាៃក់
ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប។ ក្កសួងកា ប រទសអារម ិកបានក្បកាសថ្ន កា រោទក្បកាន់រនាះជាកា គួ ឲ្យអស់
សំរណើច្ និងមិនពិតទាេ់ខតរសាះ។ អនកកា ទូតប រទស ខដេបានរៅពិនិតយដេ់កខនៃងទមាៃក់ក្ោប់ខបករនាះ ត្តមកា
អរញ្ជ ើញ បស់ខខម ក្កហម មិនរជឿជាក់ថ្ន កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនាះបណា
ត េមកពីកា វាយក្បហា ្ៃូវអាកាស ឬក៏បាន
រកើតរឡើងរៅកនុងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ រនាះរទ (កំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ កាេក្បវតតិ
កមពជា
ុ (ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦) ឯកសា E3/490 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៨-១០ ERN (ភាសាខខម )
00522392-00522394

(ក្កសួងកា ប រទសអារម ិកបានបកក្សាយកា រោទក្បកាន់រនាះថ្ន

“ជាកា គួ ឲ្យអស់

សំរណើច្ និងមិនពិតទាេ់ខតរសាះ”)។ ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំង កមមវតា៖ុ ព័ត៌មាន និងសកេីកមមអំពក្ី បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/485 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00524037-00524038 (បនាទប់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រដ្ឋយមិនគិតពីកា ពិតននកា រោទក្បកាន់ទាង
ំ រនះ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈនានា

អំពីកា វាយក្បហា មករេើបូ ណភាពខដនដីកមពជា
ុ

មានបំណងបង្វាញថ្ន

ំ ក្សុងរៅរឡើយរទ
ច្ក្កពតតិអារម ិក និង “ប ិវា ” មិនទាន់ច្ប់ទាង

ស្ង្វគមក្បឆ្ំងនឹង

2610

។ រៅនងៃទី ២៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ

១៩៧៦ មនទី ៨៧០ បានរច្ញ្ាយព័ត៌មាន និងរសច្កតីខណនាំរ្សងៗទាក់ទងនឹងកា ទមាៃក់ក្ោប់
ខបកមករេើក្កុងរសៀបោប។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានសននិដ្ឋានថ្ន អារម ិកគឺជាអនកទទួេ
ខសក្តូវច្ំរ ះកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករនះ

រដ្ឋយរធាើកា ពនយេ់ថ្ន

រក្កាយពីកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្បជំជននានាមក ខ្នកា វាយក្បហា បស់ពួកច្ក្កពតតិ “ក្តូវខបកបាក់ និងខ្ចត់ខ្ចយ”
រហើយពួកវាមានបំណងវាយក្បហា មករេើក្បរទសកមពជា
ុ ជាបនតបនាទប់។ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
បានខណនាំថ្ន កា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប ក្តូវយកមកអប់ នំ ្ទកនុងបកស សំរៅ
បំ្សកំហឹងឲ្យរៅតគគក ឲ្យមានកា ក្បុងក្បយ័តន និងមានកា របតជាាសរក្មច្ឲ្យបាន ៣ រត្តន កនុង

2611

មួយហិកត្ត

។ រក្កាយមក រដ្ឋយរេើករោងរៅក្ពឹតិកា
ត ណ៍កបា៉ាេ់ Mayaguez រខៀវ សំ្ន

បានអំ វនាវមតងរហើយមតងរទៀតឲ្យក្បជាជន និងកងទ័ពខសាង ក និងកមាចត់ខ្មង
ំ រដ្ឋយោត់បាន
ក្បកាសថ្ន ពួករនះនឹងមិនក្ពមច្ះោញ់រឡើយ

ពីដំរណើ ទសសនកិច្ច បស់ោត់មកកាន់ក្បរទសកមពជា
ុ

2612

។ រពេរវលាននកា វាយក្បហា ខដេក្តូវបាន

ឯកអគគ ដាក្បរទសហគីរណមិនរជឿជាក់ច្ំរ ះកា យេ់រឃើញ

បស់កមពជា
ុ អំពក្ី ពឹតិកា
ត ណ៍ទាង
ំ រនាះខដេថ្ន យនតរហាះអារម ិកបានទមាៃក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប កាេពី
នងៃទី ២៥ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ រនាះរទ រដ្ឋយោត់យេ់រឃើញថ្ន អាខី ដេបានរកើតរឡើងរៅទីកខនៃងរកើតរហតរនាះ
អាច្រកើតរឡើងត្តំងពីយូ មករហើយ។ របើត្តមសមតី បស់ោត់ថ្ន រនះគឺជាអំរពើ បស់ពួកឧទាទមខខម )។ កំណត់រហត បស់
ក្កសួងកា ប រទសបាោំង កមមវតា៖ុ ក្បរទសកមពជា
ុ [សក្មាប់កា ពិរក្ោះរោបេ់ វាងក្បរទសបាោំង និងសហភាពសូរវៀត) ឯកសា E3/2668 ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00491786 (កា បាញ់
រផ្ទៃងច្ូេរសៀមោប

និងកា ពនយេ់ខដេគួ ឲ្យរងឿង្ៃេ់ខដេបានរេើករឡើងច្ំរ ះបញ្ញារនាះ

អាច្ជាសញ្ញាននកា

បាក់ខបកោនរៅកនុងជួ ថ្ននក់ដឹកនាំ បស់កមពជា
ុ )។
2610
រសៀវរៅនិពនធរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន៖ ក្បវតិតសា្សតកមពជា
ុ ងមីៗរនះ និងរោេជំហ បស់ខាំជា
ុ បនតបនាទប់ ឯកសា
E3/18 ទំព័ ៧០-៧១ ERN (ភាសាខខម ) 00103843 (មានសញ្ញាណបង្វាញថ្ន ខខម ក្កហមមិនរជឿថ្ន កា ដួេ េំនន
បប េន់ នេ់ គឺជាកា បញ្ច បស
់ ្ង្វគមក្បឆ្ំងនឹងច្ក្កពតតរិ នាះរទ។ រមៗខខម ក្កហម ជាពិរសស ប៉ាេ ពត រជឿជាក់
ថ្ន សហ ដាអារម ិក “ខដេបានបងេំច្ិតទ
ត ទួេយកកា ច្ះោញ់ បស់ខួ ៃនរនាះ មាន្នទៈរដើមបីក្តឡប់មកកមពជា
ុ វិញ”)។
2611
មតិខណនាំ បស់គណៈ ៨៧០ ឯកសា E3/1173 ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ១-២ ERN (ភាសា
ខខម ) 00072484-00072485។
2612
សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងសននិសីទកំពូេរេើកទី ៥ ននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នធ ឯកសា E3/549 ច្ះនងៃ
ទី ១៦-១៩ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២០-២៤ ERN (ភាសាខខម ) 00065900-00065901 (ក្តូវបនតកា ក្បុងក្បយ័តន
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោទក្បកាន់ និងរសច្កតីក្បកាសជាសាធា ណៈខដេអមមកជាមួយរនះ មានភាពសីសង្វាក់ោនរៅ
នឹងកា កំណត់រោេរៅជាបនត ច្ំរ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម នា ក់កណា
ត េច្ង

2613

រក្កាយននឆ្នំ ១៩៧៥ និងឆ្នំ ១៩៧៦

។

១៤.៣.២.៣ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម កំពងរធាកា
ើ រៅត្តមជនបទ

829>

រអៀង សា ី និង ប៉ាេ ពត បានអះអាងថ្ន អតីតអនក ដាកា និងទាហាននន បបសាធា ណ ដា-

ខខម មិនក្តូវបានសមាៃប់រនាះរទ ខត្ទយ
ុ រៅវិញ សាិតកនុងសរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត និងបានរធាើដំរណើ រៅ
កាន់ទីជនបទរដើមបីរធាើកា ង្វ បនាទប់ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ មក

2614

។ សកេីកមម បស់

បដិវតតជាប់ជានិច្ច រក្ ះថ្ន សក្តូវមិនខដេរបាះបង់រោេខ្នកា រមមងឹងត បស់ពួកវារទ ដូច្បានបង្វាញឲ្យរឃើញ
ត្តម យៈកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបកមករេើក្កុងរសៀមោប និងរ ឿងកបា៉ា េ់ Mayaguez ជារដើម”។ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ

សំ្ន រៅឯកិច្ចក្បជំគក្មប់ខួប (កនុងកក្មង្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័
៣ ERN (ភាសាខខម ) 00292805 (ក្តូវ កាកា

សមិទធ្េបដិវតតកមពជា
ុ បស់រយើង ត្តម យៈកា ទប់សាកត់ជា

ដ្ឋច្់ខ្តនូវសក្តូវក្គប់ក្បរភទទាំងអស់ ោោំងពួកវាមិនឲ្យ្
ៃ ន ន រក្ជៀតខក្ជក ឬរធាើ វិទធងសនា។ ក្តូវរបាសសមាអត
ខ្មង
ំ ទាំងអស់)។ ភនំរពញក្បមូេ្តអ
ំ ុ បអ សាទ ខួប ១៧ រមសា (កក្មងឯកសា SWB) ឯកសា E3/562 ច្ះនងៃទី
១៦ ខខ រមសា ឆ្នំ១៩៧៨ ទំព័ ១ ERN (ភាសាខខម ) 00249989 (ក្គប់ខ្នកទាំងអស់ក្តូវបនតរេើកកមពស់សាម តី
ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតឲ្យបាន ឹងមាំ និងកា

ក្បរទសឲ្យ ួច្្តពីខ្មង
ំ ទាំងកនុង និងរក្ៅក្បរទសឲ្យបាន)។ សូមរមើេ្ង

ខដ សំបក្ត បស់សាានឯកអគគ ដាទូតបាោំង ឯកសា E3/487 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២-៣ ERN
(ភាសាខខម ) 00687115-00687116 (រៅកនុងឱកាសក្បា ពធខួបរេើកទី ២ ននកា បរងកើតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ភា ៈធា ី
អមសាានទូតកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយក្បោំក្បរទសឡាវបានក្បកាសថ្ន

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយបានវាយបំបាក់ជាបនត

បនាទប់នូវឧបាយកេ និងសកមមភាព វិទធសសនា បស់ពួកច្ក្កពតតន
ិ ិយមអារម ិក និងពួកក្បតិកិ ិោ)។ សូមរមើេ្ងខដ
រសៀវរៅកំណត់រហត បស់ក្កសួងកា ប រទសននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/925 ឆ្នំ ១៩៧៦-១៩៧៩ ទំព័
៩

ERN

(ភាសាខខម )

00003768

(ពួកច្ក្កពតតិ បស់វាមានបំណងបនតបំ្ិច្
ៃ បំផ្ទៃញបដិវតត

ឧទាហ ណ៍រ ឿង

ក្ពឹតិកា
ត ណ៍នាវា Mayaguez និងកា ទមាៃក់ក្ោប់ខបករៅរសៀមោប)។
2613
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (២ដំណាក់កាេទី)។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម។
2614
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក កមមវតា៖ុ បទសមាភសន៍សា ព័ត៌មាន Newsweek ជាមួយ រអៀង សា ី
ឯកសា

E3/621 ច្ះនងៃទី ១០ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

៤-៥ ERN (ភាសាខខម ) 00635944-00635945

(ក្កុមម្នតី បស់ បប េន់ នេ់ កំពងច្ូេ ួមកនុងកា បងកបរងកើន្េ។ អនកមកពី បបោស់ខដេរសាមះក្តង់កំពងក្តូវបាន
រក្បើក្បាស់)។ អាីៗខដេរយើងកំពងរធារើ ៅរពេរនះមិនធាៃប់អនវតតពីមនមករទ (Der Spiegel) ឯកសា E3/1589 ឆ្នំ
១៩៧៧ ទំព័

២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00796757-00796759 (រៅរពេ ំរដ្ឋះភនំរពញ អតីតទាហានបានក្គខវង

ឯកសណា
ា ន បស់រគរោេ រហើយរសៃៀក ក់សរមៃៀកបំ ក់ធមមត្ត និងបានច្ូេ ួមជាមួយនឹងក្បជាជនទូរៅ រហើយ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជនរភៀសខៃួន

និងជន ងរក្ោះបញ្ញជក់ថ្ន

ទាហានខៃះក្តូវបាននាំយករៅឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់

ច្ំខណកឯអនកខដេបានលាក់បាង
ំ អតតសញ្ញាណ បស់ខួ ន
ៃ
ដនទរទៀតខដ

2616

ក្តូវបានបញ្ជូ នរច្ញដូច្

2615

“ក្បជាជនងម”ី

។ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីបានកំណត់រោេរៅរៅរេើអក
ន ដាកា ខដេមាន

បណយស័កខ
ិត ពង់ខពស់ ួច្មក ជនរភៀសខៃួនបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម ក្កហមបានបនតកំណត់រោេរៅ
មករេើអក
ន ដាកា តូច្ត្តច្

ក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ

2617

និងអនកខដេបានលាក់បាំងក្បវតតិ ូប

។

រៅរពេរនះ ពួករគបានរធាើកា ង្វ ដូច្អនកដនទរទៀតខដ )។ ប៉ាេ ពត សំរណះសំណាេជាមួយគណៈក្បតិភូខបេហសុិកកមពជា
ុ ឯកសា E3/5712 ច្ះនងៃទី ០៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00816531 (អតីតម្នតី
បប េន់ នេ់ កំពង ស់រៅ និងរធាើកា រៅត្តមសហក ណ៍)។
2615
សូមរមើេឧទាហ ណ៍ កំណត់សមាគេ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញពនធនាោ រៅ

កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00233385
(ពួកទាហានក្តូវបានរគនាំរៅទិសខ្ងេិច្រឆ្ពះរៅនប៉ាេិនរដើមបីឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់រៅកនុងជំ ពិរសស)។ ទូ រេខ បស់
សាានទូតបាោំង កមមវតាុ៖ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ក្តី ស បន ឯកសា E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00499667 (រលាកឧតតមរសនីយ៍បានរឃើញក្កុមនាយទាហាន ងរៅកនុងជំ ំមួយ
ខដេសាិតរៅជិតរសៀបោប ខដេរគបានច្ងភាជប់ឲ្យអូស រទះ រដ្ឋយសាិតរៅរក្កាមកា ោមកាម បស់ខខម ក្កហម)។
2616
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំំព័ ១៤-១៥ (បតី បស់រលាកក្សីជាទាហាន េន់ នេ់
មានក់ខដេបានលាក់អាជីព បស់ោត់)។ កំណត់សមាគេ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញ

ពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ២៦ ERN (ភាសាខខម )
00233407 (រៅភនំក្សុក ្ន រវ អាច្លាក់មិនឲ្យរគដឹងថ្ន ោត់ធាៃប់រធាជា
ើ ទាហាន េន់ នេ់ រៅមនឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ
រទ)។ ព័ត៌មានបខនាម បស់រលាក CHEN François ឯកសា ច្ញនងៃទី ០៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១ ERN
(ភាសាខខម ) 00894686 (រធាកា
ើ ខ្នកសនតិសខរៅតលាកា រោធានន បបសាធា ណ ដាខខម រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរសៃៀក ក់ដូច្អនកសតតោត រហើយក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញជាមួយនឹងក្បជាជនដនទរទៀតខដ )។
2617
ទូ រេខ បស់សាានទូតអារម ិក កមមវតាៈុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709606 (មានកា រផ្ទតតរៅរេើកូនទាហាន និងសមាជិកក្គួសា បស់ពួករគ
រដ្ឋយសា ទាហាន

និងម្នតី ដាកា សី វិេដនទរទៀតក្តូវបានសមាៃប់ ួច្រៅរហើយ។

ខខម ក្កហមបានបនតខសាង កម្នតី

ដាកា សី វិេខដេលាក់ក្បវតតិ ូប្ងខដ )។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ សាន់ ជា

(មជឈបណឌេឯកសា

កមពជា
ុ ) ឯកសា E3/5368 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-៨ ERN (ភាសាខខម ) 0047780600477807 (ោត់ និងក្បពនធ បស់ោត់ក្តូវបានបងេំឲ្យរធាក្ើ បវតតិ ូបរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៦ រៅរខតតត្តខកវ រដ្ឋយសា ឳពកមា
បស់ោត់ជាទាហាន េន់ នេ់)។ បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេន័ រវ ត្តម យៈរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា

សិទធិមនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1805 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៨ ERN (ភាសា
ខខម )

00228748-00228753

(សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួនខដេ្តេ់រដ្ឋយអតីតអនរសនីយរ៍ ទាខដេ ួច្្តពីកា

សមាៃប់ទាហាន េន់ នេ់ និងសមាជិកក្គួសា បស់ពួករគ។ អតីតទាហានទាំងរនាះក្តូវបានរៅឲ្យរៅបង្វាញក្បាប់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01007096
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជនរភៀសខៃួនមានក់បានពនយេ់ថ្ន ខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន មិនខមនខតអនក ដាកា នន បបសាធា ណដាខខម រនាះរទ ប៉ាខនតក្កុមក្គួសា បស់ពួករគក៏ក្តូវបានសមាៃប់រោេ្ងខដ
នឹងមានកា គំោមកំខហងបះរបា រឡើង

2618

។

រហតដូរច្នះ

របើមិនដូរច្នះរទ អាច្

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន

រទាះបីជាអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខៃះមិនក្តូវបានដកភាៃមៗរច្ញពី “ក្បជាជនងមី” រដើមបី
រធាើបាប

និងបញ្ជូ នរៅកាន់ទីជនបទរដើមបីឲ្យរធាើកា ក៏រដ្ឋយ

ក៏ខខម ក្កហមបានរបតជាាអនវតតរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅច្ំរ ះក្គប់សមាសភាពទាំងអស់ ពីអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា
ខខម រដើមបីោប់ខួ ន
ៃ សមាៃប់ និង/ឬ រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ ។
១៤.៣.៣ វិធសា
ី ្សត

830>

រោងត្តមសកេីកមមនានា

ខដេបាន្តេ់រដ្ឋយជនរភៀសខៃួនមានក់

ខដេជាអតីតទាហាន

េន់ នេ់ កនុងឆ្នំ ១៩៧២ ទាហាន បស់ បបសាធា ណ ដាខខម ច្ំនួន ៥០០ នាក់ខដេក្តូវបានោប់
ខៃួន ក្តូវបានខខម ក្កហមសមាៃប់រោេទាំងអស់រៅកនុងភូមិរភៃើងរ្ះ

2619

។ កនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៣

កងទ័ពខខម ក្កហមបានកំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រៅកនុងអំឡុង

ពីអតតសញ្ញាណ បស់ពួករគ រដ្ឋយមានកា កហកថ្ន ខខម ក្កហមកំពងខសាង កខតជនមហាកបត់ទាង
ំ ៧ នាក់ប៉ារណា
ណ ះ)។

សំរណើបខនាម បស់ ដ្ឋាភិបាេកាណាដ្ឋ ត្តម យៈរសច្កតីសរក្មច្រេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/1806
ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១០, ១៦ ERN (ភាសាខខម ) 00284359, 00284365 (កនុងឆ្នំ ១៩៧៧ និង
១៩៧៨ ក្គួសា បស់ទាហាន ក៏ដូច្ជាអតីតអនក ដាកា នានាខដេបានលាក់បាង
ំ កា ពិតរនាះ បានបាត់ខួ ៃន។ ខខម ក្កហម
មិនមានជរក្មើសអាីរក្ៅខតពីសមាៃប់អតីតអនក ដាកា និងក្កុមក្គួសា បស់រគទាំងអស់រទ របើមិនដូរច្នះរទ ពួករគអាច្នឹង
បរងកើតកា តសូ)។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៦៧៥៦៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៨៣៣។
2618

បាយកា ណ៍បខនាម បស់គណៈកមាមធិកា អនកច្ាប់អនត ជាតិ ត្តម យៈរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា សិទធិ

មនសសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/3327 ច្ះនងៃទី ២០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសា
ខខម ) 00723755 (កាេពីមន សរមតច្ នរោតតម សីហន បានសមាៃប់ពួកអនកបដិវតតន៍ រហើយក្បពនធកូន និងសាច្់ញាតិ
បស់ពួករគ បាន ួម ួមោនក្បឆ្ំ ងនឹងក្ពះអងគវិញ។ រ ឿងខបបរនះមិនអាច្រកើតរឡើងមតងរទៀតច្ំរ ះបកសកមមយ
ុ នីសបា
ត ន
រទ)។
2619
បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រដ្ឋយ S. Heder និង M. Matsushita ឯកសា E3/1714 ច្ះខខ កមភៈមីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ១០៦ (ភាសាខខម ) 00324777។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen
HEDER) ទំំព័ ២២-២៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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01007097
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី ួមរខតតកំពង់ោម

2620

។ កនុងខខ មីនា ឆ្នំ១៩៧៤ ទាហាន និងអនក

2621

ដាកា ក្តូវបានសមាៃប់ជាក្កុមៗ រក្កាយរពេខខម ក្កហមបានច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងឧតតង
ុ គ

។ កនុង

ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤ ទាហានខដេបានច្ះោញ់ និងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគក្តូវបានសមាៃប់រៅ
កនុងរខតតបាត់ដំបង

2622

។ កនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ មានរសច្កតីោយកា ណ៍ជារក្ច្ើនពីជនរភៀសខៃួន

ថ្ន ខ្មង
ំ ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ភានក់ង្វ បស់ពួករគ និងអនកខដេបានក្បឆ្ំង
នឹងមាោ៌នរោបាយ បស់បកស ក្តូវបានសមាៃប់រៅកនុងខដនដីខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយខខម ក្កហម

831>

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខខម ក្កហមបាន ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

2624

2623

។

។ រក្កាយមក

រអៀង សា ី បានអះអាងថ្ន កា ខ្ករ្ បាន ករឃើញអាវធខដេអាច្ជួយោំក្ទដេ់ខ្នកា រធាើ
ដាក្បហា

2625

។ រហតដូរច្នះ មនរពេពួករគមានឱកាសអនវតតខ្នកា សមាៃត់រនះ អនក ដាកា និង

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណ

ួមទាំងរៅត្តមកខនៃងក្តួតពិនិតយ

្ង ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ អនកខៃះក្តូវបាននាំយករៅ រហើយអនកខៃះរទៀតក្តូវបានសមាៃប់រៅនឹងកខនៃងខត
មតង

2626

។

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏ក្តូវបានរកាះរៅមកក្បជំត្តម យៈកា ក្បកាស

2620

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័ ៦៥-៦៩។

2621

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២២ ។

2622

បាយកា ណ៍ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិនោប់ត្តំងពី

រក្កាយរពេបញ្ច បស
់ ្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម )
00742973 (រៅនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤ យៈរពេ ៥ នាទី បនាទប់ទាហានបានច្ះច្ូេរៅរខតតបាត់ដំបង
ខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមបាញ់សមាៃប់ក្កុមខដេបានច្ះច្ូេរនាះមិនរ ីសមខ

រដ្ឋយបានសមាៃប់មនសសច្ំនួន

២០០

នាក់ រហើយបនាទប់ពីរនាះមក ក៏ោប់រ្តើមសមាៃប់ជាក្បព័នច្
ធ ំរ ះពួកក្បុសៗទាំងអស់)។ អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកា
សនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មានសំខ្ន់ៗអំពីក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា E3/4197 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៥ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00939695 (ជនសី វិេ និងទាហានខដេបានច្ះោញ់ច្ំនួន ក្បខហេ ៧០០ នាក់
ក្តូវបានរគសមាៃប់រោេ រៅនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៤)។
2623
អនសស ណៈ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ ព័ត៌មានសំខ្ន់ៗអំពីក្បរទសកមពជា
ុ
ឯកសា
E3/4197 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00939692-00939694។
2624
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦០។
2625
អតាបទសមាភសន៍ បស់ Stephen HEDER ជាមួយ រអៀង សា ី ឯកសា E3/89 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៩៦
ទំព័ ១០ ERN (ភាសាខខម ) 00062461។
2626
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៥, ៥០៧-៥០៩, ៥១១, ៥១៣៥១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ត្តមរមក្កូ។ ឧតតមរសនីយ៍ និង ដាម្នតីមួយច្ំនួន ួមទាំង ឡុង បូរ ៉ាត បានសំច្ះោញ់

2627

។ រៅនងៃ

ទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមកងទ័ពខខម ក្កហមមានក់បានរេើករឡើងរៅឯក្កសួងព័ត៌មានថ្ន
រជាគវាសនា បស់អក
ន ដាកា ខដេក្តូវបានក្បមូេ្តំអា
ុ ក្ស័យរេើ ដ្ឋាភិបាេ

រហើយបានបខនាមថ្ន

2628

អនកនរោបាយកំពូេៗ និងរមដឹកនាំ ដ្ឋាភិបាេរៅមិនឆ្ៃយពីទីក្កុងរទ

។ កនុងខណៈរនាះ សិ ិមតៈ

2629

និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតបានក្ជករកានរៅសាានទូតបាោំង

។ ោជ ដ្ឋាភិ-

បាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិបានរថ្នកេរទាសសាានទូតបាោំង ច្ំរ ះកា ្តេ់សិទធិក្ជករកានដេ់ឧក្កិដជ
ា ន
ស្ង្វគមោប់ យនាក់

2630

។ រៅនងៃទី ២០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ សិ ិមតៈ និងអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតក្តូវបានយករច្ញពី សាា នទូតបាោំ ង

2631

។ កងទ័ ពខខម ក្កហមក៏បាន

សខមតងនូវកា ក្ពួយបា មភអំពីវតតមាន បស់ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម រៅមនទី រពទយកាេ់ខម៉ាត
និងបនាទប់ពីបានរសនើសំឲ្យសាានទូតបាោំង្តេ់បញ្ជ ីរ្
ម ះ បស់អក
ន ជំងឺ
រនាះ

ខដេបានសក្មាករៅទី

2632

។ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ជារក្ច្ើនខដេបានសច្
ំ ះោញ់រៅទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវ

បានសមាៃប់រោេ

រដ្ឋយមិនគិតថ្នអនកទាំងរនាះសាិតកនុងច្ំរណាម “ពួកជនមហាកបត់” ទាំង ៧

នាក់ ឬោ៉ាងណារនាះរឡើយ

832>

2633

។

រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន កងទ័ពបានទទួេជ័យ

ជមនះរៅកនុង “កា វាយក្បហា ឥតក្សាកក្សាន និងរធាើឲ្យខ្មង
ំ ច្ះរខាយ” រដ្ឋយពួកខ្មង
ំ បានសាៃប់

2627

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។

2628

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ទំំព័ ៣៦-៣៧។

2629

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។

2630

រសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ បស់រលាក រៅ រសង រក្បសិតពិរសស បស់ោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ ក្បោំ

ទាីបអឺ ៉ាប ឯកសា E3/1340 ច្ះនងៃទី ៣០ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0051776100517762។
2631
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។
2632
ទូ រេខក្កសួងកា ប រទសននសាធា ណ ដាបាោំ ង កមមវតា៖ុ សាានកា ណ៍រៅទីក្កុងភនំរពញ រវលារមា៉ាង ១៤
ឯកសា E3/2693 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00490999។
2633
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣, ៥១៤-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨២៣, ៨២៧-៨២៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2634

ទាំងកតីឈ្ឺោប់បំ្ត

។ ប៉ាខនត ពួកខ្មង
ំ មិនទាន់សាៃប់ទាង
ំ អស់រៅរឡើយរទ។ កា កំណត់រោេរៅ

ច្ំរ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ត្តម យៈកា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា រធាើឲ្យ

បាត់ខួ ន
ៃ បានបនត ហូតដេ់ច្ងខខ រមសា និង ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនរពេ កនុងអំឡុងរពេ
ឬរក្កាយកា ជរមៃៀស

2634

ួមទាំងរៅរខតតបាត់ដំបង

2635

រខតតកំពង់ធំ

2636

រខតតរ ធិ៍សាត់

សា ជ័យជមនះ ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេបានក្បកាសត្តមវិទយុភំរន ពញ

្សពា្ាយព័ត៌មានរៅប រទស) ឯកសា

E3/118 ច្ះនងៃទី២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័

2637

រខតត

(កនុងកក្មង

២៦ (ភាសាខខម )

00905203។
2635
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ក្ពំ សា ន ឯកសា E3/5187 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៤ ERN (ភាសាខខម ) 00197918 (បនាទប់ពខី ខម ក្កហមបានកាន់អំណាច្ ទាហានខដេមានស័កតិក្តូវបានរគសមាៃប់
រហើយទាហានខៃះក្តូវបាននាំរៅកាន់មូេដ្ឋាន។

ោត់កបា
៏ នរឃើញខខម ក្កហមសមាៃប់ទាហានមានក់

និងក្បពនធ បស់

ទាហានរនាះរដ្ឋយផ្ទទេ់រៅជិតភនំក្ករពើ)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ជច្ ពនៃក ឯកសា E3/5211 ច្ះនងៃ
ទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00221544 (រក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះ ទាហាន េន់ នេ់ ខដេក្តូវ
បានក្បមូេ្តំ ុ

ត្តម យៈកា ក្បកាសរមក្កូ

ក្តូវបានដឹករច្ញត្តមឡាន

និងបានសមាៃប់រោេរៅក្សុកភនំសំរៅ)។

កំណត់សមាគេ់ បស់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00233384 (រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី
២២ ខខ រមសា រៅកនុងទី ួមរខតតបាត់ដំបង ខខម ក្កហមបានក្បកាសថ្ន អនកខដេមានតំខណងទទួេខសក្តូវរៅកនុង បប
ោស់ ក្តូវរៅសាាគមន៍សរមតច្ឳរៅភនំរពញ។ ទាហានទាំងរនាះក្តូវបានតក្មូវឲ្យ ក់រក្គឿងសមាគេ់ឋាននត ស័កតិទាង
ំ អស់។
ទាហានក្បខហេ

១.០០០

នាក់បានមកបង្វាញមខ។

នាយទាហានជាន់ខពស់ទាង
ំ រនាះក្តូវបានរធាព
ើ ិធីជប់រេៀងជូន

រហើយរៅរពេ្ឹកក្សាក្សវឹង រគក៏បានបាញ់សមាៃប់ខតមតង) ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00233385 (នាយទាហាន
ជាន់ទាប ហូតដេ់កក្មិត ៣ និងថ្ននក់អនរសនីយ៍ ក្តូវបានសមាៃប់រោេោ៉ាងរោ រៅ រហើយកូនទាហានធមមត្តក្តូវ
បាននាំរឆ្ពះរៅនប៉ាេិន រដើមបីឲ្យរធាើកា ជាទមៃន់រៅកនុងជំ ំពិរសស) ទំព័ ២១ ERN (ភាសាខខម ) 00233402 (អនករធាើ
ដំរណើ ទាំងរនាះ ក្តូវបានបង្វអក់រៅត្តម្ៃូវរធាដ
ើ ំរណើ បស់ពួករគ រក្កាយពីកា ជរមៃៀសរច្ញពីបាត់ដំបង រដ្ឋយមាន
កា សមាៃប់ទាហាន និងកូនទាហានច្ំនួនពី ៥០០ នាក់ រៅ ១.០០០ នាក់។ ទាហានទាំងរនាះក្តូវបានរគឲ្យមកជួបជំោន
រៅ វិទាេ័យមួយកនុងរខតតបាត់ដំបងរដើមបីរៅសាាគមន៍សរមតច្ នរោតតម សីហន)។សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ិកនងៃទី ៦
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ហន ឈ្នេី) ទំព័ ៣២-៣៤។

កយបណតឹងជន ងរក្ោះ ថ្នច្់ សាេី ឯកសា E3/4966 ច្ះនងៃទី

១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម ) 0056514-00565116 (ទាហាន េន់ នេ់ ច្ំនួន ៦០០ នាក់
ក្តូវបានរគយករៅបាញ់សមាៃប់រោេ រៅនងៃទី ១៩ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅក្សុករមា៉ាងឫសសី។ ទាហានទាំងរនាះ
ក្តូវបានបញ្ញជឲ្យរៅទទួេសរមតច្ នរោតតម សីហន។ រៅច្រនាៃះពីនងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២២ ខខរមសាអតីតទាហាន េន់
នេ់ ជារក្ច្ើន ន់នាក់រទៀតក៏ក្តូវសមាៃប់រោេខដ )។ ទូ រេខ បស់សាានទូតអារម ិក កមមវតា៖ុ ជី វិតរៅកនុងក្បរទស
កមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ១៩៧៦ ទំព័ ៥ ERN (ភាសាខខម ) 00709581 (រៅនងៃទី ២០ ខខ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កំពង់ឆ្នំង

2638

រខតតកណា
ត េ

2639

រខតតត្តខកវ

2640

និងរខតតរសៀមោប

2641

។ រៅនងៃទី ឬ អំឡុងនងៃទី

២៥ ឬ នងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ោ៉ាងតិច្ច្ំនួន
២៥០ នាក់ ក្តូវបានយករៅសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2642

។

រមសា ខខម ក្កហមបានសមាៃប់ម្នតីរោធា ម្នតី ដាកា ក្បធានភូមិ អនកជំនួញ និងកងឈ្ៃ បមូេដ្ឋាន ក្ពមទាំងក្កុមក្គួសា
បស់ពក
ួ រគ្ងខដ រៅភនំក្សុក)។
2636
ទូ រេខ បស់សាានទូតបាោំ ង កមមវតា៖ុ សកេីកមម បស់ឧតតមរសនីយក្៍ តី ស បន ឯកសា E3/2666 ច្ះនងៃទី ២៣
ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ទំព័ ៦ ERN (ភាសាខខម ) 00499666 (ទាហានទាំងឡាយខដេមិនក្តូវបានរគបាញ់សមាៃប់
ក្តូវបានក្បមូេ្តំរុ ៅត្តមជំ ំនានា។ ោត់សាគេ់ជំ ំមួយកខនៃងរៅកនុងរខតតកំពង់ធំ ខដេមានកា សមាៃប់រសទើ រ ៀងោេ់
នងៃ)។
2637
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រៅ សីនួន ឯកសា E3/5545 ច្ះនងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ
២០០៩ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00385096 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឳពក បស់រលាកក្សី ខដេជា
ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់)។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ

៦៧៨-៦៨១។
2638
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី គង់ សំអាត ឯកសា E3/5232 ច្ះនងៃទី ២២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣
ERN (ភាសាខខម ) 00269055 (ទាហានទាំងរនាះក្តូវបានបំខបកឲ្យរៅរដ្ឋយខឡកពីក្បជាជន ខដេបានជរមៃៀសរច្ញ
ពីរខតតកំពង់ឆ្នំង រដ្ឋយកា ក្បកាសត្តមមីក្កូ រហើយក្តូវបានក្បមូេយករៅដ្ឋក់រៅកខនៃងមួយ)។ កំណត់រហតននកា
សាតប់ច្រមៃើយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី យស ្េ ឯកសា E3/4611 ច្ះនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00418484-00418485 (ខខម ក្កហមកំពងខសាង កអតីតទាហាន េន់ នេ់ រដ្ឋយក្បាប់អនកទាំងរនាះថ្ន
ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូ នឲ្យរៅរ ៀនសូក្ត)។
2639
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័

៩-១០ (រៅរកៀនសាាយ

ខខម ក្កហមបានខណនាំដេ់ម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម ឲ្យស រស រ្
ម ះ បស់ពួករគរៅរេើកាត រខៀន។ អនកទាំងរនាះ
ក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ រហើយរក្កាយមកក៏យករៅសមាៃប់រោេ)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានជន ងរក្ោះ ្ លាងហន
ឯកសា E3/5329 ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00452608 (បអូនក្បុស បស់ោត់បានច្ូេខ្ង េន់ នេ់ រហតដូរច្នះ
រហើយក៏ក្តូវរគសមាៃប់រោេ)។
2640
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំំព័ ៦៦ (រក្កាយពីអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីភំរន ពញ
បានមកដេ់ក្សុកបាទី

ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏បានបាត់ខួ ៃន)។

បាយកា ណ៍ បស់ ដ្ឋាភិបាេច្ក្កភព

អង់រគៃ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/3319 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ១៩៧៨
ERN (ភាសាខខម ) 00699230-00699231 (រៅខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីរធាើកា ង្វ រេើកទំនប់ ួច្រហើយ
នគ បាេមានក់ខដេមានឋានៈអនរសនីយ៍ ក្តូវបាននាំរៅកាន់វតតងក្ម ត្តប ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានសាគេ់នគ បាេ និង
ទាហានដនទរទៀត ខដេក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេ រៅកនុងខណៈរពេខដេោត់អាច្ ត់រគច្ខៃួន ួច្)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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833> រៅច្ងឆ្នំ

ៃ កា សមាៃប់
១៩៧៥ ឆ្នំ ១៩៧៦ និងរក្កាយមករទៀត ត្តម យៈកា ោប់ខួ ន

និង/ឬកា រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ ខខម ក្កហមបានបនតកំណត់រោេរៅមករេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធាណ ដាខខម និងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ

2641

2643

ួមទាំងរៅរខតតបាត់ដំបង

2644

រខតតកណា
ត េ

2645

រខតត

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំំព័ ២៤-២៥ (ខខម ក្កហមនឹងោប់ក្បុសៗខដេរៅ

ករជើងមានសានម ក់ខសបករជើងកខវង។ រៅខក្ពកឯង មានកា ក្បកាសត្តមមីក្កូថ្ន នាយទាហានទាំងអស់អាច្ វិេ
ក្តឡប់ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញវិញរដើមបីរធាើកា ង្វ បនត។

បងនងៃ បស់រលាកក្សីខដេ ក់ស័កតិក្បាំ

រៅកនុង បប

សាធា ណ ដាខខម ក៏បានរៅ រហើយបានបាត់ខួ ៃន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រប៉ាជយ ជីបខស) ទំំព័
៥៤ (រៅរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតតរសៀមោប កងទ័ពខខម ក្កហមបានោមកាម និងបានរធាកា
ើ សួ ច្រមៃើយ។
មាន ងយនតដឹកអតីតម្នតី ដាកា ទាំងរនាះយករៅសមាៃប់រោេ) ទំព័

៥៧-៥៨ ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅកំពង់កតី មិនក្តូវបានឃំោំងខៃួនរទ។ អនកទាំងរនាះក្តូវបានសាកសួ សួ ច្រមៃើយ និងសមាៃប់
រោេខតមតង) ទំព័ ៧០-៧១ (ទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរៅឆ្នំ ១៩៧៥ មិនក្តូវបានោប់
ខៃួនរទ។ ពួករគក្តូវបានសមាៃប់រោេភាៃមៗ រក្កាយរពេោប់ខួ ៃន)។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ សាកសី ច្ិក វា៉ា ន់
ងន ឯកសា E3/5188 ច្ះនងៃទី ១៨ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00217485 (រក្កាយនងៃទី
១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បតី បស់រលាកក្សីខដេរធាជា
ើ ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានខខម ក្កហមក្បមូេ និងយករៅ
សមាៃប់រោេ)។
2642
ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨១។
2643
បាយកា ណ៍ បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិនោប់ត្តំងពី
រក្កាយរពេបញ្ច បស
់ ្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣-៤ ERN (ភាសាខខម )
00742970-00742971 (រសច្កតីោយកា ណ៍បង្វាញថ្ន ោប់ត្តំងពីនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ១៨៧៦ មក ខខម ក្កហមបាន
សមាៃប់អតីតក្គូបរក្ងៀន និសិតស និងក្កុមម្នតីថ្ននក់រក្កាម ខដេសាិតរៅកនុងកងកមាៃំងទាហាន បប េន់ នេ់)។
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
១៩៧៦ ទំព័ ១, ៣-៤, ២៩-៣១ ERN (ភាសាខខម ) 00709577, 00709579-00709580, 00709605-00709607
(ជនរភៀសខៃួនមួយច្ំនួនមកពីរខតតនានាកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ខដេរៅជាប់នឹងក្ពំខដននង បានោយកា ណ៍អំពកា
ី សមាៃប់
ក្គូបរក្ងៀន និសសិត និងកូនទាហាន េន់ នេ់ ោប់ត្តំងពីនងៃទី ០១ ខខ មកោ ឆ្នំ១៨៧៦ ជាពិរសស អនកខដេបានលាក់
ខៃួនពីមនមក)។ បទសមាភសន៍ជាមួយ រអៀង សា ី រដ្ឋយរលាកក្សី Elizabeth BECKER ឯកសា E3/94 ច្ះនងៃទី
២២ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៨១ ទំព័ ៨-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00578899-00578900 (រៅឆ្នំ ១៩៧៦ ក្បជាជនខដេោំក្ទ
េន់ នេ់ ក្តូវបានបំខបករច្ញរដ្ឋយខឡក)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំំព័ ៥៤
(កនុងអំឡុង ឬរក្កាយឆ្នំ ១៩៧៥ កូនទាហាន និងនាយទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ និងករមទច្រោេ)។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១២ (កាំង រហកកអាវ) ទំំព័ ១២ (កំណត់អតតសញ្ញាណពីបញ្ជ ីអនករទាសខដេក្តូវ
បានករមទច្រៅមនទី ស-២១ ខដេកនុងរនាះ ួមមាន ទាហាន េន់ នេ់ ្ងខដ )។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ
២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័ ២០ (រៅឆ្នំ ១៩៧៥ វាជាបដិវតតក្បជាជាតិ។ ខខម ក្កហមមានបំណង
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ករមទច្ក្បជាជនទាំងអស់ខដេបរក្មើកា ង្វ ឲ្យពួកអារម ិក ឬ បប េន់ នេ់ ខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជាជនកបត់)។

បាយកា ណ៍ពអ
ី ងគកា រេើកខេងរទាសអនត ជាតិ រោងត្តមរសច្កតស
ី រក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា សិទធិមនសសរេខ ៩
(XXXIV) (ECOSOC) ឯកសា E3/4521 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨ ទំព័ ១-៣ ERN (ភាសាខខម )
00664694-00664696 (មានរសច្កតីោយកា ណ៍ជារក្ច្ើនពីកា សមាៃប់រក្ៅច្ាប់មករេើក្បជាជនជារក្ច្ើន រដ្ឋយសា
ពួករគធាៃប់មានតំខណងរៅកនុង ដាបាេមន រហើយរៅកនុងក ណីមួយច្ំនួន សាច្់ញាតិ បស់អនកខដេក្តូវបានោត់ទកថ្ន
ជាជនកបត់ ឬខ្មង
ំ ក៏ក្តូវសមាៃប់្ងខដ ។ ជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនបានរោទក្បកាន់ថ្ន កា សមាៃប់រក្ៅច្ាប់ក្ទង់ក្ទាយធំ
មករេើអតីតនាយទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម បានរកើតរឡើងរៅ ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ រដ្ឋយរពេខៃះ
ួមទាំងអនករៅកនុងបនទក
ុ ក្គួសា បស់ពួករគ្ងខដ ។ អនកទាំងរនាះអាច្ក្តូវបានសមាៃប់ ឬោប់យករៅបាត់ រហើយពំ
ខដេបានឮដំណឹងអាីរឡើយ)។
2644
កំណត់សមាគេ់រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៥-៦ ERN (ភាសាខខម ) 00233386-00233387 (កនុងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
១៩៧៥ ខខម ក្កហមោប់រក្ជើសរ ីសទាហាន និងបញ្ញាជនយករៅសមាៃប់រោេរៅភូមិត្តក្ោម ច្ំខណកឯអនកដនទ
រទៀតក្តូវបានសមាៃប់រៅជិតភនំសំរៅ) ទំព័ ២២ ERN (ភាសាខខម ) 00233403 (បនាទប់ពីមានកា បះរបា រៅមូេដ្ឋាន
មួយកនុងឃំសំរោង រៅខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៦ អតីតអនករបើកយនតរហាះកនុង បប េន់ នេ់ និងក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ
ក្តូវបានយករៅសមាៃប់រៅច្ំកា ខនុ ) ទំព័ ២៥-២៦ ERN (ភាសាខខម ) 0023340600233407 (រៅខខ មកោ ឆ្នំ
១៩៧៦ មានអតីតអនក ដាកា ជាង ៥០០ នាក់ ក្តូវបានយករៅសមាៃប់រៅខកប រជើងភនំក្តយូង រៅក្សុកភនំក្សុក។ អតីត
ក្បធានក្កុមហនោ៉ា ប់ ងជាតិ និងអតីតរៅហាាយរខតតកំពង់សឺព ក្តូវបាននាំខួ ៃនរៅកាន់គកមួយកខនៃង)។ អនសស ណៈ
បស់ក្កុមក្បឹកាសនតិសខជាតិអារម ិក កមមវតា៖ុ កា វាយតនមៃរេើកា វិវឌឍរៅឥណូ ឌ ច្ិនោប់ត្តំងពីរក្កាយរពេបញ្ច ប់
ស្ង្វគម ឯកសា E3/3472 ច្ះនងៃទី ១៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័

៣-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00742970-

00742971 (សកេីកមមមួយរ ៀបោប់អំពកា
ី សមាៃប់អតីតក្កុមម្នតី ដាកា ជាន់ខពស់១០ នាក់ ក្ពមទាំងក្កុមក្គួសា បស់
ពួករគ្ង (ស បក្បខហេ ៦០ នាក់) រៅមងគេប ី)។

ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជី វិតរៅកនុង

ក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 0070960500709606។
2645
កំណត់សមាគេ់ រលាក H. LOCARD៖ កំណត់ក្សាវក្ជាវអំពីបណា
ត ញពនធនាោ រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ឯកសា E3/2071 ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៧ ទំព័ ៣៥ ERN (ភាសាខខម ) 00233416 (រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរកាះធំ
រខតតកណា
ត េ ខខម ក្កហមបានសំឲ្យអនករធាើកា រៅធនាោ

និសសិត និងអនក ដាកា ទាំងឡាយ រៅសាាគមន៍សរមតច្

នរោតតម សីហន។ មនសសច្ំនួន ៤០០ នាក់បានរៅ ប៉ាខនតរឃើញរៅសេ់ខត ២៥ នាក់ប៉ារណា
ណ ះ)។

បាយកា ណ៍

ោជ ដ្ឋាភិបាេច្ក្កភពអង់រគៃ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/3319 ច្ះនងៃទី ១៤
ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៨

ERN (ភាសាខខម ) 00699236-00699237។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃយ
ើ រដើមបណតឹង

ដាបបរវណី ច្ក់ រធឿន ឯកសា E3/5541 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៤ ERN (ភាសាខខម ) 00369904
(រៅឆ្នំ ១៩៧៨ អនកខដេរគរោទថ្ន ជាទាហាន េន់ នេ់ និងជាភានក់ង្វ រស.អី.អា ក្តូវបានោប់ខួ ៃន និងសួ ច្រមៃើយ
រៅរខតតកណា
ត េ)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

795

01007103
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ត្តខកវ

2646

រ ធិ៍សាត់

2646

រខតតរសៀមោប/ឧតត មានជ័យ

2650

រខតតសាាយរ ៀង

ក្បវតតិននជនរភៀសខៃួន ឯកសា

2651

2647

រខតតកំពង់ធំ

និងរខតតនក្ពខវង ្ងខដ

2648

រខតតកំពង់ោម

2649

រខតត

2652

។

E3/5776 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

២៣៦-២៣៧ ERN (ភាសាខខម )

00840883-00840884 (រៅឆ្នំ ១៩៧៦ និងឆ្នំ ១៩៧៨ អតីតអនក ដាកា សី វិេ និងម្នតី ដ្ឋាភិបាេក្តូវបានោប់ខួ ៃន
និងសមាៃប់រៅ បស ោស់ រក្កាយពីខខម ក្កហមកាន់ខតបរងកើនកា រសើបសួ ក្បវតតិ ូប បស់ពួករគឥតឈ្ប់ឈ្ ួច្មក)។
សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា

E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័

១៨៩-១៩០ ERN (ភាសាខខម )

00836266-00836267 (រៅខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ នាយទាហានទាំងរនាះក្តូវបានសមាៃប់ោ៉ាងរោ រៅ និងបានបាត់
ខៃួន បនាទប់ពីក្តូវបានរគរបាកបរញ្ញិតឲ្យរជឿជាក់ថ្ន ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូ នឲ្យរៅរធាកា
ើ រៅកខនៃងរ្សង វិញ)។
2647
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអាម ិក៖ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00709579 (ជនរភៀសខៃួនមានក់ខដេជាអតីតនាយរទាបានោយកា ណ៍ថ្ន ខខម
ក្កហមកំពងពាោមខសាង កអនកណាខដេជាអតីតទាហាន

រហើយរក្កាយមកបានយកពួករគរៅសមាៃប់រោេរៅ

រខតតរសៀមោប) ទំព័ ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709605-00709606។ កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី
រហង ជយ ឯកសា E3/5215 ច្ះនងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00224048 (រៅឆ្នំ
១៩៧៨ អតីតទាហាន នគ បាេ និងអនក ដាកា ក្តូវបានឃំោង
ំ រៅរខតតរសៀមោប រហើយរក្កាយមកពួករគក្តូវបាន
ដឹកត្តមឡានយករច្ញរៅបាត់)។
2648
ទូ រេខ បស់ក្កសួងកា ប រទសអារម ិក៖ ជី វិតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឯកសា E3/3559 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ១៩៧៦ ទំព័ ២៩-៣០ ERN (ភាសាខខម ) 00709605-00709606។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរក្ោះ សីម
ហីប ឯកសា E3/5355 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧-៩ ERN (ភាសាខខម ) 00462347-00462349
(អតីតទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវបានយករៅសមាៃប់ ួមទាំងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៧ ្ងខដ )។
2649
កំណត់រហតសមាភសន៍ជាមួយ សឹង េឹម (ក.ស.ព) ឯកសា E3/4649 ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៦ ទំព័
២-៤ ERN (ភាសាខខម ) 00744607-00744609 (ក្បជាជនណាខដេជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹង បបោស់ ឬមានស័កតិរៅកនុង
សងគមោស់ ក្តូវបានដឹកត្តម ងយនតយករៅសមាៃប់រោេរៅឆ្នំ ១៩៧៧ និង ១៩៧៨ រៅរខតតកំពង់ោម)។ កំណត់
រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី រសង ក្សុន ឯកសា E3/1692 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ២-៤ ERN
(ភាសាខខម ) 00218551-00218553 (រៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ពួកទាហានក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយយករៅឃំោំង)។ សកេីកមម
បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ១៤៨-១៤៩ ERN (ភាសាខខម ) 0083622500836226 (អតីតនាយទាហានក្តូវបានរៅឲ្យមកជួបជំ រដ្ឋយមានកា ក្បកាសត្តមវិទយុ រហើយអនកទាំងរនាះក្តូវបាន
យករៅអូ ោំងឳ

និងរក្កាយមកក្តូវបានដឹកជញ្ជូ នត្តមឡានរៅកាន់ទីកខនៃងរ្សងៗរទៀតខដេជាកខនៃងពួករគបានរធាើ

កា ង្វ ជាមួយទាហានដនទរទៀត ួមទាំងក្កុមក្គួសា បស់ទាហានទាំងរនាះ្ង។ រក្កាយមក ពួករគក៏ក្តូវបានបញ្ជូ ន
រៅកាន់មនទី សនតិសខនានា រហើយអនកខៃះក៏ក្តូវបានសមាៃប់រោេ)។
2650
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំំព័ ១៤-១៨ (រក្កាយរពេមកដេ់រខតតរ ធិ៍សាត់
ខខម ក្កហមបានដឹងថ្ន បតី បស់ោត់ធាៃប់រធាើជាទាហាន េន់ នេ់។ ោត់ និងបតី បស់ោត់ក្តូវបានោប់ខួ ៃន រហើយបតី បស់
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

796

01007104
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

834>

មាន វិធីសា្សតច្ាស់លាស់ រៅកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញាណអនក ដាកា នន បបសាធា ណ-

ដាខខម

រក្កាយពីកា បញ្ឈប់ជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ និងក្គប់រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

សាកសី François PONCHAUD និងអនកជំនាញ Philip SHORT បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន កា ភូតកហកខដេក្តូវបានយកមករក្បើក្បាស់រដើមបីក្គប់ក្គងរៅរេើសាានភាព និងក្បជាជន គឺជា “មូេដ្ឋានដ៏
សំខ្ន់”

បស់ បបរនាះ

2653

។ មា៉ា ងវិញរទៀត ខខម ក្កហមបានរក្បើក្បាស់កា របាកបរញ្ញិតរដើមបី

េួងរលាមអតីតអនក ដាកា និងទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ឲ្យបង្វាញអតតសញ្ញាណ បស់ពួក
រគ រដ្ឋយក្បាប់រៅអនកទាំងរនាះថ្ន ពួករគនឹងក្តូវបញ្ជូ នឲ្យរៅោេ់ សរមតច្ នរោតតម សីហន ឲ្យ

2654

រៅរ ៀនសូក្ត ឬ រធាើសមាហ ណកមមបញ្ចូ េរៅកនុងកងកមាៃំងក្បដ្ឋប់អាវធងមី

ោត់ក្តូវបានសមាៃប់រោេ)។

សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី

១១៖

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

។

រក្កាយមក

(ដំណាក់កាេទី២)

កថ្នខណឌ ៦១៨។
2651
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី ោន់ សោត ឯកសា E3/5169 ច្ះនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័
៤-៧ ERN (ភាសាខខម ) 00186329-00186332 (រៅឆ្នំ ១៩៧៦ ឆ្នំ ១៩៧៧ និងឆ្នំ ១៩៧៨ ទាហាន េន់ នេ់ ក្តូវ
បានរគកំណត់រោេរៅសក្មាប់កា ោប់ខួ ៃន និងកា ឃំោំងខៃួនរៅកនុងរខតតសាាយរ ៀង)។
2652
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ សាំង ី ឯកសា E3/4919 ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩
ទំព័ ៣ ERN (ភាសាខខម ) 00545277 (រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ឳពក បស់រលាកក្សីខដេជាទាហាន
េន់ នេ់ ក្តូវខខម ក្កហមបាញ់សមាៃប់រៅក្សុកកំពង់លាវ រខតតនក្ពខវង)។ ទក្មង់ខបបបទព័ត៌មានអំពីជន ងរក្ោះ អន
រ ឿន ឯកសា E3/5395 ច្ះនងៃទី ១៣ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៨ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាខខម ) 00479581 (អតីតទាហាន
េន់ នេ់ ក្តូវបានសមាៃប់រក្កាយរពេរធាើកា ង្វ រៅរ ធិប ី អស់មួយ យៈ)។
2653
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ទំំព័ ១៥-១៦ (ខខម ក្កហមបានកហក
ភូតភ

រហើយវាជាធមមត្តរៅរហើយសក្មាប់ពួករគ

រហត្េពិតក្បាកដរនាះ

(អងគកា បានរក្បើក្បាស់កា កហករដើមបីេួងរលាមក្បជាជនឲ្យរដើ ត្តមខៃួន
ពិរសស រៅរពេពួករគសមាៃប់ក្បជាជនសៃូតក្តង់)។

គឺជាមរនាគមន៍ វិជាជ),

៣៨-៣៩

និងរដើមបីក្តួតក្ត្តរៅរេើសាានភាព

ជា

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip

SHORT) ទំំព័ ៥៨-៥៩ (កា កហកគឺជាមូេដ្ឋានដ៏សំខ្ន់រៅកនុងក្គប់សកមមភាពទាំងអស់ បស់ បបរនះ)។
2654
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ៩៧-៩៨។ បាយកា ណ៍ោជ ដ្ឋាភិបាេ
ច្ក្កភពអង់រគៃ ស៖ កា ំរលាភសិទធិមនសសរៅកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ឯកសា E3/3319 ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៨ កថ្នខណឌ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00699213។

បាយកា ណ៍រដ្ឋយ Stephen HEDER និង Masato

MATSUSHITA៖ បទសមាភសន៍ជាមួយជនរភៀសខៃួនកមពជា
ុ រៅក្ពំខដនកមពជា
ុ -នង ឯកសា

E3/1714 ច្ះខខកមភៈ-

មីនា ឆ្នំ ១៩៨០ ទំព័ ៧៥-៧៦ ERN (ភាសាខខម ) 00324746-00324747។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
២០១៣ (Stephen HEDER) ទំំព័

២៣-២៤។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ (François

PONCHAUD)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

797

01007105
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

2655

អនក ដាកា និងទាហាននន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានោប់ខួ ន
ៃ សមាៃប់រោេ ឬបានបាត់ខួ ៃន

2656

វិធីសា្សតដូច្ោនរនះក្តូវបានរក្បើក្បាស់រៅទូទាង
ំ ក្បរទស
Philip SHORT

2658

។

2657

។ សាកសី François PONCHAUD

និងអនកជំនាញ David CHANDLER

2659

បានបញ្ញជក់ថ្ន រោេនរោបាយ

សមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានអនវតតរៅទូទាង
ំ ក្បរទស។
១៤.៣.៤ សំអាងច្ាប់

835>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន

ខ្អករេើភ័សត្ត
តុ ងខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគ-

ជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ បានបង្វាញឲ្យរឃើញអំពអ
ី តាិភាពននសហឧក្កិដក
ា មម ួម។ ទី
មួយ ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញថ្ន មានបគគេជារក្ច្ើននាក់

ួមទាំងរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ្ង

ខដ រនាះ បានឯកភាពរៅរេើរោេបំណង ួមខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា អនវតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកនុង
ក្បរទសកមពជា
ុ
2655

2660

។ ទីពី ភ័សត្ត
តុ ងក៏បានបង្វាញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្ន រទាះបីជារោេបំណង ួម

សកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួន ឯកសា E3/4590 កាេប ិរច្ិទរ្សងៗោន ទំព័ ៨ ERN (ភាសាខខម ) 00836085

(ជនរភៀសខៃួនទាំងអស់បាន្តេ់ច្រមៃើយដូច្ៗោនថ្ន ក្បជាជនបានបាត់ខួ ៃន ឬក្តូវរគសមាៃប់រោេ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំំព័ ៥៦-៥៧ (ក្បជាជនណាមានកា ជាប់ ក់ព័នជា
ធ មួយនឹង បប េន់ នេ់
ួ ទាំងជាមួយ នាយទាហាន ភានក់ង្វ ឬម្នតីរសើបកា ណ៍ ឬម្នតីជាន់ខពស់ ក្តូវបានឃំោង
ម
ំ ខៃួន)។
2656
សូមរមើេ រេខរោងរជើងទំព័ រៅកនុងខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣៣។
2657
កំណត់រហតននកា សាតប់ច្រមៃើយសាកសី François PONCHAUD ឯកសា E3/370 ទំព័ ១៥ ERN (ភាសាខខម )
00286615 (រោងត្តមសកេីកមម បស់ជនរភៀសខៃួនជារក្ច្ើនខដេគួ ឲ្យរជឿជាក់បាន PONCHAUD បានសននិដ្ឋានថ្ន
កា សមាៃប់អតីតម្នតីនន បបសាធា ណ ដាខខម បានរកើតរឡើងរៅទូទាង
ំ ក្បរទស)។
2658
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័ ៩៣-៩៤ (កា កំណត់រោេរៅរៅទូទាំង
ក្បរទសមានសណា
ា នដូច្ោន រដ្ឋយមានេកេណៈខសោនបនតិច្បនតួច្រៅកខនៃងមួយច្ំនួន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំំព័

៥៥-៥៦ (មានេំនាដ
ំ ូច្ោនរៅទូទាំងក្បរទស កនុងកា សមាៃប់អតីត

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម )។
2659
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៨ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័ ១៨-១៩ (រៅដំណាក់កាេដំបូងនន
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខ្មង
ំ ច្មបងជាងរគបំ្ត គឺអនកខដេបានរធាើកិច្ចកា អាីមួយជាមួយអតីតនន បបសាធា ណ ដា
ខខម ឬជាទាហាន)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២០ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១២ (David CHANDLER) ទំំព័ ៦-៧ (កា សមាៃប់អនក
រៅកនុង បបោស់ ក្តូវបានទទួេសាគេ់ោ៉ាងទូលាយរដ្ឋយអនកនិពនធរ្សងៗថ្នជាដំណាក់កាេដំបូង។ រោេនរោបាយ
រនះបានបនតអនវតត

និងក្តូវបានច្ងក្កងជាឯកសា ោ៉ាងរពញរេញរៅកនុងសកេីកមម បស់ជន ងរក្ោះ

និងឯកសា

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ)។
2660
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧-៧៧៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រនះមិនមានេកេណៈឧក្កិដក
ា ៏រដ្ឋយ

ក៏រោេនរោបាយខដេខខម ក្កហមបានបរងកើតរឡើង ក់ព័នធ

នឹងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដេជាមរធាបាយរដើមបីសរក្មច្េទធ្េននរោេបំណង ួមរនះ។ រៅកនុង
ក ណីរនះ មានរោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណដាខខម

ខដេបណា
ត េឲ្យមានកា រធាើមនសសោត

និងកា សមាៃប់ ង្វគេអតីតអនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រោេនរោបាយរនះ ក៏ក្តូវបានបង្វាញឲ្យរឃើញត្តម យៈ វិធី
សា្សតកនុងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដេមានេកេណៈសីសង្វាក់ោន ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសស
ោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។

836>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន កា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមទទួេខសក្តូវ រៅរពេ
ខដេអនកច្ូេ ួមរនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួម
ភូមិភាគ យ័ពយបានបញ្ញជឲ្យមានកា ក្បមូេ្តំ ុ

2661

។ គណៈកមាមធិកា

និងសមាៃប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា

ខខម ។ ស់ ញឹម ខដេជារេខ្ភូមិភាគ យ័ពយបានរធាើជាអធិបតីរៅកនុងអងគក្បជំមួយ ខដេបានរច្ញ
រសច្កតីខណនាំរនះ។ ត្ត សត ខដេជារេខ្តំបន់ ៧ (រដ្ឋយ ួមបញ្ចូ េទាំងទួេរ ធិ៍នក្ជ្ង) ក៏
មានវតតមានរៅកនុងអងគក្បជំរនាះខដ ។ បនាទប់មក ត្ត សត ក៏ដូច្ជាតំណាងមកពីគណៈកមាមធិកា ភូមិ
ភាគ និងគណៈកមាមធិកា តំបន់ បានច្ូេ ួមរៅកនុងអងគក្បជំមួយច្ំនួន ខដេរគបានក្បមូេ្តំអ
ុ តីត
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រហើយបនាទប់ពីរនាះមក

អនកទាំងរនាះក្តូវបានដឹកយករៅ

សមាៃប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អនកទាំងរនាះក្តូវបានដឹកត្តម ងយនត ខដេរបើកប រដ្ឋយអនករបើក
ប មកពីភូមិភាគ

រហើយរមបញ្ញជកា ភូមិភាគបានរក្ជើសរ ីសយកទួេរ ធិ៍នក្ជរធាើជាទីត្តំង

សមាៃប់មនសស។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន កា រធាើមនសសោត និងកា
សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យអនកច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមទទួេ

ខសក្តូវ ោ៉ាងរហាច្ណាស់ច្ំរ ះ ស់ ញឹម ខដេជាអនកច្ូេ ួមមានក់ រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម
រនះ។

2661

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៣។ សូមរមើេ្ងខដ

សាេដីការេើរ ឿងកតីKrajišnik កថ្នខណឌ ២២៦ (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ មានអតាិភាព រៅរពេខដេសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួមមានក់បានរសនើោ៉ាងច្ាស់លាស់

ឬរដ្ឋយក្បរោេឲ្យអនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកខដេមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឲ្យក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដា ខដេជាខ្នកននរោេបំណង ួម )។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

799
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837>

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងនឹងរេើកយកមកពិភាកាខ្ងរក្កាមរនះ រៅកនុងខ្នក ក់ព័នន
ធ ឹង

កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ បស់ជនជាប់រោទ កា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា និង រខៀវ
សំ្ន រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម និងកា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម
រនះ ខដេបណា
ត េឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមរ្សងៗ ក្បសិនរបើមាន (ខ្នកទី ១៥ និងខ្នកទី ១៦)។
១៥. កា ទទួលខសក្តូវក្ពហ្ម ទណឌ បស់ ន្ួន្ ជា

838>

ខ្អកត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ ដូច្ខដេបានកំណត់ វិសាេភាពកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១

នួន ជា ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្ខ្ងរក្កាម៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)៖ កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)។
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)៖

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ
និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)
ទួេរ ធិនក្ជ៖ កា រធាម
ើ នសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ រៅរេើអតីតម្នតី ដាកា នន បប
សាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2662

។

ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ នួន ជា ថ្នបានច្ូេ ួមរដ្ឋយរច្តនា ឬ បាន ួមច្ំខណកកនុងកា
រ ៀបច្ំ

និងអនវតតរោេបំណង ួមខដេបណា
ត េឲ្យមានឧក្កិដក
ា មម

និង/ឬជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា

2663

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម ទាំងមន និងកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ជាអនរេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

សមាជិកគណៈកមាមធិកា រោធា

។ រៅកនុងតួនាទី បស់ោត់

ិ រពញសិទធិនន
និងជាសមាជក

គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ថ្ន នួន
ជា បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំជាន់ខពស់នានា ខដេមានកា បរងកើតរោេនរោបាយ ក្ពមទាំងបាន

2662

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៥ និង ១៥៤០។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៧៧៩-៧៨១, ៨១១-៨១៣។
2663
ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៣៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

800
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ច្ូេ ួមរៅកនុងកា ពនយេ់បង្វាញអំពីឯកសា រោេនរោបាយជា្ៃូវកា នានា បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត
កមពជា
ុ និងរៅកនុងកា អនម័តិ និងជំ ញរោេនរោបាយនានា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ត្តម យៈ

2664

កា រធាើសនទ កថ្ន កា រោសនា និងវគគសិកានរោបាយ

។

រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានរនះ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ នួន ជា បខនាមរទៀតថ្ន បានរ ៀបច្ំ
ខ្នកា បញ្ញជ ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញ ឬ មា៉ា ងរទៀត ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះ

2665

ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដេសាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១

។

ឹ ខដេទាក់ទងរៅនឹងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ
១៥.១ កា ដង

839>

កា ដឹង បស់ នួន ជា អំពីរោេនរោបាយ វិធីសា្សតននកា អនវតត និងឧក្កិដក
ា មមជាក់

លាក់នានាខដេសាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ មានទំនាក់ទំនងរៅនឹងកា វាយតនមៃ
បស់អងគជំនំជក្មះអំពីេកេខណឌទូរៅននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
កា ទទួេខសក្តូវ

2666

និងទក្មង់ទាង
ំ អស់នន

រហើយបញ្ញាទាំងអស់រនះនឹងក្តូវរេើកយកមកពិោ ណាមនរគ។ កក្មិតនន

កា ដឹង ខដេអាច្មានកា ខក្បក្បួេ អាក្ស័យរៅរេើថ្ន រតើកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ជនជាប់រោទ រកើតមានរៅមនរពេ រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬក៏រៅរក្កាយរពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាំង

2667

រនាះ

។ រហតដូរច្នះ រៅកនុងខ្នករនះ អងគជំនំជក្មះនឹងរធាើកា ពិនិតយថ្នរតើ មនរពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដ-ា

កមមខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១ រនាះ ជនជាប់រោទបានដឹងអំពីភវនីយភាព
ច្ាស់លាស់អំពរី ហតកា ណ៍ខដេរកើតមានរឡើង រៅរពេរក្កាយមកខដ ឬរទ (ខ្នក ១៥.១.១) និង
ថ្នរតើជនជាប់រោទបានដឹងអំពីឧក្កិដក
ា មមខដេបានរកើតរឡើងកនុងរពេក្បក្ពឹតត (ខ្នក ១៥.១.២) ឬ
រក្កាយរពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដ ឬោ៉ាងណា (ខ្នក ១៥.១.៣) ។

2664

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៣២។

2665

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៤២, ១៥៤៥, ១៥៤៨, ១៥៥១, ១៥៥៤, ១៥៥៩-១៥៦០។

2666

សក្មាប់ច្ាប់ជាធ មានសតីអំពីទក្មង់នីមួយៗននកា ទទួេខសក្តូវ សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា

ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ។
2667
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៤,៦៩៨,៧០០,
៧០២, ៧០៤, ៧១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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840>

2668

នួន ជា គឺជាអនកោំក្ទោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃច្ំរ ះកា រធាើ “កា តសូវណណ ៈ”

និងមានកា ទទួេ

2669

ខសក្តូវច្មបងរេើបញ្ញាទាក់ទងនឹងកា រោសនា

។ ោត់បានបង្វាញមខជាក្បធាន ជាអនកបណតុះ-

បណា
ត េ ឬ ជាអនកឧរទទសនាមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ វគគរ ៀនសូក្ត ឬ វគគបណតុះបណា
ត េនានា រដ្ឋយរៅ
រពេរនាះ ោត់បានជំ ញមាោ៌បកសដេ់អក
ន រៅថ្ននក់រក្កាមឲ្យមានកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ ខ្ងកនុង

2670

និងខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ

។ នួន ជា បានដឹងថ្ន កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជឲ្យមានកា សអប់រខពើមខបប

រនះ ក្បាកដជានឹងនាំឲ្យមានអំរពើហិងា និងបានទទួេសាគេ់ថ្ន រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាព
េំបាកេំបិនមួយ យៈមក មាោ៌បកស ក់ព័នន
ធ ឹងកា តសូវណណ ៈ និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅ
កនុងច្ិតក្ត បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះនានា

2671

។ នួន ជា បានោំក្ទទសសនៈខដេថ្ន បដិវតតគួ ពឹង

ខ្អករេើកសិក ថ្ននក់ទាបបំ្ត រដើមបីឲ្យវណណ ៈអធនក្គប់ក្គងតឹងខតងរេើក្បរទសកមពជា
ុ ។ ភាគរក្ច្ើន
ននអនកខដេសាិតរៅកនុងវណណ ៈដឹកនាំងរី ម នះ បានទទួេកា អប់ ំជា្ៃូវកា តិច្តួច្ណាស់។ ពួករគទាំង
អស់មានវិន័យតឹង ឹង

ទទួេបានកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ

រហើយក្តូវបានបរក្ងៀនឲ្យរបាក

បរញ្ញិតក្បជាជន និងអនវតតត្តមរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់។ នួន ជា មិនអាច្មិនដឹងរទថ្ន កា
្តេ់អំណាច្ោ៉ាងរក្ច្ើនរៅឲ្យពួករគទាំងរនាះ ខបបរនះ នឹងរធាើឲ្យមានកា អនវតតមាោ៌បកស រដ្ឋយ
ោមនកា ពិោ ណាឲ្យបានក្តឹមក្តូវរឡើយ។ រដ្ឋយរហត្េរនះ កា ំពឹងទកសមរហត្េខតមួយ
គត់គឺថ្ន ក្បជាជនោ៉ាងរក្ច្ើននឹងក្តូវសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយសា ខត
េកេខណឌននកា ជរមៃៀស និងថ្ន កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅខបបរនះ មខជានឹងនាំឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិមានច្ំនន
ួ រក្ច្ើន។
រោសនា

រទាះជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

កា ច្ូេ ួមរៅកនុងសកមមភាព

និងកា បណតុះបណា
ត េកមាមភិបាេអំពីកា ក្បុងក្បយ័តននឹងខ្មង
ំ សក្តូវ

កា បំ ក់បំប៉ាន

មរនាគមន៍ វិជាជដ៏តឹង ឹងដេ់កសិក អំពីកា តសូវណណ ៈ ួមទាំងកា កំណត់ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ រនាះ នួន ជា បានដឹងថ្ន មានភវនីយភាពច្ាស់
លាស់ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរ្សងៗ។

841>

នួន ជា បានទទួេសាគេ់ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ដឹងជាទូរៅ បស់ោត់ពី

រោេនរោបាយ និងឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយពួកខខម ក្កហម ដូច្មានបញ្ញជក់ខ្ង
2668

សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៥-៣១២។

2669

សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៤។

2670
2671

សូមរមើេ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥, ៣៤៧។
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រក្កាមរនះ។ រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុងអំឡុងរពេរវលា ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រនាះ នួន
ជា ទទួេបានព័ត៌មានោ៉ាងទូេទ
ំ ូលាយទាក់ទងរៅនឹងឧក្កិដក
ា មមនានា។
ឹ អំពភ
១៥.១.១ កា ដង
ី វនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតឧ
ិត ក្កិដក
ា មម

842>

រៅកនុងគរក្មាងកា មួយខដេក្តូវបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧២ រហើយ

ក្តូវបានអនម័តជា្ៃូវកា មួយឆ្នំរក្កាយមករនាះ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា រៅ
កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ រហើយបរងកើតសហក ណ៍ រដ្ឋយក្បមូេ្តំក
ុ មាៃំងពេកមមរដើមបីដ្ឋដ
ំ ះក្សូវ និងរដើមបី
“វាយអានភាព បស់វណណ ៈសកតិភូមិ មាចស់ដី និងវណណ ៈនាយទន”

2672

។ រៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧២

រអៀង សា ី បាន្តេ់កិច្ចសមាភសន៍ជាសាធា ណៈមួយ ទាក់ទងនឹងសមូហភាវូបនីយកមមរៅកនុងតំបន់

2673

ំរដ្ឋះ

។ រសច្កតីខណនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់ត្តង
ំ ក្បជាជនឲ្យរៅបងកបរងកើន្េ

2674

កសិកមមជាសមូហភាព

។ រេើសពីរនះ េកេខណឌននកា ដឹកជញ្ជូ ន ឬសខមាេភាព បស់ក្បជាជន

មិនខមនជាកត្តតខដេក្តូវយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រឡើយ។ រៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣
ថ្ននក់ដឹកនាំបកស រដ្ឋយបានកត់សមាគេ់ពីកា ខាះខ្តរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ រនាះ បានក្បកាសពីកា របតជាា
បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា បនតកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
ខៃួនឯងផ្ទទេ់

2675

រដ្ឋយទកឲ្យក្បជាជនរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទាំងរនាះរដ្ឋយ

។ រោងត្តមរោេនរោបាយរនះ រៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ មានកា អនវតត វិធសា
ី ្សត

ដូច្ៗោនកនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅពីតំបន់ជនបទមួយ រៅតំបន់
ជនបទមួយរទៀត រដ្ឋយមានទាំងកា រធាើបាប កា រ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនខដេមកពីតំបន់ខ្មង
ំ
និងកា ក្បឆ្ំងនឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រហើយមានកា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីអំរពើ

2676

នក្ពន្សរ្សងៗ េកេខណឌននកា ជរមៃៀស និងកា រក្បើក្បាស់ហិងា

843>

រដ្ឋយខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីមនរនះ នួន ជា បានច្ូេ ួមកនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយ

ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ

និងដំរណើ កា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស

ខដេបានបណា
ត េឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមជារក្ច្ើន

ឬជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងឧក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងសំណំរ ឿង

2672

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣, ១១៥។

2673

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៤។

2674

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣។

2675
2676

។

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2677

០០២/០១

។ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងជាងមីមង
ត រទៀត រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

ថ្ននក់ដឹកនាំបកស ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ រនាះ បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោន រដើមបីជរមៃៀសក្បជាជន
រដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង

2678

។ ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញ និង/ឬ ជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបក
រមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទី

2679

េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)

។ រេើសពីរនះរទៀត ខ្អករេើ

បទពិរសាធន៍ពីមន ជាពិរសសបទពិរសាធន៍រៅឧតតង
ុ គ ខ្នកា ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ កនុងកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងទាំងអស់

បនាទប់ពីបាន ំរដ្ឋះក្បរទស ួច្

ក្បាកដជាបានក្បរមើេ

រឃើញ និង/ឬជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រដើមបីសមាៃប់

2680

ោប់ខួ ន
ៃ ឬរធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ បនាទប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ

។ រក្កាយខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ កា រក្បើ

ក្បាស់ វិធីសា្សតននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះម្នតី ដាកា នន
បបសាធា ណ ដាខខម មានកាន់ខតរក្ច្ើនរឡើង

ជាពិរសសកនុងអំឡុងរពេវាយេកច្ងរក្កាយរដើមបី

2681

ំរដ្ឋះក្បរទស
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។
ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានបរងកើត

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

និងអនវតតរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រដ្ឋយបានបនតអនវតតរោេនរោបាយរនះកនុង
អំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

2677

2682

។ នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន មានរោេនរោបាយ និង

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៤៧។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា

កថ្នខណឌ ៣១៥-៣១៦, ៣២៥, ៣៣៤-៣៣៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ
៨៧៨-៨៨២។
2678
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥, ៧៨៨។
2679
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥, ៧៨៨។
2680
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២៤-១២៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៦។
2681
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៣៤។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤១-៥៤២។
2682
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៨, ១២០-១២៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៨១៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោេបំណងរដើមបីេបបំបាត់សមាសភាពមិនេអ ខដេបាន្តេ់យតតិកមមច្ំរ ះ “កា ករមទច្” ឬកា
េបបំបាត់ក្បជាជន ក្បសិនរបើពួករគមិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន
សាធា ណ ដាខខម

2683

។

ក់ព័នន
ធ ឹងអនក ដាកា នន បប

អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញភ័សត្ត
តុ ងអំពីរោេនរោបាយ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស

កនុងកា កំណត់រោេរៅអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ថ្នជាសមាសភាពមិនេអ

2684

មិនអាច្អប់ ំខកខក្បបាន

ខដេ

។ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន “បទបញ្ញជនរោបាយ” បស់បកសកមមយ
ុ នីស ត

2685

កមពជា
ុ ខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាចត់” រនាះ ត្តមពិតក្តូវបានអនវតត ួច្រហើយ

។

រោងត្តម នួន ជា រដ្ឋយសា កា ឈ្ឺោប់ និងភាពេំបាកេំបិនមួយ យៈមក មាោ៌បកស ក់ព័នធ
នឹងកា តសូវណណ ៈ និងភាពសអប់រខពើម បានោក់ឫសរៅកនុងច្ិតក្ត បជាជនរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះ

2686

។

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទី បស់ោត់រៅកនុងថ្ននក់ដឹកនាំបកស ខដេបានរ ៀបច្ំ និងអនវតតរោេ
នរោបាយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ

និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន

បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីរោេនរោបាយទាំងអស់

2687

រនះ ក្ពមទាំង វិធីសា្សតកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយរនះ
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រេើសពីរនះរទៀត

។

ក់ព័នន
ធ ឹងសាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាង
ំ ក្បរទស ខ្នកា

បស់បកសកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ជរមៃៀសរនះ

និងយតតិកមមច្ំរ ះកា

រោេនរោបាយកនុងកា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមរដ្ឋយមានយទធសា្សត

កនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កា ក្បក្ពឹតិខ
ត សោនច្ំរ ះក្បជាជនងមី និង
កា ខណនាំ បស់បកសឲ្យេបបំបាត់

និង កាកា ក្បុងក្បយ័តនក្បឆ្ំងនឹងសមាសភាពទាំងអស់

និង

“ពួករៅរសសសេ់” នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ មិនខមនជាកា សមាៃត់រទៀតរទរៅកនង
ុ ឋានានក្កម
បកស។ ភាពរកើតមានពិតក្បាកដ សកមមភាព និងរោេនរោបាយទាំងរនះ ក្តូវបានពិភាកា រកាត
សរសើ

និងរេើកទឹកច្ិតត រៅកនុងអំឡុងវគគសិការ ៀនសូក្ត សននិសីទ ពិធីក្បា ពធបណយឯកោជយ

មហាសននិបាតនានា និងរៅកនុងទសសនាវដតី ទង់បដវិ តត និងទសសនាវដតី យវជន-យវនា ីបដវិ តត រៅក្គប់

2683

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៥។

2684

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៥។

2685

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨២៤ រជើងទំព័ ២៥៩៨។

2686
2687

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៤។

សូមរមើេខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៤៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2688

រពេកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

រៅមនរពេ

កនុងអំឡុងរពេ

និងរក្កាយរពេននកា

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ នួន ជា បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំនានាខដេពិភាកាអំពីបញ្ញាទាំងរនះ និង
រច្ញរសច្កតីខណនាំនានា

2689

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

2690

ច្ំរណាមអនកនិពនធសំខ្ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិ តត

នួន

ជា

គឺជាអនកនិពនធមានក់កនុង

រហើយរជឿជាក់ថ្ន ោត់បានដឹងអំពីបញ្ញាទាំង

រនះ ខដេក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងអតាបទរបាះពមព្ាយនានា។

846>

ឧក្កិដក
ា មមនានាខដេសាិតរៅរក្កាមវិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១ គឺជាខ្នកនន វិធ-ី

សា្សតអនវតតដ៏សីសង្វាក់ោន ខដេក្តូវបានអនវតតរៅទូទាង
ំ ក្បរទស រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥

និងបនតអនវតតនារពេរក្កាយៗមករទៀត

2691

។

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា ទទួេបាន

បាយកា ណ៍ និងព័ត៌មានខដេទាក់ទងនឹងសាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទ និង
កា អនវតតរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានារនាះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រសច្កតី
សននិដ្ឋានសមរហត្េខតមួយគត់គឺថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពី វិធីសា្សតអនវតតដ៏សីសង្វាក់ោន រៅមន
រពេ កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេននកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាខដេសាិតរៅរក្កាម វិសាេភាព

2692

សំណំរ ឿង ០០២/០១ រហើយវិធីសា្សតកនុងកា អនវតតរនាះគឺជាខ្នកមួយននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ

។

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេក្សប
រៅនឹង វិធីសា្សតអនវតតទាង
ំ រនះ កា អនវតតខ្នកា និងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
តំបន់ទីក្បជំជន និងកា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេបណា
ត េឲ្យ
មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេដំបូងននកា ជរមៃៀស
ក្បជាជនទាំងពី ដំណាក់កាេ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

2688

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៤-៥៤៥។
2689
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣១។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
2690
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៤។ ខ្នទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ
៣១១។
2691
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨, ១២០-១២៣។
2692
សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឹ រៅខណៈរពេខដេមានកា ក្បក្ពឹតឧ
១៥.១.២ កា ដង
ិត ក្កិដក
ា មម

847>

នួន ជា កនុងនាមជាអនរេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
និងជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈ-

កមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

2693

មានសិទធទ
ិ ទួេបាន

កា ជូនដំណឹង រៅរពេខដេបទរេមើសក្តូវបានក្បក្ពឹត។
ត រៅកនុងអំឡុងរពេននកិច្ចក្បជំនានា បស់
គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ សមាជិកគណៈកមាមធិកា ខដេបានទទួេ
បាយកា ណ៍ បានច្ូេ ួមពិភាកា និងបានរ ៀបច្ំខ្នកា កនុងកា រធាើបដិវតតក្បជាធិបរតយយ និង
បដិវតតសងគមនិយម កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំនា
រពេរក្កាយៗមករទៀត សាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទីជនបទ និងកា េបបំបាត់ខ្មង
ំ និង
កា េបបំបាត់សមាសភាពនន បបសាធា ណ ដាខខម

2694

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

តួនាទី

បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមមួយខ្នក គឺក្តូវរធាើកា វិភាគរៅរេើកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់
បកស ខកតក្មូវកា ំរលាភបំ ន និងរច្ញរសច្កតីខណនាំ ក់ព័នន
ធ ឹងសាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជន
រៅត្តមទីជនបទ

2695

។ កំណត់រហតក្បជំនានាបង្វាញថ្ន គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ( ម
ួ ទាំង នួន

ជា) បានទទួេ បាយកា ណ៍ និងបានពិភាកាអំពីបញ្ញាកងាះខ្តមាប
ូ អាហា ថ្ននំសងកូវ និងបញ្ញាជំងឺ
នានា

2696

។ រក្ៅពីកា ច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំ្ូវៃ កា បស់បកស នួន ជា ក៏បានសានក់រៅ ទទួេទានអាហា

និងបានជួបរក្ៅ្ៃូវកា ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត បស់បកស្ងខដ

2697

រដ្ឋយោត់

បានពិភាកាជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ទាង
ំ រនាះ អំពីក្បធានបទនានា ួមទាំងកា រធាើបដិវតតក្បជាធិបរតយយ និងបដិវតតសងគមនិយម ខដេមានពី ដំណាក់កាេកនុងកា វិវតតននរោេបំណង ួម

2698

។ រក្ៅ

2693

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៤, ៣១៣, ៣១៥-៣១៦។

2694

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២៧, ១៣២-១៣៣, ១៤៤។ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនង

កា ង្វ កថ្នខណឌ ២៧១។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១១៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧, ៥៨៥, ៦០៤, ៦១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ម
ួ កថ្នខណឌ ៧២៩, ៧៥៧, ៧៦៨, ៧៧១, ៧៨៨, ៨០៧, ៨១៦
2695
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៩។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ
សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៤។
2696
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៦៨។
2697
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៧១។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា
កថ្នខណឌ ៣១៧។
2698
ខ្នក
ែ ទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១-៧៧៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពីតួនាទីទាង
ំ រនះ នួន ជា ក្តូវបានោត់ឲ្យទទួេខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ច្ំរ ះរោេនរោបាយខ្នក
សងគមកិច្ច

2699

។ អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន រដ្ឋយសា ខតោត់មានតួនាទីជាន់ខពស់រៅកនុងថ្ននក់ដឹកនាំ

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នួន ជា ទទួេខសក្តូវរេើសកមមភាពទាំងអស់ បស់បកស ខដេរេើសពីតួនាទី
និង កា ទទួេខសក្តូវខដេក្តូវបានក្បគេ់ឲ្យោត់ជា្ៃូវកា កនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិប-

2700

រតយយ

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីឧក្កិដក
ា មមនានា កនុងនាមោត់

ជាអនរេខ្បកស និងត្តម យៈសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍។

848>

ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏បានទទួេ បាយកា ណ៍ពីរមដឹកនាំរោធាសតអ
ី ំពីដំរណើ

កា វិវតតរ្សងៗរៅឯសម ភូមិ រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនទី ប-៥
រេខជារក្ច្ើនខដេរៅរសសសេ់ ហូតដេ់រពេបច្ចប
ុ បនន
និងរៅក្ពំខដនជាប់រវៀតណាម ក្តូវបានច្មៃងជូនរៅ នួន ជា

2701

។ ទូ -

ក់ព័នន
ធ ឹងសភាពកា ណ៍រៅឯសម ភូមិ

2702

។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ង

ខដ ថ្ន កងកមាៃំងរោធាខដេបានវាយដរណតើមយកទីក្កុងភនំរពញ សាិតរៅរក្កាមបញ្ញជ បស់រេខ្
ភូមិភាគនានា ខដេរសនើសំ និងទទួេកា ខណនាំពី ប៉ាេ ពត នួន ជា សន រសន និងរមដឹកនាំជាន់

2703

ខពស់ដនទរទៀតរៅមនទី ប-៥

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

បានទទួេព័ត៌មានេមអិតអំពីសកមមភាពនានា បស់កងទ័ពខខម ក្កហម និងសាានកា ណ៍រៅមូេដ្ឋាន។
១៥.១.២.១ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

849>

នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជន

2704

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

។

ោត់បាននិោយថ្ន

រៅរពេរធាើដំរណើ រៅកាន់ទីក្កុងភនំរពញភាៃមៗ

រក្កាយរពេជរមៃៀសរនាះ ោត់ខួ ន
ៃ ឯងផ្ទទេ់បានរឃើញអនកក្តូវបានជរមៃៀសរដើ ត្តម្ៃូវ រហើយបាន

2699

ក្ពមទាំងរោេនរោបាយខ្នកសិកាធិកា

រោសនាកា

វបបធម៌ និងកា ង្វ បកស៖ សូមរមើេ ខ្នកទី ៥៖

ច្នា ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣២។
2700
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។
2701
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៥-១៤៦។
2702
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៨។
2703
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៧។
2704
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤៤-១៤៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទទួេសាគេ់ថ្ន ពួករគពិបាកកនុងកា រធាើដំរណើ ។ ោត់បានទទួេសាគេ់ថ្ន រក្កាយមកោត់បាន
រឃើញសាកសពរៅកនុង្ទះកនុងទីក្កុងភនំរពញ

2705

។ នួន ជា ក៏បានទទួេសាគេ់ខដ ថ្ន មានកា សាៃប់

ជារក្ច្ើនខបប កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ួមទាំង កា សាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា អត់
អាហា ទាំងរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀស និងរពេរក្កាយៗមករទៀត

2706

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿ

ជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រៅរពេខដេឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។
១៥.១.២.២ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)

850>

នួន ជា បានទទួេសាគេ់ថ្ន ោត់បានដឹងថ្ន ក្បជាជនក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរពេ

2707

ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២

។ ោត់បានទទួេសាគេ់ថ្ន បកសបានដឹងថ្នក្បជាជន

នឹងក្តូវេះបង់ រហើយនិងជួបក្បទះភាពេំបាកេំបិន រដ្ឋយសា ខតកា ជរមៃៀសទាំងរនះ

2708

។ ដូច្

ខដេបានកត់សមាគេ់ខ្ងរេើ នួន ជា ក៏បានទទួេសាគេ់ខដ ថ្ន មានកា សាៃប់ជារក្ច្ើនខបបកនុង
អំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ួមទាំង កា សាៃប់រដ្ឋយសា ជំងឺ និងកា អត់អាហា ទាំងរៅ

2709

កនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀស និងរពេរក្កាយៗមករទៀត

851>

។

ភ័សត្ត
តុ ងរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបង្វាញថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេទី២ មានកា អនវតតវិធី

សា្សតផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំពីតំបន់ទីជនបទមួយរៅតំបន់ទីជនបទមួយរទៀត

រដ្ឋយមានកា រធាើ

បាប កា រ ីសរអើងក្បឆ្ំង “ក្បជាជនងមី” និងកា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីេកេខណឌកនុងកា ដឹក
ជញ្ជូ ន

អំរពើ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបងកឲ្យមានកា ភ័យខ្ៃច្

2710

និងកា រក្បើក្បាស់កមាៃំង

។

ភូមិភាគ និងតំបន់សយ
ា ័ត បានោយកា ណ៍រៅមជឈិម ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនកនុង

2705

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។

2706

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។

2707

សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២៨។

2708

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។

2709

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។

2710

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៤, ៦២៧-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤៖

សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០០-៨០៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2711

ដំណាក់កាេទី២

។ ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ ត្តមកាណូ ត កបា៉ាេ់ ឡាន និង

ងរភៃើង សំរៅរៅទីក្កុងភនំរពញ កាត់ត្តមទីក្កុងភនំរពញ និងរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេជាទីក្កុងក្តូវ

2712

បានរគរបាះបង់រោេ

។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា រធាើដំរណើ បស់ោត់កនុងអំឡុង

2713

បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានដឹងអំពីសាានភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនរៅទូទាង
ំ ក្បរទស

។

កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានរៅពិនិតយរមើេគរក្មាងសាងសង់ និងគរក្មាង
កសិកមមនានា និងបានជួបជាមួយរមដឹកនាំភូមិភាគរ្សងៗ្ងខដ

2714

។ ោត់ក៏បានជួបជាមួយរេខ្

ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត និងកមាមភិបាេរ្សងៗ ដូច្ជា ស់ ញឹម ជារដើម រៅកនុងទីក្កុង

2715

ភនំរពញ

។ កនុងអំឡុងខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានរធាើទសសនកិច្ចរៅកាន់

ភូមិភាគ យ័ពយ

រហើយបានរឃើញក្បជាជនងមីជួបក្បទះកា ខាះខ្តទាំង

រសបៀងអាហា

និងថ្ននំ

2716

សងកូវ

។ នួន ជា បានរធាើដំរណើ ជាមួយគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៏ រក្កាយមកបានដឹងពីដំរណើ

ទសសនកិច្ចរនាះ។

852>

ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រៅរពេ

ខដេឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតត កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេ
ទី២។
១៥.១.២.៣ កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

853>

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងនងៃរក្កាយមករទៀត ទីក្កុងនានារៅកនុងក្បរទស

កមពជា
ុ ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ រហើយក៏មានកា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ កា បាត់ខួ ន
ៃ និងកា រធាើបាបរ្សងៗរៅ
រេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅរពេមនកា ជរមៃៀសបនតិច្ កនុងរពេជរមៃៀស និងរក្កាយ

2711

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩៨។

2712

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៥៩៥។

2713

សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។

2714

សូមរមើេ ខ្នកទី៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៧៧៣។
2715
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧២។
2716
សូមរមើេ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2717

កា ជរមៃៀសបនតិច្

។ ដូច្ោនរៅនឹងវិធីសា្សតអនវតត ខដេកំពងអនវតតរៅរពេរនាះ បនាទប់ពី

ំរដ្ឋះបានរខតតរ ធិ៍សាត់ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តំត្ត
ុ ម យៈមរធាបាយ
របាកបរញ្ញិត រហើយក្តូវបានយករៅសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជបាន

2718

រកើតរឡើងរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

2719

អនកនិពនធសំខ្ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិ តត

។ នួន ជា គឺជាអនកនិពនធមានក់កនុងច្ំរណាម

ខដេជាមរធាបាយ្សពា្ាយរោេនរោបាយ

បស់បកសទាក់ទងនឹង “ខ្មង
ំ ” និងរេើកស រសើ អំពីកា េបបំបាត់ខ្មង
ំ និងកា េបបំបាត់អតីត
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

2720

។ រោេនរោបាយ បស់បកសទាក់ទងនឹង “ខ្មង
ំ ” ក្តូវបាន

្សពា្ាយត្តម យៈវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ ខដេក្តូវរធាើរឡើងរដ្ឋយរមដឹកនាំបកសនានា
ទាំង នួន ជា ្ងខដ

854>

ួម

2721

។

របើរទាះបីជាមិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន

ោត់បានដឹងអំពីច្ ិតេកេណៈននឧក្កិដក
ា មមជាក់

លាក់ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពី វិធី
សា្សតខដេកំពងអនវតតកនុងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រដ្ឋយមានកា

ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ កា រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ និងកា រធាើបាបរ្សងៗរទៀត បនាទប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ និង
ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញ។ រហតដូរច្នះ ោត់បានដឹងថ្ន ក្បជាជនរៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ក៏ដូច្ជា ទី
ក្កុង ំរដ្ឋះដនទរទៀតរៅទូទាង
ំ ក្បរទសក្តូវបានជរមៃៀស និងថ្ន ខ្អកត្តមរោេនរោបាយកនុងកា
កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ

ោ៉ាងរហាច្ណាស់កបា
៏ នដឹងថ្ន

ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម មួយច្ំនួនខដេ ករឃើញរៅកនុងរខតតរ ធិសាត់

ក្តូវបានរគ

សមាៃប់រៅខណៈរពេខដេមានកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ។

2717

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី ២) កថ្នខណឌ ៦១៣-៦១៤, ៦៤៩-៦៥៧។ ខ្នកទី ១៤៖

សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣០-៨៣៤។
2718
ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦២, ៦៦៨, ៦៧០, ៦៨១។
2719
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា
កថ្នខណឌ ៣១១។
2720
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៨។
2721
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឹ រៅរក្កាយកា ក្បក្ពឹតឧ
១៥.១.៣ កា ដង
ិត ក្កិដក
ា មម

855>

បនាទប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

និង

ដំណាក់កាេទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក រោេនរោបាយ ក្ពមទាំងឧក្កិដក
ា មមខដេរកើតរច្ញ
ពីរោេនរោបាយទាំងរនះ ក៏ក្តូវបានរេើករឡើងរៅកនុងវគគសិការ ៀនសូក្ត កនុងសននិសីទ កនុងពិធី
ក្បា ពធបណយឯកោជយ រៅកនុងមហាសននិបាត ក្ពមទាំងរៅកនុងឯកសា នរោបាយ និងកនុងទសសនាវដតី

ទង់បដវិ តត និង ទសសនាវដតីយវជន-យវនា ីបដវិ តត ខដ ។ នួន ជា មិនក្តឹមខតមានសិទធិពិនិតយរមើេ
ទសសនាវដតី ទង់បដវិ តត និងទសសនាវដតី យវជន-យវនា ីបដវិ តត ប៉ារណា
ណ ះរទ ោត់ខងមទាំងជាអនកនិពនធ
មានក់កនុងច្ំរណាមអនកនិពនធសខ្
ំ ន់ៗននទសសនាវដតីទង់បដវិ តត រទៀត្ង។

856>

នួន ជា ក៏មានសិទធិទទួេបាន បាយកា ណ៍នានាពីបណា
ត ដា អងគកា អនត ជាតិ

ភានក់ង្វ សា ព័ត៌មានអនត ជាតិរ្សងៗរទៀត្ងខដ ។

និងទី

ក្បភពព័ត៌មានរក្ៅក្បរទសទាំងរនះោយ-

កា ណ៍ជាសាធា ណៈពីកា រោទក្បកាន់រ្សងៗអំពីអំរពើរោ រៅខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេ និង
រក្កាយរពេមានកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើទាង
ំ រនះ ខដេមានទាំង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ េកេខណឌ
អមនសសធម៌ កា រ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” និងកា រ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹងអតីតអនក ដាកា នន
បបសាធា ណ ដាខខម

កា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រដ្ឋយ

មានកា ោប់ខួ ៃន កា សមាៃប់ និងកា រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ និងកា សាៃប់កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

2722

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងដំណាក់កាេទី២

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន គណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានបញ្ញជឲ្យក្កសួងរោសនាកា

និងព័ត៌មាន បស់ បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ រធាើកា ក្តួតពិនិតយរសច្កតីោយកា ណ៍ ព័ត៌មានប រទសឲ្យបានដិតដេ់ រហើយថ្ន
នីតិ វិធីេមអិតក្តូវបានបរងកើតរឡើងសក្មាប់ឲ្យក្កសួងរោសនាកា សរងេប និងោយកា ណ៍ពីព័ត៌មាន
នានាជូនរៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

2723

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

ត្តម យៈ បាយកា ណ៍

បស់ក្កសួងទាំងរនះ នួន ជា ខដេជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ពិតជាបានដឹងអំពីរសច្កតី
ោយកា ណ៍ព័ត៌មានខដេរ ៀបោប់េមអិតអំពីឧក្កិដក
ា មមទាំងរនះ។

2722
2723

ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៧-២៦៨។
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

812
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រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា

ក៏បានទទួេព័ត៌មានអំពីឧក្កិដក
ា មមនានា បនាទប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ្ងខដ ។
១៥.២ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ភម
ូ ភា
ិ គនានាច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត

858>

រមធាវីកា

កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន (ក) ភូមិភាគគឺជាអនកទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា

អនវតតខ្នកា កនុងកា ជរមៃៀសទីក្កុងភនំរពញ និងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ក្ពមទាំង
ក្ពឹតិកា
ត ណ៍នានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ មិនខមនមជឈិមបកសរនាះរទ

2724

និង (ខ) កា ជរមៃៀសក្បជាជន

គឺជាកា ទទួេខសក្តូវ បស់រោធា រហើយ នួន ជា មិនខមនជាអនកទទួេខសក្តូវរឡើយ

859>

រទាះបីជាទទួេសាគេ់ថ្ន

2725

។

ភូមិភាគបានអនវតតរោេនរោបាយ បស់បកសទាក់ទងនឹងកា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ភូមិភាគទាំងរនាះមិនខមនអនវតតរដ្ឋយឯកោជយរនាះរឡើយ រហើយមជឈិមបកស
ួមទាំង នួន ជា ្ង បានពឹងខ្អករៅរេើភូមិភាគនានា ខដេរេខ្ភូមិភាគទាំងរនាះ ជាធមមត្តគឺជា
សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម ឬគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងខ្អកត្តម ច្នាសមព័នឋា
ធ នានក្កម
បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

កនុងកា រធាើឲ្យរោេនរោបាយ

និងរសច្កតីសរក្មច្នានា បស់បកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ មានក្បសិទធភាព។ ច្ំណច្រនះគឺក្សបរៅនឹងបទបបញ្ាតិនត នេកេនិក
ត ៈ បស់បកសកមមយ
ុ -

2726

នីសក
ត មពជា
ុ

និងក៏ជាតងភាពជាក់ខសតង្ងខដ ។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមខដេមាន នួន ជា ជា

អនរេខ្រនាះ ទទួេបនទក
ុ កនុងកា ខណនាំថ្ននក់ភូមិភាគ ថ្ននក់តំបន់ និងអងគកា បកសដនទរទៀត ឲ្យ
អនវតតសកមមភាពនានាក្សបរៅត្តមមាោ៌នរោបាយ បស់បកស រហើយរសច្កតីខណនាំពីមជឈិមបកស

2727

ក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅថ្ននក់ភូមិភាគ និងរៅថ្ននក់រក្កាមៗរទៀត

2724

។

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/3 នងៃទី ២៦

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣០៥-៣១៥, ៣១៨-៣១៩, ៤១២-៤២១, ៤២៧-៤៣៨, ៤៥២-៤៥៤។ ក្បតិោ ឹក
ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨-២១។
2725
ក្បតិោ ឹក ច្ះនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១១ (ជនជាប់រោទ នួន ជា) ទំព័ ១៨។
2726
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៩។
2727
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២។ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៩,
២៨៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

813
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អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជន រក្កាយៗមករទៀត ក្តូវបានអនវតតរឡើងរៅកនុងេកេណៈដូច្ោន

2728

។ ក្សរដៀងោន

រនះខដ រទាះបីជា ឯកសា រោេនរោបាយខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានរសនើឲ្យថ្ននក់ភូមិភាគ ថ្ននក់
និងថ្ននក់ក្សុក

តំបន់
រដ្ឋយ

2729

រធាើខ្នកា

និងរ ៀបច្ំជាោំបាច្់

រដើមបីសរក្មច្រោេរៅ បស់បកសក៏

ក៏មានកា បង្វាញោ៉ាងច្ាស់ថ្ន មជឈិមបកសបានរ ៀបច្ំ សក្មបសក្មួេ និងអនញ្ញាត

ឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនទាំងរនះ

2730

។

បកសក៏បានក្គប់ក្គង្ងខដ រៅរេើមរធាបាយ

និង របៀបននកា ដឹកជញ្ជូ ន រដើមបីអនវតតកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរក្កាយៗមករទៀត រដ្ឋយគណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក មានអំណាច្កនុងកា ជរមៃៀស ឬផ្ទៃស់ទីេំរៅទាំងរនះ

2731

។

រសច្កតីខណនាំ បស់បកសទាក់ទងនឹងខ្មង
ំ និងកា កំណត់រោេរៅអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម
ក៏ក្តូវបាន្សពា្ាយរច្ញពីមជឈិមបកសរៅដេ់កមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាមៗ្ងខដ ត្តម យៈវគគសិកា
រ ៀនសូក្ត កា រោសនា និងទសសនាវដតីទង់បដវិ តតនានា រដើមបីយករៅអនវតត។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
បដិរសធកា រេើករឡើងរនះ។
១៥.៣ កា ក្បក្ពឹតត្ត
ិត ម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ម
ួ
១៥.៣.១ កា ម
ួ ច្ំខណក

861>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា កនុងឋានៈជាអនរេខ្បកសខដេមានអំណាច្កនុងកា

រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត

2732

មិនក្តឹមខតបានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំ

រោេនរោបាយដំបូង បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនតក៏បានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមម
រៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រៅកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយទាំងរនាះ
ជាបនត។ ជាកា កត់សមាគេ់ នួន ជា បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំជារក្ច្ើនរេើក ខដេពិភាកាអំពី
ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រហើយោត់ក៏បានឯកភាពរៅរេើខ្នកា រនះ្ង

2728

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៨-១៥១។

2729

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤។

2730

កត់សមាគេ់ រសច្កតីសរក្មច្ បស់គណៈកមាមធិកា កនុងកា បញ្ជូ នក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០នាក់ រៅរខតតក្ពះវិហា

គឺជាកា រ្ៃើយតបរៅនឹងសំរណើ បស់ ដាអំណាច្រខតតរនះ កនុងកា ទទួេយកក្បជាជនច្ំនួន ៥០.០០០ នាក់។
2731
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៥៩៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៨០៩។
2732
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដ ។ នួន ជា ក៏បានដឹង និងបានអនម័តច្ំរ ះកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជននារពេបនាទប់មករទៀត
ក្ពមទាំងបានច្ូេ ួមច្ំខណកកនុងកា រ ៀបច្ំ និងជំ ញរោេនរោបាយ បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ កនុងកា កំណត់រោេរៅមករេើអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។

862>

ដូច្បានពនយេ់េមអិតខ្ងរក្កាមរនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន

ច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមននសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ខដេកា ួមច្ំខណក បស់ោត់មានឥទធិពេ

ខ្ៃង
ំ កាៃ។ រដើមបីឲ្យ នួន ជា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយកងទ័ព
ខខម ក្កហម ខដេមិនខមនជាសមាជិកននសហឧក្កិដក
ា មម ួមរនាះ ក្តូវខតបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន សមាជិក
ណាមានក់ននសហឧក្កិដក
ា មម ួម អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវច្ំរ ះបទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនះ រហើយ

2733

សមាជិករនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ីរដ្ឋយផ្ទទេ់រដើមបីសរក្មច្រោេបំណង ួម

។ អងគជំនំជក្មះ

ៃ ថ្ន សមាជិកទាំងឡាយននសហឧក្កិដក
ា មម ួមអាច្ទទួេ
សូម មៃឹករឡើង វិញអំពីកា សរក្មច្ បស់ខួ ន

2734

ខសក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះបាន

។ កា យេ់រឃើញរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរដ្ឋយអងគជំនំជក្មះ

ខដេថ្ន នួន ជា បានរ ៀបច្ំខ្នកា បានបញ្ញជ បានញុះញង់ បានជួយ និងជំ ញដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត
ឧក្កិដក
ា មមខដេ ងកា រោទក្បកាន់រនាះ (ខ្នក ១៥.៤) ក៏បង្វាញក្គប់ក្ោន់្ងខដ ពីទំនាក់ទំនង
វាង ោ ី និង នួន ជា

2735

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា អាច្ក្តូវដ្ឋក់ឲ្យទទួេ

ខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ច្ំរ ះ ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។
១៥.៣.១.១ កា បរងកត
ើ រោេនរោបាយ ៖ កា រ ៀបច្ំខ្នកា អនវតតរោេបំណង
ម
ួ

863>

នួន ជា ក្តូវបានខតងត្តំងជាអនរេខ្បកសរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១ នាខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ១៩៦០ រដ្ឋយោត់បានរដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា រ ៀបច្ំត្តក់ខតងរោេជំហ បស់បកស
សតីពីហិងាបដិវតតន៍ និងកា រក្បើក្បាស់កា តសូក្បដ្ឋប់អាវធ រដើមបីសរក្មច្រោេរៅ បស់បកស។

2733

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៣ ។

2734

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៧-៨១០, ៨៣៦។

2735

សាេដីការេើរ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ២២៦ (មានទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់ រៅរពេខដេសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម

ួមមានក់ បានរសនើោ៉ាងច្ាស់លាស់ ឬមិនច្ាស់លាស់ ឲ្យអនកមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
មួយ ឬបានញុះញង់ បានបញ្ញជ បានរេើកទឹកច្ិតត ឬបានរក្បើក្បាស់អនកមិនខមនជាសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួមរនាះឲ្យ
ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម ខដេបរងកើតបានជាខ្នកមួយននរោេបំណង ួម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោត់ក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ និងរេើកទី៣ (រៅខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៦៣ និង

2736

ឆ្នំ ១៩៧១) ខដេបានបញ្ញជក់អំពីមាោ៌នរោបាយដខដេរនះ

។ រៅកនុងមហាសននិបាតបកស

រេើកទីមួយ បកសក៏បានកំណត់រោេរៅបដិវតតន៍សងគមនិយម បស់ខួ ន
ៃ និងបានសរក្មច្ថ្ន ពួក
ច្ក្កពតតិប រទស “ប ិវា ” ឬអនកបំរ ី បស់ពួករនះ ក្ពមទាំង “ពួកសកតិភូមិ ពួកមូេធន និងពួក

2737

ំ វណណ ៈ
ក្បតិកិ ិោ” ទាំងអស់ គឺជា ខ្មង

។ កនុងឋានៈោត់ជាអនរេខ្បកស រហើយោត់បាន ួម

ច្ំខណកច្ំរ ះរោេជំហ បស់បកស នួន ជា បានជួយ្តួច្រ្តើម និងបានអនម័តជា្ៃូវកា នូវមាោ៌
បស់បកស។

864>

រៅឆ្នំ ១៩៦៧ ឬរៅរដើមឆ្នំ ១៩៦៨ នួន ជា

សរក្មច្ថ្ន ក្តូវខតោប់រ្តើមរធាើបដិវតតក្បដ្ឋប់អាវធ

ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាំដនទរទៀត បាន

2738

។ រៅរពេខដេបដិវតតបានរធាើដំរណើ រៅ

មខ នួន ជា បានជួបជាមួយនឹងរមដឹកនាំរ្សងៗរទៀត បស់បកស និងបាន្តេ់រោបេ់ថ្ន ដេ់

2739

រពេខដេក្តូវរធាើកា តសូក្បដ្ឋប់អាវធក្បឆ្ំងនឹងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រហើយ

។

រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧០ គណៈកមាមធិកា មជឈិម ខដេ ួមមាន នួន ជា និងរមដឹកនាំនរោបាយសំខ្ន់ៗ
ដនទរទៀត

បានពិភាកាអំពីខ្នកា ំរដ្ឋះក្បរទសកមពជា
ុ រច្ញពីពួកច្ក្កពតតិអារម ិក

សាធា ណ ដាខខម
បកស

និងបានបញ្ញជក់អំពីរោេនរោបាយខៃួនទីពឹងខៃួន

និងឯកោជយមាចស់កា បស់

2740

។ ៥ ឆ្នំ រក្កាយមក នួន ជា និងរមដឹកនាំបកសដនទរទៀត បានជួបក្បជំោនោ៉ាងរទៀងទាត់

ក់ព័នន
ធ ឹងកា បនតរធាើបដិវតត និងកា ក្គប់ក្គងតំបន់ ំរដ្ឋះ

865>

2741

។

រៅកនុងអំឡុងពីឆ្នំ ១៩៧៤ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំនានាខដេ

ពិភាកាអំពីកា ំរដ្ឋះ

2736

និង បប

និងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។

ោត់បានទទួេសាគេ់ថ្ន

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៧-៨៩, ៩៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា

កថ្នខណឌ ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៦-៧២៧។
2737
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៦។
2738
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧២៩។
2739
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧២៩។
2740
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣២។
2741
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានច្ូេ ួមរធាើរសច្កតីស រក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី ទីក្កុងភនំរពញ រៅកនុងកិច្ចក្បជំមួយ បស់
រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤
ជា

បានរធាើដំរណើ រៅក្បរទសរវៀតណាម

2742

។ បនាទប់ពីកិច្ចក្បជំរនះមក នួន

រដើមបីជក្មាបរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសរត វៀតណាមអំពី

ខ្នកា វាយក្បយទធច្ងរក្កាយមករេើទីក្កុងភនំរពញ និងរដើមបីរសនើសំឲ្យ្តេ់អាវធបខនាមរទៀត របើ
រទាះបីជាកា រសនើសំអាវធរនះ មិនបានទទួេរជាគជ័យក៏រដ្ឋយ

2743

។ រៅឯកិច្ចក្បជំច្ងរក្កាយនា

រដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅមនទី ប-៥ ភាៃមៗមនកា វាយក្បយទធ មករេើទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា
បានឯកភាពជាងមីមង
ត រទៀតច្ំរ ះរសច្កតីស រក្មច្កនុងកា ផ្ទៃ ស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពី

2744

ទី ក្កុងទាំងមូេ

866>
១៩៧៥

។

នួន ជា និងរមដឹកនាំសំខ្ន់ៗដនទរទៀត ក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំនាខខ ឧសភា ឆ្នំ
រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត

ខដេបានពិភាកាអំពីខ្នកា បស់ថ្ននក់ដឹកនាំរឆ្ពះរៅកាន់

2745

បដិវតតន៏សងគមនិយម ត្តម យៈកា អនវតតសមូហភាវូបនីយកមម
េបរោេេទធភាពខដេថ្ន

។ កា អនវតតខ្នកា រនះ ជាក់ខសតង

អនកខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញនឹងអាច្ក្តឡប់

មកកាន់្ះទ សខមបង បស់ខួ ន
ៃ វិញបាន រេើកខេងខតក ណីមួយច្ំនួនតូច្ប៉ារណា
ណ ះ។ នួន ជា មិនបាន
បដិរសធច្ំរ ះខ្នកា រនះរទ។

867>

បនាទប់ពីគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានច្ះរធាើទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគ យ័ពយកនុងខខ សីហា

ឆ្នំ ១៩៧៥ ួច្មក គណៈកមាមធិកា រនះ បានសរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនច្ំនួនពី ៤០០.០០០

2746

នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់ ឲ្យមកកាន់តំបន់រនះ
សតីពីដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះបាន្តេ់នូវ

។ បាយកា ណ៍ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

“មតិខណនាំ បស់អងគកា ”

សតីពីបញ្ញាសំខ្ន់ៗនន

ោត់ខច្ងកមាៃំងពេកមម” សហក ណ៍នានា និងកា ោត់ខច្ងច្ំរ ះទីក្កុង។
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

“កា

បាយកា ណ៍ បស់

បានបង្វាញពីឥ ិោបទខឹងសមា បស់សមាជិកគណៈកមាមធិកា

2742

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣។

2743

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤១។

2744

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៤, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន

ជា កថ្នខណឌ ៣៣៥។
2745
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤០-៧៤៣។
2746
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អច្ិន្នតយ៏ច្ំរ ះក្បជាជនងមី។

បាយកា ណ៍រនះបានកំណត់អំពីខ្នកា បស់គណៈកមាមធិកា

2747

អច្ិន្នតយ៍កនុងកា បងេំឲ្យក្បជាជនងមទា
ី ង
ំ អស់ ស់រៅកនុងសហក ណ៍

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ

បាយកា ណ៍រនះ បានបរងកើតខ្នកា ខដេមានកា រក្ោងទកោ៉ាងក្បយ័តនក្បខយង បស់ថ្ននក់

ថ្ន

ដឹកនាំរដើមបីបរងកើន និងរធាើឲ្យកា កា

ជាតិ (ត្តម យៈកា បរងកើតសហក ណ៍នានា) និងរសដាកិច្ច

(ត្តម យៈកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន) មានភាពេអក្បរសើ រឡើង។
អច្ិន្នតយ៍បានជួបក្បជំរ ៀងោេ់សបាតហ៍
បនាទន់ោបា
ំ ច្់

2748

ដំរណើ ទសសនកិច្ច

រដ្ឋយសា គណៈកមាមធិកា

រហើយកាន់ខតញឹកញាប់រទៀតរៅរពេមានសាានភាព

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រទាះបីជា នួន ជា មិនបានច្ូេ ួមរដ្ឋយផ្ទទេ់រៅកនុង
រៅកាន់ភូមិភាគ យ័ពយកតី ក៏ត្តម យៈ បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស

បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍រនាះ

ោត់បានដឹងពីេទធ្េននដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ

រសច្កតី-

សរក្មច្ខដេបានរធាើរឡើងនារពេរក្កាយមក និងបញ្ញារ្សងៗខដេក្បជាជនងមីរៅកនុងភូមិភាគរនាះ
កំពងក្បឈ្ម។ រោងត្តមរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មនៗ បស់ នួន ជា
ោត់មានទសសនៈយេ់រឃើញដូច្ោន

2749

អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់ថ្ន

រៅនឹងទសសនៈយេ់រឃើញ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំខដេបានរេើក

រឡើងរៅកនុង បាយកា ណ៍ ក់ព័នន
ធ ឹងក្បជាជនងមីរនះ។

868>

រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបាន្សពា្ាយឯកសា មួយច្ាប់ ខដេវិភាគ

អំពីកា ីកច្រក្មើនរៅកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយកសិកមម បស់បកសកនុង យៈរពេពី ៤ រៅ ៥

2750

ខខមន

។

ឯកសា រោេនរោបាយរនះ

បានរ ៀបោប់ពីខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនជាង

៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់ភូមិភាគដនទរទៀត រដើមបីរ្ៃើយតបរៅនឹងរោេរៅ្េិតក្សូវ និងបាន
ទទួេសាគេ់ពីកងាះថ្ននំសងកូវ និងរសបៀងអាហា

ជាពិរសស កា ប៉ាះ េ់មករេើ “ក្បជាជនងមី”

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2751

។

ឯកសា រនះបានពិនិតយោ៉ាងច្ាស់

លាស់រៅរេើមាោ៌បកសខ្នក “សងគមកិច្ច” និង “វបបធម៌” ខដេ នួន ជា ក្តូវបានោត់ត្តង
ំ រៅកនុង

2747

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៥។

2748

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣។

2749

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៧។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវ

ក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៦៦។
2750
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៤៩។
2751
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កិច្ចក្បជំ បស់ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ កាេពីនងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឲ្យទទួេខសក្តូវ
រេើកា ង្វ ទាំងពី ខ្នករនះខដ

2752

។ រៅនងៃដខដេរនាះ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍បានអនម័តរៅ

រេើរោេនរោបាយទូរៅសតីពីកា កសាង និងកា
ជន”

2753

ក្បរទស “រដ្ឋយពឹងខ្អករេើកមាៃំងមហា-

។ រៅរពេរនាះ នួន ជា បានបនតមខតំខណងជាអនរេខ្បកស្ង

2754

និងជាសមាជិក

រពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ង។ រៅច្រនាៃះពីខខ កញ្ញា និងខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ួមទាំង នួន ជា ្ង បានជួបពិភាកាអំពរី ោេនរោបាយកា

2755

និងកសាង

ក្បរទស

។ រក្កាយមករទៀត រោេនរោបាយកនុងកា រ ៀបច្ំោត់ខច្ងកមាៃំងពេកមមរៅត្តម

តក្មូវកា

និងត្តម ដូវកាេ ក៏ក្តូវបានអនម័តរៅកនុងមហាសននិបាតជាតិរេើកទីមួយសតីពីរសដាកិច្ច

2756

រហើយក្តូវបាន្សពា្ាយោ៉ាងទូលាយរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដវិ តត ខខ តលា-វិច្កា
ិ ឆ្នំ ១៩៧៥

។

រោងត្តមមូេរហតខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា បានដឹង និង
បានោំក្ទដេ់ខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ក្បជាជនជាង ៥០០.០០០ នាក់។
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ត្តម យៈកា ួមច្ំខណក បស់ោត់រៅកនុងមហាសននិបាតបកស និងរៅកនុងកិច្ចក្បជំនានាជា

មួយនឹងរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដនទរទៀត អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតបាន
ច្ូេ ួមោំក្ទដេ់ខ្នកា ួមប៉ារណា
ណ ះរទ

ប៉ាខនតោត់ក៏បានរដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា រ ៀបច្ំ

ត្តក់ខតងខៃឹមសា ខ្នកា ួមរនះ្ងខដ ។
១៥.៣.១.២ កា រោសនា កា អប់ ំ និងកា បណតុះបណា
ត េមហាជន៖ កា
្សពា្ាយ និងកា អនវតតរោេបំណង ួម

870>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

ទាំងរៅកនុងប៉ានាមនឆ្នំមនកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ និងទាំងកនុងអំឡុងរពេរក្កាយៗមករទៀតរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិរតយយ នួន ជា បានរធាើ
កា ោ៉ាងសកមមរៅកនុងកា រោសនា

2752

និងកា បណតុះបណា
ត េកមាមភិបាេខខម ក្កហមរៅត្តមទី

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៧៤៩, ៧៥២។
2753
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤។
2754
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៣។
2755
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០៤។
2756
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជនបទ រដ្ឋយោំក្ទដេ់រោេនរោបាយបដិវតត និងរសដាកិច្ច បស់បកស កា បរងកើតសហក ណ៍

2757

និងកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ

។ នួន ជា ក៏ធាៃប់រធាើជាក្បធាន ជាក្គូបណតុះបណា
ត េ ឬ ជាអនក

ត េ ឬ វគគសិការ ៀនសូក្ត ខដេោត់បានជំ ញមាោ៌
ឧរទទសនាមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ វគគបណតុះបណា
បស់បកសសតីពីកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ ន្ទកនុង និងខ្មង
ំ ខ្ងរក្ៅ កនុងច្ំរណាមកមាមភិបាេថ្ននក់
រក្កាម្ងខដ
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2758

។

ភាៃមៗបនាទប់ពីកិច្ចក្បជំខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅឯក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត នួន ជា ួម

ជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត ក្ពមទាំងរមដឹកនាំសំខ្ន់ៗដនទរទៀត បានដឹកនាំកិច្ក្ច បជំមួយច្ំនួន។ រៅ
ច្រនាៃះពីនងៃទី ២០ ដេ់ ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា ក្ពមទាំងរមដឹកនាំដនទរទៀត បាន
ខណនាំដេ់តំណាងនានាមកពីអងគភាពកងទ័ព និងរេខ្ក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគទាំងអស់ អំពី
រោេនរោបាយ បស់បកស ក់ព័នន
ធ ឹងកា រ ៀបច្ំសហក ណ៍ កា េបបំបាត់កមមសិទធិឯកជន កា
ហាមមិនឲ្យោយេយ កា បិទទី្ា កា រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ។ រៅកនុង យៈរពេប៉ានាមនខខ
រក្កាយមក ថ្ននក់រក្កាមបានអនវតតរសច្កតីខណនាំទាង
ំ ឡាយខដេពួករគបានទទួេ
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2759

។

អងគជំនំជក្មះសូម មៃឹកថ្ន ោប់ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៧៧ ទសសនាវដតីទង់-

បដិវតតជារក្ច្ើនរេខខដេ នួន ជា បានរដើ តួោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយរនះ

2760

បានោំក្ទ

2761

ដេ់តក្មូវកា កនុងកា ច្េ័តកមាៃំងពេកមម ខ្អករេើរសច្កតីក្តូវកា និងយទធសា្សត បស់បកស

។

រក្កាយមក ទសសនាវដតីជារក្ច្ើនរេខខដេបានរបាះពមព្ាយ បានជំ ញឲ្យកមាមភិបាេរធាើកា តសូ
វណណ ៈក្បឆ្ំងនឹង “ពួកសកតិភូមិ”។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតតទាង
ំ រនះបានពនយេ់ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន “ពួក
សកតិភូមិ” គឺសំរៅរេើពួកមាចស់ដី និងពួកអភិជន

2762

។

2757

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១០, ៣២៥។

2758

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥, ៣៤៧។

2759

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៣-៧៤៤។

2760

ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៤។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា

កថ្នខណឌ ៣១១។
2761
អងគជំនំជក្មះបានពិនិតយរឡើង វិញរៅរេើខ្នក ក់ព័ននធ នទសសនាវដតីទង់បដិវតត សក្មាប់ យៈរពេពីឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់
១៩៧៧ រៅកនុងខ្នកខដេនិោយអំពកា
ី ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
2762
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដូច្បង្វាញត្តម យៈទសសនាវដតីទង់បដិវតត សនទ កថ្ន និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជារក្ច្ើន នួន

ជា បានជួយខបងខច្កក្បជាជន រដ្ឋយខញករច្ញ វាងកសិក “ក្បជាជនមូេដ្ឋាន” និង “ក្បជាជន
ងមី” អនកខដេជរមៃៀសមកពីទីក្បជំជន
ក្កុងជាមនសសពក េួយ

2764

2763

។ ជាពិរសស នួន ជា បានអះអាងោ៉ាងច្ាស់ថ្ន អនកទី

រហើយរខតត-ក្កុងនានាបាន្តេ់ជក្មកលាក់ខួ ន
ៃ ដេ់ “ពួកខ្មង
ំ ”

2765

។

ត ៈបកសកមមយ
ុ នីស ត
រក្កាយមក “កា តសូវណណ ៈ” ក្តូវបានកំណត់ជាអាទិភាព បស់បកសរៅកនុងេកេនិក

2766

កមពជា
ុ ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេក្តូវបានអនម័តរៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទីបួន

។ បកសខដេមាន

នួន ជា ជាបគគេដ៏សំខ្ន់ បានបណតុះមរនាគមន៍ វិជាជដេ់អក
ន ខដេោំក្ទខៃួនឲ្យសអប់ក្បជាជនខដេ
ស់រៅកនុងទីក្កុង រហើយបានបនតរធាើរៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រដ្ឋយយក

2767

រេសរៅរេើកា រធាើបដិវតតសងគមនិយម និងកា តសូវណណ ៈ

។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ បស់បកស និង

បស់ នួន ជា ខដេទាក់ទងនឹង “ខ្មង
ំ ” និង “កា តសូវណណ ៈ បានសាបរក្ ះកា មិនទកច្ិតោ
ត ន រៅកនុង
ច្ំរណាមកមាមភិបាេ បស់បកស និងកនុងច្ំរណាមក្បជាជនរៅត្តមទីជនបទភាគរក្ច្ើនខដេបានោត់
ទកអនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ និងក្បជាជនទីក្កុងទាំងអស់ថ្នជា “ក្បជាជន
ងមី” ខដេមិនអាច្ទកច្ិតបា
ត ន និងបានដ្ឋក់កា សងស័យមករេើក្បជាជនងមីទាង
ំ រនាះ

874>

2768

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់រៅកនុងយទធនាកា រោសនា ( ួម

ទាំងតួនាទីសំខ្ន់ បស់ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដិវតត)

និងកា បណតុះបណា
ត េ

កមាមភិបាេទាំងរៅរពេមន និងរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា បាន ួមច្ំខណក
ោ៉ាងធំរធងរៅកនុងកា ្សពា្ាយ និងកា អនវតតរោេបំណង ួមរនះ។

2763

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

កថ្នខណឌ ៥១៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២១។
2764
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១១។
2765
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៧។ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១១។
2766
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)
រជើងទំព័ ១៥៤៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៤០។
2767
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៧។
2768
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥១៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦២១-៦២៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៥.៣.២ រច្តនា

875>

កនុងឋានៈោត់ជាអនរេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា

មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងត្តម យៈទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ បស់ោត់ជាមួយ ប៉ាេ ពត
និងរមដឹកនាំកំពូេៗដនទរទៀតននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

2769

នួន ជា គឺជាតួអងគដ៏សំខ្ន់ខដេទទួេ

ខសក្តូវច្ំរ ះកា រ ៀបច្ំត្តក់ខតងរោេនរោបាយ បស់បកស។ នួន ជា ក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ច
ក្បជំនានាមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេអនម័តរៅរេើខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយ
បងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រហើយរក្កាយពីរនាះមក រៅក្គប់រពេទាំងអស់ ោត់គឺជាសមាជិកដ៏
សំខ្ន់មានក់ននគណៈកមាមធិកា ទាំងពី

ខដេបានអនម័តរៅរេើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនជាបនត

បនាទប់ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១។ កនុងច្ំរណាម
ច្ំណច្ជារក្ច្ើនរទៀត ោត់ក៏ជាអនកោំក្ទដ៏ខ្ៃង
ំ កាៃមានក់ ឲ្យមាន “ស្ង្វគមវណណ ៈ” ក្បឆ្ំងនឹងអនក ដា
កា នន បបសាធា ណ ដាខខម និងបានរដើ តួនាទីនាម
ំ ខរៅកនុងកា រោសនា និងកា បណតុះបណា
ត េ
កមាមភិបាេរដើមបីសរក្មច្រោេបំណងរនះ។ ត្តមកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះ ឥទធិពេនន
តួនាទី បស់ោត់ កាន់ខតរកើនរឡើងខងមរទៀតរដ្ឋយសា ខតមានបគគេតិច្តួច្ណាស់ខដេមានតួនាទី
ិ មានក់ននសហជា “ថ្ននក់រេើ”។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងនាមជាសមាជក
ឧក្កិដក
ា មម ួម

2770

នួន ជា បាន ួមច្ំខណកដ៏សំខ្ន់កនុងកា សរក្មច្រោេបំណង ួម រហើយោត់មាន

រច្តនាជំ ញឲ្យមានកា អនវតតរោេបំណង ួមរនះបខនាមរទៀត

ត្តម យៈសកមមភាពទាំងឡាយ បស់

ោត់។

876>

រោងត្តមមូេរហតខ្ងរេើរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក៏មានរច្តនាដូច្

សមាជិកដនទរទៀតននសហឧក្កិដក
ា មម ួមខដ

2771

កនុងកា សរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេបំណង ួម

យៈកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់បកសសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ត្តម

និងកា កំណត់រោេ

រៅមករេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។ ោត់ក៏មានរច្តនាដូច្រៅនឹងសមាជិកដនទរទៀតនន
សហឧក្កិដក
ា មម ួម កនុងកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស កា រធាើមនសសោតខដេបានក្បក្ពឹតត
រឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក៏ដូច្ជា កា រធាើមនសស
2769
2770
2771

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៣, ៣១៥, ៣១៧។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោត

និងកា សមាៃប់ ង្វគេខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។

រេើសពីរនះរទៀត

រោងរៅរេើកា ួមច្ំខណក បស់ោត់កនុងកា រ ៀបច្ំមាោ៌ បស់បកសសតីពីកា

តសូវណណ ៈ និងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅមករេើអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រនាះ
អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក៏មានរច្តនារ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌតក្មូវននបទរេមើសកា
រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

(ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)) ដូច្នឹងសមាជិកដនទរទៀតននសហឧក្កិដក
ា មម ួមខដ ។
១៥.៣.៣ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

877>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម (ទក្មង់មូេដ្ឋាន) នួន ជា បាន

ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបក
រមនញរដ្ឋយមូេរហត នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមទាំង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសស
ធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមទាំងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់
មនសស) រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) និងកា រធាើមនសសោត
ក្ពមទាំងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

ោត់បានច្ូេ ួមជាមួយសមាជិកដ៏នទរទៀតនន

សហឧក្កិដក
ា មម ួមរដើមបីក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។
១៥.៤ ទក្មង់រ្សងៗរទៀតននកា ទទួេខសក្តូវ
១៥.៤.១

ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនង
ុ អំឡង
ុ រពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី ១)
១៥.៤.១.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

878>

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ួមជាមួយនឹងអនកដនទរទៀត បានរ ៀបច្ំខ្នកា ជរមៃៀស

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសស

ជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេ
រហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និង
កា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។ កា វាយក្បហា ច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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និងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីរខតត-ក្កុងនានា

ក្តូវបានរ ៀបច្ំខ្នកា

និងបាន

2772

បញ្ញជត្តម យៈកិច្ចក្បជំមួយច្ំនួនរៅច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧៣ និងរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
ជា គឺជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

2773

។ នួន

ខដេមាន

សិទធច្
ិ ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំនានា រហើយពិតជាបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ច្ក្បជំទាង
ំ អស់រនាះខមន

879>

2774

។

រៅកនុងកិច្ចក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានពិភាកាេមអិតអំពី

“ជ័យជមនះ” រៅឧតតង
ុ គ ខដេក្បជាជន ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានជរមៃៀស
រដ្ឋយបងេំ ក្តូវបានរគរធាើបាប រហើយក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់ក្តូវបានសមាៃប់រោេ
បកសធាៃប់មានបទពិរសាធន៍

2775

។ រទាះបីជា

និងដឹងថ្នមានកងាះរសបៀងអាហា រៅទូទាង
ំ ក្បរទស ច្
ួ មករហើយក៏

រដ្ឋយ រហើយជាពិរសសរៅទីក្កុងភនំរពញ ក៏គណៈកមាមធិកា មជឈិម ួមទាំង នួន ជា បានសរក្មច្
ជរមៃៀសក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្បជំជននានា
កនុងកា ោត់ វិធានកា នានា

ួមទាំងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ

2776

រដ្ឋយខកខ្ន

ខដេមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជនខដេនឹងក្តូវជរមៃៀស

ឬ ្តេ់

សខមាេភាពដេ់ពួករគរៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសរនាះរទ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន
អនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោន ខដេបាន
ក្បរមើេរឃើញ

និងជាប់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។

880>

រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ ួមទាំង នួន ជា បានជួបក្បជំោនរដើមបី

រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ បទពិរសាធន៍មនៗជាមួយនឹងកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជននានា រៅត្តមទីជនបទ

2772

2777

ខដេបរងកើតជាខ្នក

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៣, ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥, ៧៨៨។
2773
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣១៥។
2774
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៥, ៣៤០។
2775
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២៤-១២៦, ១៣៤។
2776
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៤, ១៤១, ១៤៥-១៤៦។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៥-៥៤០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៧, ៧៨៨។
2777
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតសា
ិ ្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

មួយននវិធីសា្សតអនវតតខដេបានោប់រ្តើមរៅមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

2778

រនាះ ក្តូវបានយក

មកពិភាកា និងពិនិតយរឡើង វិញ។ រក្កាយមក នួន ជា និងរមដឹកនាំដនទរទៀតខដេបានច្ូេ ួមក្បជំ
បានោំក្ទច្ំរ ះរសច្កតីសរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ណាក៏រដ្ឋយ

2779

។ ោ៉ាង

រទាះបីជាបានពិនិតយរមើេរឡើង វិញរៅរេើបទពិរសាធន៍មនៗកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនខដេរធាើឲ្យក្បជាជនមានកា ឈ្ឺោប់ ហិងាននកា រ ីសរអើងមករេើ “ក្បជាជនងមី” និងអនក
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម និងកា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីេកេខណឌននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ កា
រក្បើក្បាស់កមាៃំង និងកា បំភិតបំភ័យ ក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានកា ឧបតាមណា
ភ
មួយក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបី
រដ្ឋះក្សាយសាានភាពនានា

ខដេក្តូវបានក្បរមើេរឃើញជាមន

ដូច្ោនរៅនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដេមានខ្នកា ជាមនរនាះខដ ។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន
ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន

នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។

881>

ិ ដនទ
ខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបាន នួន ជា និងសមាជក

រទៀតននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ និងគណៈកមាមធិកា មជឈិម បានរ ៀបច្ំរឡើង ដ្ឋក់ឲ្យដំរណើ កា
និងបានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងរក្ច្ើនដេ់ឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេ
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី១។

ខ្នកា រនះ

បនាទប់ពីបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជំខដេពិភាកាពីខ្នកា រនះ
និងកា បញ្ញជទាំងរនះ

ក្តូវបាន្សពា្ាយរៅកនុងជួ បកស

2780

។ កនុងកា អនវតតត្តមខ្នកា

កងទ័ពខខម ក្កហមបានោប់រ្តើមអនវតតខ្នកា រនះខតកនុង យៈរពេប៉ានាមន

រមា៉ាងបនាទប់ពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ រដ្ឋយខ្នកា ខដេបានរ ៀបច្ំរនះ មានភាពសីសង្វាក់រៅ
នឹង វិធីសា្សតខដេធាៃប់បានអនវតតរៅរពេមន និងរក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

2781

ក្បជាជនទីក្កុងភនំរពញក្តូវបានជរមៃៀស រដ្ឋយមានកា រក្បើក្បាស់កមាៃំង កា បងេិតបងេំ និងរបាក
បរញ្ញិត រដ្ឋយមានកា សក្មបសក្មួេ ឬកា ្តេ់ជំនួយតិច្តួច្បំ្ត ក្បសិនរបើមាន។ អនកខដេ

2778

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-៧៩៤។

2779

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៦។

2780

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៣៤, ១៤១, ១៤៨-១៥១។

2781

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-

៧៩៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំភាគរក្ច្ើនបានសាៃប់ រហើយអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបាន

2782

កំណត់ជារោេរៅសក្មាប់កា ោប់ខួ ន
ៃ និងកា ក្បហា ជី វិត

882>

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

នួន ជា បានដឹងថ្ន កា ជរមៃៀសរនះនឹងបណា
ត េឲ្យមានកា សមាៃប់កនុងក្ទង់ទាយធំ

ួមទាំងកា

សមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម និងក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយបានដឹងថ្ន ក្បជាជនជារក្ច្ើននាក់អាច្
នឹងសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2783

នារពេរក្កាយៗមករទៀតជាមិនខ្ន

និងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន

។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ នួន ជា មានរច្តនា ឬ ោ៉ាងរហាច្ណាស់បានដឹងអំពី
ភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយរៅរពេអនវតតខ្នកា រនះ។

883>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា

ធ ក្បក្ពឹតិ ត
រ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ខដេជាខ្នកា មួយ ក់ព័នកា
ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើ
ទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។
១៥.៤.១.២ កា បញ្ញជ

884>

អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ ួច្រហើយថ្ន

ទំនងជា្ៃូវកា វាងថ្ននក់រេើ

រទាះបីជាមិនោំបាច្់ក្តូវបង្វាញឲ្យរឃើញពីទំនាក់

និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ក៏រដ្ឋយ

ក៏េកេខណឌននកា បញ្ញជតក្មូវថ្ន

ជនជាប់រោទ កនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ បង្វគប់បគគេរ្សង
រទៀតឲ្យក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដ។
ា ភ័សត្ត
តុ ងក៏ក្តូវខតបង្វាញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្នជនជាប់រោទបាន បញ្ញជ
បញ្ជូ នបញ្ញជ ឬរបើមិនដូរច្នះរទ ្សពា្ាយបញ្ញជ ខតមានក់ឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត ួមទាំង
ត្តម យៈអនត កា ី្ងខដ ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានបញ្ញជឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដ-ា
កមមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ នួន ជា ួមជាមួយ

2782
2783

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៧៤។
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤០, ៨៤២-៨៤៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2784

នឹង ប៉ាេ ពត បានអនវតតសិទធអ
ិ ំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយ បស់បកស

និងរក្បើក្បាស់

សិទធអ
ិ ំណាច្រនះត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) រដើមបីបង្វគប់រៅកមាមភិបាេ
ត ក្កិដក
ា មមននកា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា
និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាមឲ្យក្បក្ពឹតឧ
រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា
ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។ រក្កាយពីកិច្ចក្បជំនាខខ
មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេបានសរក្មច្ថ្ន ក្តូវខតជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
រនះមក

អនកខដេបានច្ូេ ួមក្បជំក្តូវបានខណនាំឲ្យ្សពា្ាយព័ត៌មានអំពីរសច្កតីសរក្មច្នានា

ខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ

រៅកនុងភូមិភាគនីមួយៗខដេពួករគមានសមតាកិច្ច

2785

។

រក្កាយពីកិច្ចក្បជំមួយរទៀតខដេបានរធាើរឡើង រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេបានពិភាកាអំពី
កា ជរមៃៀសក្បជាជនរនាះមក បទបញ្ញជទាំងឡាយក៏ក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យរមបញ្ញជកា កងទ័ពជាងមី

2786

រទៀតរដើមបីរធាើកា អនវតត

។

រសច្កតីសរក្មច្ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ក្តូវបានអនវតតរៅរពេរក្កាយមករទៀតរៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន
“បទបញ្ញជខ្ងនរោបាយ” បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេថ្ន ពួកជនមហាកបត់ “ក្តូវខតកមាចត់”

2787

ពិតជាក្តូវបានអនវតតខមន

885>

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ និងរសច្កតីខណនាំនានា បស់គណៈកមាមធិកា

2788

មជឈិម ខដេមាន នួន ជា ្ងខដ រនាះ គឺជាបញ្ញជខដេក្តូវបានអនវតត

។ អងគជំនំជក្មះក៏រជឿ

ជាក់ថ្ន កមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាមបានទទួេអំណាច្ និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។
បញ្ញជទាំងរនះ ក្តូវបាន្តេ់រៅឲ្យមនរពេក្បក្ពឹតត និងបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត

2784

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។

2785

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤១។

2786

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៨-១៥១។

2787

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨២៤។

2788

ពិតរហើយថ្ន

ឹ នាំបកសកមមយ
ថ្ននក់ដក
ុ និសក
ត មពជា
ុ បានពិោ ណាដូច្ោនរនះ។

សូមរមើេ

ទសសនាវដតីទង់បដិវតត

ឯកសា E3/193 ខះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧ ទំព័ ២ ERN (ភាសាខខម ) 00062948 (កាេពីនងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៧ រៅកនុងសននិបាតកមាមភិបាេភូមិភាគបសចិម តំណាងមជឈិមបកសបានរធាើ “បទឧរទទសនាមទាក់ទងនឹងរសច្កតី
ខណនាំ បស់បកសសតីពីបញ្ញាសំខ្ន់ៗមួយច្ំនួន” ខដេក្តូវខតអនវតតរៅកនុង្មាសទីពី ននឆ្នំ ១៩៧៧)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឧក្កិដក
ា មមនានា។ កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាមបានោប់រ្តើមអនវតតបញ្ញជទាំងរនះ
ខតកនុង យៈរពេប៉ានាមនរមា៉ាងរក្កាយពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។

886>

រោងត្តមសំអាងរហតខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើទាក់ទងនឹង “កា រ ៀបច្ំខ្នកា ”

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

ត្តម យៈកា បញ្ញជឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2789

និងកា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជននារពេរក្កាយៗមករទៀត នួន ជា មានរច្តនា ឬោ៉ាងរហាច្ណាស់បានដឹង
អំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយរៅកនុងរពេអនវតតរសច្កតី
ខណនាំ បស់បកសជាមិនខ្ន។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវ
ក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា បញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ
មនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌
រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន
បស់មនសស ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៥.៤.១.៣ កា ញុះញង់

887>

ដូច្ខដេបានបញ្ញជក់ពីរពេមន ួច្រហើយថ្ន កា ញុះញង់តក្មូវថ្ន អំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

បានជំ ញ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម ខដេមានន័យថ្ន អំរពើសកមម ឬអកមម បស់ោត់ បាន ួម

ច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ ដេ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរដ្ឋយផ្ទទេ់។ អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញថ្ន
នួន

ជា

បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោនកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា។ អងគជំនំជក្មះក៏
បាន ករឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត បានអនវតតអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតី
សរក្មច្ច្ងរក្កាយ បស់បកស រហើយបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវ ច្ាប់ (de jure) និងត្តម
ក្ពឹតិរត ហត (de facto) បង្វគប់ឲ្យកមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្ននក់ រក្កាមក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
នានាខដេរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ នួន
ជា បានរដើ តួនាទីនាម
ំ ខរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជដេ់ កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម
ក្កហម ជាពិរសស រៅកនុងកា អប់ ំកមាមភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ និងរៅកនុងកា
បំ ក់បំប៉ានោ៉ាងច្ាស់លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តសូវណណ ៈ ខដេ ួមទាំងកា កំណត់អតតសញ្ញាណ
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ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៨២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

828

01007136
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

“ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ ។ អងគជំនំជក្មះរជឿ
ជាក់ថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាំដនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបច្ំត្តក់ខតងរោេ
នរោបាយននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងកំណត់រោេរៅរេើក្កុមជាក់លាក់ មាន
ត្តំងពីរពេមនមករមៃ៉ាះ

រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណា
រៅរេើសិទធអ
ិ ំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា បណតុះបណា
ត េ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ច្ូេ ួម ក់ព័នធ បស់ោត់
រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដវិ តត ក្តូវបានកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាម
យេ់ថ្ន ជាកា ជំ ញពួករគឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងអនកទាំងឡាយណាខដេក្តូវបានោត់ទក
ថ្នជា

“ខ្មង
ំ ”។

ទរងាើរនះក៏បានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ្ងខដ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿ
ជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់ នួន ជា បានជក្មុញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រៅកនុងអំឡុង
រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
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ជាច្ងរក្កាយ រោងត្តមសមាអងរហតដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជក់ខ្ងរេើទាក់ទងនឹង “កា

រ ៀបច្ំខ្នកា ”
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អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកា បញ្ញជឲ្យជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

ភនំរពញ និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរក្កាយៗមករទៀត នួន ជា មានរច្តនា ឬោ៉ាងរហាច្ណាស់
បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន

នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយរៅកនុងរពេអនវតត

រសច្កតីខណនាំ បស់បកសជាមិនខ្ន។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខស
ក្តូវក្ពហមទណឌ ច្ំរ ះកា ញុះញង់ឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន
កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើ
អមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេរំ ៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់

រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់

កាេទី១)។
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ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៨២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៥.៤.១.៤ កា ជួយ និងជំ ញ
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អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ង្ៃូវច្ិតដ
ត េ់ោ ី

ននឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
កា រេើកទឹកច្ិតត

និងកា ោំក្ទខ្ង្ៃូវច្ិតរត នះបានខសតងរច្ញឲ្យរឃើញោ៉ាងច្ាស់ត្តម យៈតួនាទី

បស់ោត់រៅមន និងរក្កាយឧក្កិដក
ា មម រៅកនុងរពេរោសនា និងអប់ ំកមាមភិបាេ ខដេជំ ញឲ្យ
រធាើកា តសូវណណ ៈ ្តេ់យតតិកមមច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនពីរខតត-ក្កុង និងរកាតស រសើ អំពីឧក្កិដ-ា
កមមកនៃងមក

890>
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។

កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ង្ៃូវច្ិតត បស់ នួន ជា មានឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត

ឧក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
និងសកមមភាព បស់

នួន

ជា

កយសមតី

រៅកនុងរពេ្សពា្ាយរោេនរោបាយននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងរោេនរោបាយននកា កំណត់រោេរៅ ដេ់កមាមភិបាេ និងរៅកនុងកា
ជំ ញកា អនវតតរោេនរោបាយទាំងរនះ បានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យោ ីក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ រេើសពីរនះ
រទៀត កា អនម័តិរោេនរោបាយទាំងរនះរដ្ឋយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
មានឥទធិពេ្ៃូវច្ាប់
ខដេបានជួយសក្មួេដេ់កា អនវតតឧក្កិដក
ា មម។
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នួន ជា បានដឹងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានាខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រហើយអំរពើ បស់ោត់បានជួយរក្ជាម
ខក្ជង ឬបានជួយសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។ អងគជំនំជក្មះ ក៏រជឿជាក់ថ្ន នួន ជា
ោ៉ាងរហាច្ណាស់ បានដឹងអំពីធាត្សំសំខ្ន់ៗននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។ អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្
ួច្រហើយថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតបានដឹងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុង
ដំណាក់កាេទី១ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនត
ោត់ខងមទាំងមានរច្តនាក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះរទៀត្ង។ រដ្ឋយសា បានដឹង និងមានរច្តនា
រនះរហើយ រទើប នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ង្ៃូវច្ិតច្
ត ំរ ះោ ីននឧក្កិដក
ា មម
រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១រនាះ។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់
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ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៤-៣២៩, ៣៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៨១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវរេើកា ជួយ និងជំ ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹង
មនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយ
មូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ
និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១)។
១៥.៤.១.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

892>

កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ ខ្អករៅរេើសមតាភាព បស់ជនជាប់រោទកនុងកា អនវតត

អំណាច្ជាក់ខសតងរេើអក
ន រក្កាមបង្វគប់ ខដេរនាះគឺជាអំណាច្ពិតក្បាកដកនុងកា ោត់ វិធានកា ោំ
បាច្់ និងសមក្សបរដើមបីទប់សាកត់ និងដ្ឋក់រទាសដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏
រដ្ឋយ អំណាច្ជាក់ខសតង រទាះបីជាត្តម្ៃូវច្ាប់ ឬត្តមក្ពឹតិរត ហតក៏រដ្ឋយ ក្តូវខតមានអតាិភាពរៅ
កនុង ច្នាសមព័ននធ នកា បញ្ញជ រៅកនុងន័យខដេថ្ន ជនជាប់រោទមានសមតាភាពរច្ញបទបញ្ញជរៅ
អនករក្កាមបង្វគប់ បស់ខួ ន
ៃ ។ រោងត្តមដីកាដំរណាះក្សាយខដេទាក់ទងនឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១
នួន ជា ទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើ និងមានអំណាច្ជាក់ខសតងរេើកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
សមាជិកគណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ គណៈកមាមធិកា តំបន់ និងគណៈកមាមធិកា ក្សុក កងឈ្ៃ ប និង
កមាមភិបាេមូេដ្ឋាន

2792

។

អងគជំនំជក្មះសូម មៃឹករឡើង វិញថ្ន ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេបាន

ក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ក្តូវបានក្បក្ពឹតត
រឡើងរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម ខដេបានវាយក្បយទធ កនុងនាមជាកងកមាៃំងក្បជាជន ំរដ្ឋះជាតិកមពជា
ុ
និងបានបំរពញភា កិច្ចរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ បស់រមបញ្ញជកា

2793

រគ

។

និងរេខ្ភូមិភាគ បស់ពួក

ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

កនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗ មករទៀត ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហមមកពីភូមិភាគ

2792
2793

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៥៩។
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

កថ្នខណឌ ៤៦០, ៤៦១, ៤៧០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រ្សងៗ ខដេបានបំរពញភា កិច្ចរៅកនុង ច្នាសមព័នង
ធ ី ម បស់កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ និងរដ្ឋយកមាមភិបាេ

2794

ខដេបានបំរពញភា កិច្ចរៅកនុងឋានានក្កម ដាបាេខដេមានក្សាប់

។

១៥.៤.១.៥.១ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងថ្ននក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគប់

893>

នួន ជា គឺជាអនរេខ្បកស ហូតមក និងជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

និងគណៈកមាមធិកា មជឈិម។ នួន ជា បានអនវតតអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយ ួមជាមួយ
នឹង ប៉ាេ ពត ខដេជាថ្ននក់រេើ្ូវៃ កា ខតមានក់គត់ ខដេរៅពីរេើោត់
ក្កហមខដេបានវាយសក្មុកច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ
មិនខមនរៅរក្កាមមជឈិមបកសក៏រដ្ឋយ

2796

2795

។ រទាះបីជាកងទ័ពខខម

សាិតរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ បស់ភូមិភាគ

ក៏រៅកនុងអំឡុងរពេមនឆ្នំ ១៩៧៥ បនតិច្ កងទ័ពខខម

ក្កហមបានអនវតតត្តមបញ្ញជជារក្ច្ើនមកពីថ្ននក់ដឹកនាំបកស ខដេ ួមទាំង បញ្ញជមកពី នួន ជា ឲ្យ
វាយសក្មុក និងផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីរខតត-ក្កុងនានា រក្កាយរពេវាយដរណតើម
បានរនាះ

2797

។ រេើសពីរនះរទៀត រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ភាៃមៗរៅមនរពេវាយសក្មុក

ច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ រេខ្ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជកា រោធា មានវតតមានរៅមនទី ប-៥ និងបាន
ោយកា ណ៍ជូន នួន ជា និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀតអំពីកា វិវតតននកា វាយសក្មុក បស់កងទ័ព

2798

ខខម ក្កហមច្ូេមកទីក្កុងភនំរពញ

894>

។

រក្កាយពីបានពិនិតយរមើេអងគរហតខ្ងរេើរនះ ួច្មក អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន សមាជិក

ជាន់ខពស់ននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ភាគរក្ច្ើន ួមទាំង នួន ជា ្ងរនាះ បានរដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់
រៅកនុងកា បញ្ញជឲ្យមានកា វាយក្បហា ជាក់លាក់នានា

ខដេបានរធាើរឡើងនារពេរក្កាយមក។

អងគជំនំជក្មះទទួេយកកា យេ់រឃើញ បស់អក
ន ជំនាញ Phillip SHORT ខដេបានរេើករឡើងថ្ន
“វាមិនអាច្រៅ ួច្រនាះរទ ខដេរមបញ្ញជកា ភូមិភាគបានអនវតតក្បឆ្ំង ឬអនវតតរ្សងរក្ៅពីរោេ

2794

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០, ២៤២-២៤៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨, ៥៨៨, ៥៩១-៥៩៩, ៦០៩, ៦១៧, ៦៣៣, ៦៣៧។
2795
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។
2796
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០។
2797
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម។
2798
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2799

នរោបាយខដេបានសរក្មច្រដ្ឋយមជឈិមរនាះ”

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ពិតជារកើត

មានទំនាក់ទំនងត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto)

វាងថ្ននក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ វាង នួន ជា

ជាមួយនឹងរេខ្ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជកា រោធារៅកនុង ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។

895>

រេើសពីរនះរទៀត េកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខច្ងថ្ន សមាជិកបកស ឬ សាខ្បកសណា

ក៏រដ្ឋយខដេជំទាស់នឹងជំហ ោត់ត្តង
ំ បស់បកស

បាន ំរលាភរៅនឹង វិន័យបកស

ទណឌកមម ួមទាំង កា ដករច្ញពីមខនាទី និងកា ដករច្ញពីជួ បកស

និងក្តូវទទួេ

2800

។ អងគជំនំជក្មះសូម មៃឹក

រឡើង វិញថ្ន រក្ៅពីទទួេខសក្តូវរេើកា រោសនា និងកា អប់ ក
ំ មាមភិបាេ នួន ជា ក៏ក្តូវបាន
ោត់ឲ្យទទួេខសក្តូវរេើបញ្ញា វិន័យ្ងខដ

896>

2801

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រោងត្តមសាម តីននេកេនិក
ត ៈបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

និងភា កិច្ចខដេបានោត់ត្តំងឲ្យោត់ទទួេខសក្តូវរនាះ

នួន

ជា

មានអំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់

(de jure) និងត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) កនុងកា ដ្ឋក់ វិន័យដេ់សមាជិករក្កាមបង្វគប់បកស និងរោធា។
ឹ ឬ មានរហត្េដង
ឹ
១៥.៤.១.៥.២ បានដង

897>

ដូច្បានគូសបញ្ញជក់ខ្ងរេើ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ត្តម យៈតួនាទីដឹកនាំ បស់

ោត់ បានដឹង ឬមានរហត្េដឹងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេនន
កា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

2802

។ ឧទាហ ណ៍ នួន ជា បានដឹងថ្ន កា ជរមៃៀស

នឹងបណា
ត េឲ្យមានកា កាប់សមាៃប់មនសសកនុងក្ទង់ក្ទាយធំកនុង

ច្ំរណាមរនាះ ួមទាំង អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ

2803

។

១៥.៤.១.៥.៣ កា ខកខ្នកនង
ុ កា ទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមម

898>

រទាះបីជាមានភ័សត្ត
តុ ងខដេបង្វាញអំពីកា សាៃប់

ខដេបណា
ត េមកពីកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ

ក្បជាជនរៅមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា ខកខ្នកនុងកា ោត់ វិធានកា សមក្សប
2799

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៨ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philip SHORT) ទំព័ ១៤២។

2800

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៥។

2801

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៨-៣២៩។

2802

សូមខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤២-៨៤៦។

2803

សូមខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤២-៨៤៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រដើមបីទប់សាកត់កំឲ្យមានកា សាៃប់ និងកា កាប់សមាៃប់មនសសបខនាមរទៀតរៅកនុងអំឡុងរពេននកា
ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រទាះបីជាោត់ខួ ន
ៃ ឯងផ្ទទេ់
បានរឃើញមនសសសាៃប់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយផ្ទទេ់ខភនក

2804

និងបានដឹងថ្ន អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានរគបនតកំណត់ជាមខសញ្ញា និងខងមទាំងក្តូវបានរគសមាៃប់កនុង យៈរពេ

2805

ប៉ានាមនឆ្នំរក្កាយមករទៀតក៏រដ្ឋយ
ទណឌកមមនារពេរក្កាយមក

នួន ជា មិនបានរសនើសឲ្
ំ យមានកា រសើបអរងកត ឬ ដ្ឋក់

រេើកងទ័ពខខម ក្កហមច្ំរ ះកា កាប់សមាៃប់មនសសខដេបានក្បក្ពឹតត

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរនាះរទ។

អងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន នួន ជា ខកខ្នមិនបានោត់ វិធានកា ោំបាច្់ និងសមក្សបកនុងកា ទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់
ទណឌកមមរេើឧក្កិដក
ា មមនានាខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១)។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងនាម
ជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា
សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត
ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស ខដេបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៥.៤.២

ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនង
ុ អំឡង
ុ រពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)
១៥.៤.២.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

899>

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងរពេក្បជំជាបនតបនាទប់ោប់រ្តើមពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងបាន

បនតរពញអំឡុងរពេ ក់ព័នរធ នះ នួន ជា ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត បានរ ៀបច្ំខ្នកា ក្បក្ពឹតត
ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយ
មូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

2804

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា

កថ្នខណឌ ៨៤៩។
2805
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៧។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៧៦ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨ នួន ជា ក្តូវបានកមាមភិបាេ
ភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ស រស ច្មៃងជូន រដ្ឋយបានោយកា ណ៍ថ្ន “អនករៅរសសសេ់” រ្សងរទៀតពី បបមន ួម
មានដូច្ជា កមាមភិបាេ ទាហាន ប៉ាូេីស និងសមាជិកក្គួសា បស់ពួករគ ក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណ ោប់ខួ ៃន និង/
ឬ កំរទច្រោេអស់រហើយ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស

ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុង

អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។

900>

ោ៉ាងយូ បំ្ត ោប់ពីនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា បានជួបក្បជំជាមួយនឹង

រមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត អំពីរោេនរោបាយកសាង និងកា

ក្បរទសខដេមានឯកោជយ

2806

ខៃួនទីពឹងខៃួន និងសងគមនិយម

។ ខ្នកា រនះមានរោេបំណងបរងកើតសងគមោមនវណណ ៈមួយ ខដេ

ក្បជាជនក្គប់ោននឹងក្តូវបានរ ៀបច្ំបញ្ចូ េរៅកនុងសហក ណ៍ រដើមបីកា
បានរជឿនរេឿន

រដ្ឋយរផ្ទតតជាពិរសសរេើកា បងកបរងកើន្េ

និងកសាងក្បរទសឲ្យ

2807

និងគរក្មាងធាោសា្សត

។

ខ្នកា ទាំងរនះ ពីដំបូង បានរកើតរច្ញមកពី និងខ្អករេើបទពិរសាធន៍ បស់បកសរៅត្តមតំបន់
ំរដ្ឋះ រដើមបី្ត
គ ់្ង
គ ់កមាៃំងមនសសខដេក្តូវកា រដើមបីសរក្មច្ខ្នកា រនះ រហើយ វិធីសា្សតននកា
ជរមៃៀស និងផ្ទៃស់ទីេំរៅមានេកេណៈដូច្ៗោន ពីទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត រៅមន
នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនតអនវតតរក្កាយពីរពេរនះ ហូតមក
មានបទពិរសាធន៍ដូច្រនះក៏រដ្ឋយ

ក៏ោមនភ័សត្ត
តុ ងណាមួយបង្វាញថ្ន

2808

។ រទាះបីជាធាៃប់

ខ្នកា រនះមាន វិធានកា

នានាខដេ្តេ់សខមាេភាពដេ់ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀស ឬ មានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជន
ខដេនឹងក្តូវក្បមូេ្តំរុ ៅរៅសហក ណ៍រនាះរឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹង
មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។

901>
ឆ្នំ

នួន ជា បានច្ូេ ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាំសំខ្ន់ៗរ្សងរទៀតរៅកនុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ ឧសភា

១៩៧៥

រដើមបីពិភាកាអំពីខ្នកា បស់ថ្ននក់ដឹកនាំកនុងកា សរក្មច្ឲ្យបាននូវបដិវតតន៍សងគម

2809

និយម ត្តម យៈកា អនវតតសមូហភាវូបនីយកមម
ខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីទីក្កុងភនំរពញ

ខដេជាកា ោោំងោ៉ាងពិតក្បាកដមិនឲ្យអនក

មានេទធភាពវិេក្តឡប់មក្ទះសខមបង បស់ពួករគ វិញ

រហើយខប ជាបនតផ្ទៃស់ទីេំរៅពួករគរៅកខនៃងរ្សងរទៀត។

902>

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត បាន ួមោនបរងកើតខ្នកា រសដាកិច្ច

ជាក់លាក់មួយ។

ខ្នកា រនះបានទទួេសាគេ់អំពីកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា

2806

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤០។

2807

សខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤២-៧៤៣។

2808
2809

និងថ្ននំសងកូវ

ជា

សខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៦, ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពិរសស ប៉ាះ េ់រេើ “ក្បជាជនងមី”។ រទាះបីជាោ៉ាងរនះកតី ខ្នកា រនះ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ខបងខច្ក
កមាៃំងពេកមមរៅត្តមយទធ សា្សតខដេជារោេរៅននកា ្េិតក្សូវ បស់បកស
រហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ

ក្ពមទាំងមានរោេបំណងពក្ងីកសហក ណ៍

និងអាទិភាពនន

និង្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតដ
ត េ់

“ក្បជាជនោស់” ខដេរធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់ “ក្បជាជនងមី” ខដេសាិតរៅរក្កាមកា សងស័យ។ រក្កាយ
រពេ

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ បានច្ះរធាើទសសនកិច្ចរៅភូមិភាគ យ័ពយរៅកនុងខខ សីហា ឆ្នំ

១៩៧៥ (ដំរណើ ទសសនកិច្ចខដេមានកា ច្ូេ ួមពី នួន ជា ឬោ៉ាងរហាច្ណាស់ ោត់បានដឹងអំពី
ដំរណើ ទសសនកិច្ចរនះ ត្តម យៈ បាយកា ណ៏ជាលាយេកេណ៏អកស ) គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៏
បានសរក្មច្ខបងខច្កជាងមីរដ្ឋយបញ្ជូ នក្បជាជន ច្ំនួន ៤០០.០០០ នាក់ រៅ ៥០០.០០០ នាក់
បខនាមរទៀតរៅឲ្យតំបន់រនះ

2810

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសក៏បានរ ៀបច្ំខ្នកា

និងបានបញ្ញជឲ្យផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនច្ំនួន ២០.០០០ នាក់ រៅកាន់រខតតក្ពះវិហា (តំបន់ ១០៣) និងក្បជាជនខៃះរទៀត

2811

រៅកាន់រខតតកំពង់ធំ (ភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់))
កមាមធិកា មជឈិម

។ រៅកនុងខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈ-

ួមទាំង នួន ជា ខដេជាសមាជិករពញសិទធិ្ងខដ រនាះ បានឯកភាពោំក្ទរេើ

2812

រសច្កតីសរក្មច្ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥

។ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបាន្សពា្ាយឯកសា មួយខដេ

វិភាគអំពីកា វិវតតរៅកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយកសិកមម បស់បកស កាេពី ៤ រៅ ៥ ខខមន និង
បានគូសបញ្ញជក់ពីខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនជាង ៥០០.០០០ នាក់ រៅកាន់ភូមិភាគរ្សងៗ
រដើមបីបំរពញតក្មូវកា ននកា បងកបរងកើន្េក្សូវ រហើយបានទទួេសាគេ់ថ្ន កា ខាះខ្តថ្ននំសងកូវ
និងរសបៀងអាហា បានប៉ាះ េ់រេើ “ក្បជាជនងមី” ជាពិរសស អនកខដេក្តូវបានជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
មកពីទីក្កុងភនំរពញ

2813

។

រទាះបីជាបកសមានបទពិរសាធន៏ជារក្ច្ើនច្ំរ ះបញ្ញាធៃន់ធៃ មួយច្ំនួន

ខដេទាក់ទងរៅនឹងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំពីទីក្បជំជន

និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅពីទីជនបទ

មួយរៅទីជនបទមួយរទៀតក៏រដ្ឋយ ក៏ោមនភ័សត្ត
តុ ងណាមួយបង្វាញថ្ន ខ្នកា ខដេរេច្ជា ូប
ោងរឡើងរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ រនាះ ួមមាន វិធានកា នានាខដេមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជនខដេនឹង
ក្តូវជរមៃៀស ឬ វិធានកា នានាខដេ្តេ់សខមាេភាពដេ់អក
ន ទាំងរនាះរឡើយ។ អាក្ស័យរហតរនះ

2810

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៥។
2811
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦។
2812
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៩។
2813
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

836

01007144
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ខ្នកា រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងកា រធាើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយ
រទៀត

បានក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

បស់ក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២។

903>

អងគជំនំជក្មះសូម មៃឹករឡើងវិញថ្ន រោេនរោបាយបកសតក្មូវឲ្យយកខ្មង
ំ ខដេជាក្បជាជន

រៅត្តមរខតត-ក្កុង ឬ “ក្បជាជនងមី” ក្ពមទាំង អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
អប់ ខំ កខក្ប ឬករមទច្រោេ

2815

។ បកស

2814

មករធាើកា

ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ រនាះ មានរច្តនាឲ្យរោេ

នរោបាយរនះក្តូវអនវតតមួយខ្នកត្តម យៈកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន

និងត្តម យៈកា បរងកើត

សហក ណ៏ ខដេកា រធាើដូរច្នះ បកសអាច្កំណត់អតតសញ្ញាណអនកខដេក្តូវបានោត់ទកជា “ខ្មង
ំ ”

2816

បាន

។

904>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំ ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ រនាះ បានរ ៀបច្ំ

ំ ” និងអប់ ខំ ក
ខ្នកា និងបរងកើតរោេនរោបាយ ខដេរធាើឲ្យបកសអាច្កំណត់អតតសញ្ញាណ “ខ្មង
ខក្ប ឬ រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់រទៀតថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំ ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ រនាះ
បានរ ៀបច្ំខ្នកា និងបរងកើតគរក្មាងផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២ រនះ។ រក្កាយ
រពេរ ៀបច្ំបរងកើតខ្នកា ួច្រហើយ ខ្នកា ទាំងរនះក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈជួ បកស ួមទាំង
រៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ និងទសសនាវដតីទង់បដវិ តត ្ងខដ
នឹងកមាមភិបាេភូមិភាគ
ជញ្ជូ ន

2814

2818

តំបន់

និងក្សុក

។ ដូច្មានរៅកនុងខ្នកា

2817

។ មជឈិមបកស ួមជាមួយ

បានក្គប់ក្គងមរធាបាយ

និង វិធីសា្សតននកា ដឹក

និងក្សបត្តម វិធសា
ី ្សតខដេធាៃប់អនវតត ក្បជាជនក្តូវបាន

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤-១១២, ១២០-១២៧។ ខ្នកទី ១៤៖

សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៤-៨០៥។
2815
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៧-១១៨។
2816
សូមរមើេ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១១-១១២, ១១៨។
2817
សូមរមើេ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៧៤-២៨៨។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
2818
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បញ្ជូ នរៅត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ

និងរៅត្តមតំបន់ខដេសនមតថ្នដីមានជីជាតិបំ្ត

2819

។ ដូរច្នះ

ត្តម យៈកា អនម័តិរៅរេើខ្នកា កនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅជំ វិញក្បរទស និងកា ដឹងថ្ន
រោេនរោបាយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

នឹងក្តូវបានអនវតតោ៉ាងខ្ជប់ខួ ន
ជ រដ្ឋយកមាមភិបាេថ្ននក់

រក្កាម និងកងទ័ពខខម ក្កហមរនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាព
ច្ាស់លាស់ខដេថ្ន កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។ រដ្ឋយរហត
ថ្នឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ អំពីកា អនវតតរោេនរោបាយបកស ដូច្រនះ ខ្នកា បកសបាន
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ
ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវជាេកេណៈបគគេ រេើកា រ ៀបច្ំខ្នកា កនុងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

ៃ
ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន

រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេ
ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
១៥.៤.២.២ កា បញ្ញជ
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ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ ថ្ននក់ដឹកនាំ ួមទាំង នួន ជា ្ងរនាះ បានសរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន ខដេបានរធាើរឡើងពីខខ កញ្ញា ឆ្នំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧។ ថ្ននក់ដឹកនាំក៏បាន
បរងកើតរោេនរោបាយខដេ្តេ់េទធភាពកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញាណ

“ខ្មង
ំ ”

និងអប់ ំខកខក្ប

ឬរធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ រហើយថ្ននក់ដឹកនាំបានគូសបញ្ញជក់ជាហូ ខហអំពសា
ី
ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ កា
កា សមាៃត់។ អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញពីខ្ងរេើ ួច្រហើយថ្ន នួន ជា រដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅ
កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស រហើយរសច្កតីសរក្មច្ទាំងរនះក្តូវបាន្សពា្ាយ
ត្តម យៈឋានានក្កម ដាបាេ

និងរោធា

រហើយបនាទប់មកក្តូវបានអនវតតរដ្ឋយកងទ័ពខខម

2820

ក្កហម

។ កា ខដេកមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាមៗបានទទួេសាគេ់អំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto)

និងរសច្កតីសរក្មច្ បស់ នួន ជា ត្តម យៈមជឈិមបកស និងបានអនវតតរោេនរោបាយផ្ទៃស់ទី

2819

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤-៦២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ ៨០០-៨០៣។
2820
សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៨៤-៨៨៦, ៨៩៩-៩០៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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េំរៅក្បជាជន និងកំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
ំ បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ទាំងរនះគឺជា
បញ្ញជ។
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រៅកនុងកា បញ្ញជឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដើមបីបំរពញតក្មូវកា បងកបរងកើន្េ និងរដើមបី

សក្មួេដេ់កា ខសាង កខ្មង
ំ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់
ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ
កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។
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កា បញ្ញជ បស់បកសឲ្យជរមៃៀសក្បជាជន

និងកា កំណត់អតតសញ្ញាណខ្មង
ំ

បានច្ូេ ួម

ច្ំខណកោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមជាបនតបនាទប់។ នួន ជា ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត បាន

2821

អនវតតអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយ បស់បកស

និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្រនះ

ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) រេើកមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្ននក់
រក្កាមៗ កនុងកា បញ្ញជឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវជាេកេណៈបគគេ រដ្ឋយសា បានបញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដ-ា
កមមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេ
រហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា
បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅទាំងរនះ។
១៥.៤.២.៣ កា ញុះញង់

908>

ដូច្ខដេបានបញ្ញជក់ពីរពេមន ួច្រហើយថ្ន កា ញុះញង់តក្មូវថ្ន អំរពើ បស់ជនជាប់រោទ

បានជំ ញ ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម ខដេមានន័យថ្ន អំរពើសកមម ឬអកមម បស់ោត់ បាន ួម

ច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ ដេ់អំរពើ បស់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញ
ថ្ន នួន ជា បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោនជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀត កនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។
អងគជំនំជក្មះក៏បានយេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត បានអនវតតអំណាច្រធាើ
2821

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយ បស់បកស និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) និងត្តម
ក្ពឹតរត ហត (de facto) បង្វគប់ឲ្យកមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាមក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
នានាខដេរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ នួន
ជា បានរដើ តួនាទីនាម
ំ ខរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជដេ់កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម
ក្កហម ជាពិរសស

ក់ព័នន
ធ ឹងកា អប់ ំកមាមភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ និងរៅកនុង

កា បំ ក់បំប៉ានោ៉ាងច្ាស់លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តសវូ ណណ ៈ ខដេ ួមទាំងកា កំណត់អតតសញ្ញាណ
ច្ំរ ះ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ ។
ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ ថ្ននក់ដឹកនាំ ួមទាំង នួន ជា ្ងរនាះ បានបរងកើតរោេនរោបាយខដេ
បាន្តេ់េទធ ភាពកនុងកា កំណត់អតតសញ្ញាណ “ខ្មង
ំ ” និងអប់ ំខកខក្ប ឬ រធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ រហើយថ្ននក់
ដឹកនាំបានគូសបញ្ញជក់ជាហូ ខហអំពីសា ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់។ អងគជំនំជក្មះរជឿ
ជាក់ថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាំដនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបច្ំត្តក់ខតងរោេ
នរោបាយទាំងរនះ មានត្តំងពីរពេមនមករមៃ៉ាះ រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត
ឧក្កិដក
ា មមនានាកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ រេើសពីរនះរទៀត
រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសិទធអ
ិ ំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា បណតុះបណា
ត េ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ច្ូេ ួម បស់
ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយទសសនាវដតីទង់បដវិ តត

ក្តូវបានកងទ័ព

និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់

រក្កាម យេ់ថ្នជាកា ជំ ញរដ្ឋយផ្ទទេ់ឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងអនកទាំងឡាយណាខដេក្តូវ
បានោត់ទកថ្នជា “ខ្មង
ំ ”។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់ នួន ជា
បានជក្មុញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី២)។

909>

ជាច្ងរក្កាយ ខ្អកត្តមសំអាងរហតខ្ងរេើ ក់ព័នន
ធ ឹង “កា រ ៀបច្ំខ្នកា ”

2822

អងគ-

ជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា រ ៀបច្ំ និងបញ្ញជឲ្យផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន នួន ជា មានរច្តនា
ឬ ោ៉ាងរហាច្ណាស់បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅ
កនុងរពេអនវតតរសច្កតីខណនាំ បស់បកស។ ដូរច្នះអងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវជា
េកេណៈបគគេច្ំរ ះកា ញុះញង់ឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
2822

ខដេកនុងរនាះមាន

សូមរមើេ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៩០២-៩០៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ
រទៀតខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតី
នងៃងូន បស់មនសស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
១.៤.២.៤ កា ជួយ និងជំ ញ

910>

ត េ់
អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ង្ៃូវច្ិតដ

ោ ីននឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី២)។ រៅកនុងសមាភ ៈឯកសា សក្មាប់រោសនា និងវគគបំ ក់បំប៉ាន នួន ជា បាន្សពា្ាយ
អនម័ត រកាតស រសើ

និងជំ ញរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បស់បកស ខដេបាន្តេ់យទធសា្សត

កនុងកា ខបងខច្កកមាៃំងកា ង្វ និងកា តសូវណណ ៈ

911>

2823

។

សកមមភាពរនះមានឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃរៅរេើកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

សកមមភាពរនះបានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យកមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាមៗ និងកងទ័ព បំរពញភា កិច្ច
ោ៉ាងរកៃៀវកាៃរៅកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់បកស។
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អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានដឹងថ្ន សកមមភាព និងកា ោំក្ទទាំងឡាយ

បស់ោត់រៅរេើរោេនរោបាយ បស់បកសកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
សញ្ញាណខ្មង
ំ វណណ ៈ

បាន្តេ់ជារហត្េក្សបច្ាប់

និងកា កំណត់អតត-

និងបានបរងកើនកា របតជាាច្ិតត បស់កងទ័ព

និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម កនុងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។ ត្តម យៈកា ោំក្ទ បស់ោត់រៅរេើរោេ
បំណង ួម និងរោេនរោបាយននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន និងកនុងកា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីធាត្សំ

សំខ្ន់ៗននឧក្កិដក
ា មម។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវ
ក្ពហមទណឌរៅកនុងកា ជួយ និងជំ ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុង
រនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌
រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់
រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
2823

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥-៣២៦។ ខ្នកទី ១៤៖

សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៨,៨១៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៥.៤.២.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ
១៥.៤.២.៥.១ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងថ្ននក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគប់

913>

ភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន នួន ជា បាន កាទំនាក់ទំនង វាងថ្ននក់រេើ និងអនករៅ

រក្កាមបង្វគប់ និងបានអនវតតកា ក្គប់ក្គងោ៉ាងមានក្បសិទធភាពរេើកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងអំឡុង

2824

រពេ ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១
នាមជាអនរេខ្បកស

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ោត់កនុង

និងរៅរេើ ច្នាសមព័នធ ដាបាេខដេក្តូវបានបរងកើតរឡើងត្តម យៈេកេនិក
ត ៈ

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នួន ជា មានអំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) រេើបគគេទាំងឡាយរៅកនុង
ខខសសង្វាក់បញ្ញជខដេមាន។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារេើខខសសង្វាក់ននកា ោយកា ណ៍
ដ៏ច្ាស់លាស់ ខដេថ្ននក់រក្កាមបាន្តេ់ព័ត៌មានសរងេបដេ់ថ្ននក់រេើអំពីបញ្ញាសំខ្ន់ៗ និងរសនើសំ
កា ខណនាំរនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ក៏បានអនវតតអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto)
រេើកមាមភិបាេខខម ក្កហមទាំងអស់្ងខដ ។

914>

រៅរពេរនះ អងគជំនំជក្មះនឹងវាយតនមៃរៅរេើអំណាច្ បស់ នួន ជា រេើ ច្នាសមព័នក
ធ ងទ័ព

បដិវតតន៍កមពជា
ុ ខដេរទើបខតរ ៀបច្ំងីរម ឡើង វិញ។ រៅកនុងខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាយពីកា ក្ច្បាច្់
បញ្ចូ េ វាងកងទ័ពខខម ក្កហមរៅកនុងកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ួច្មក កងពេតូច្ននភូមិភាគជារក្ច្ើន
ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យរៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម ជាពិរសស រៅរក្កាមបញ្ញជ
បស់អគគរសនាធិកា ខដេដឹកនាំរដ្ឋយ សន រសន
ព័ត៌មានអំពីកិច្ចកា រោធា និងកា កា

2825

។ រៅរពេខដេ សន រសន បានទទួេ

ជាតិ ោត់ក៏បានោយកា ណ៍សរងេបជូនគណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍។ ោត់ក៏បានបញ្ជូ នសា បនត និង បាយកា ណ៍ជាលាយេកេណ៍អកស ខដេទទួេបានមក
ពីរមបញ្ញជកា រោធារ្ាើជូនរមដឹកនាំរ្សងរទៀត បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមទាំង នួន ជា ្ង
ខដ

រដ្ឋយមានច្ំណា ជាលាយេកេណ៍អកស

និងរសនើសកា
ំ ខណនាំរ្សងៗ

2826

។ េកេនិក
ត ៈបកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេក្តូវបានអនម័តរៅកនុងខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ កនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី
៤ បានខច្ងថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ ច្ំណះទាំងក្សុង និងសាិតរៅរក្កាម “កា ដឹកនាំផ្ទតច្់មខ ដ្ឋច្់

2824
2825
2826

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៩៣-៨៩៦។
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០។
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៩៥។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខ្ត និងក្គប់ខ្នក បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ”

2827

។ ត្តមភ័សត្ត
តុ ងទូ រេខខដេរៅរសសសេ់

មួយច្ំនួនពីឆ្នំ ១៩៧៧ ដេ់ ឆ្នំ ១៩៧៨ ភូមិភាគមិនក្តឹមខតោយកា ណ៍អំពីសាានកា ណ៍សម ភូមិ
និងកា វាយក្បយទធ រៅត្តមក្ពំខដនជាមួយរវៀតណាមជូនដេ់ “អងគកា ” ឬ ថ្ននក់ដឹកនាំបកស និង
ច្មៃងជូន នួន ជា ប៉ារណា
ណ ះរទ ភូមិភាគខងមទាំងរសនើសកា
ំ ខណនាំ្ងខដ

2828

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

ក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ បាន កាទំនាក់ទំនង វាងថ្ននក់
រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ និងបានបនតអនវតតកា ក្គប់ក្គងោ៉ាងមានក្បសិទធភាព រេើ ច្នាសមព័នធ
ម ះថ្ន កងទ័ពបដិវតតន៍កមពជា
ុ
កងទ័ពខខម ក្កហមខដេរទើបខតបានរ ៀបច្ំងីរម ឡើង វិញ ខដេមានរ្
រក្កាយខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៥។
ឹ ឬ មានរហត្េដង
ឹ
១៥.៤.២.៥.២ បានដង

915>

ដូច្បានគូសបញ្ញជក់ខ្ងរេើ

2829

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា ត្តម យៈតួនាទីជារមដឹក

នាំជាន់ខពស់ បស់ោត់ បានដឹង ឬ មានរហត្េដឹងថ្ន កងទ័ពខខម ក្កហមនឹងក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់
ខៃួនរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ រេើសពីរនះរទៀត កា ដឹង បស់ោត់ថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានាក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ក៏រធាើឲ្យ នួន ជា បាន
ទទួេកា ជូនដំណឹងខដ ថ្ន

ឧក្កិដក
ា មមទាំងឡាយនឹងក្តូវក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត។
១៥.៤.២.៥.៣ កា ខកខ្នកនង
ុ កា ទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមម

2827
2828

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤១។
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៣៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ

៨១៧។
2829
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤២-៨៤៦។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៥៖
កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៩៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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916>

រទាះបីជាបានដឹងដូរច្នះក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា បានខកខ្នកនុងកា ោត់ វិធានកា សមក្សបកនុង

កា ទប់សាកត់រដើមបីកំឲ្យឧក្កិដក
ា មមរ្សងរទៀត ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និងកមាមភិបាេ
ខខម ក្កហម

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត។

នួន ជា មិនបានរសនើសឲ្
ំ យមានកា រសើបអរងកត ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមមច្ំរ ះោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
នានា រក្កាយពីរពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាំងរនះរឡើយ។

917>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើ

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញ
រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស ខដេក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយកងទ័ព និង កមាមភិបាេខខម ក្កហម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនខដេបានោប់រ្តើមអនវតតោប់ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ មករនាះ។
១៥.៤.៣ ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
១៥.៤.៣.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

918>

ក្គប់រពេកនុងអំឡុងបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ

អនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានរគ

កំណត់មខសញ្ញាសក្មាប់កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រក្កាយរពេពួករគបានច្ះោញ់
ឬ បានកាៃយជា ទាហានខដេរបាះបង់កា ក្បយទធ

2830

។

រោេនរោបាយរនះបានឯកភាពរដ្ឋយ

រមដឹកនាំបកស។ ជាកា ពិត រៅក្តឹមខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រោេនរោបាយរនះជាប់ ក់ព័នោ
ធ ៉ា ង
ជិតសនិទធរៅនឹងរោេនរោបាយសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន រដ្ឋយកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
រៅត្តមសហក ណ៍បានជួយសក្មួេដេ់កា កំណត់អតតសញ្ញាណ និងកា កមាចត់ភានក់ង្វ ដ្ឋាភិបាេ
គិញ និងភានក់ង្វ សនតិនិយម
មជឈិម

2830
2831

2831

។ រៅកនុងរពេក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ គណៈកមាមធិកា

ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ

បានសរក្មច្រៅរេើខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះ

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២៧។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ក្បរទស

2832

។ បទពិរសាធន៍មនៗ ជាពិរសស រៅឧតតង
ុ គ ខដេអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានយករៅសមាៃប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំរនាះ ក្តូវបានយកមកពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ និងបាន
បរងកើតជាមូេដ្ឋានសក្មាប់ខ្នកា កនុងកា សមាៃប់អក
ន ទាំងរនាះ។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន
ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានកា ោប់ខួ ន
ៃ កា កាប់សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម

2833

ខដ
ជា

។ រៅកនុងអំឡុងរពេក្បជំ បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់នារដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ នួន

មានវតតមាន

2834

ួមជាមួយនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជន្ង

និងបានច្ូេ ួម្ងខដ រនាះ

បានសរក្មច្យកខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ

រនះ

។

919>

អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាំជាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន

បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន

ឧក្កិដក
ា មមនានានឹងរកើតមានកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរច្ញពីរោេ

នរោបាយខដេមានមូេដ្ឋានពីរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់ រច្ញពីកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍
វិជាជោ៉ាងតឹង ឹងរេើកសិក ខដេោមនកា អប់ ំអំពីកា តសូវណណ ៈ

ួមទាំងកា កំណត់អតតសញ្ញាណរេើ

ក្គប់ “ក្បជាជនងមី” ទាំងអស់ និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ថ្នជាខ្មង
ំ និងរច្ញមក
ពីរោេរៅននកា ទាមទា ឲ្យបាននូវឯកោជយជាតិ

2835

រទាះជាក្តូវច្ំណាយអាីក៏រដ្ឋយ

។

ខ្នកា

ខដេក្តូវបានឯកភាព ក់ព័នន
ធ ឹងកា កំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
បានអនវតតក្សបត្តមរោេនរោបាយ

ក្តូវ

2836

និងរដើមបីសរក្មច្បាននូវរោេនរោបាយទាំងរនះ

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ជាទូរៅ ខ្នកា ទាំងរនះមានភាពោំបាច្់ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ក្បរមើេរឃើញ
ថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ួមទាំង រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។

920>

ខ្នកា រនះបានរកើតរឡើងមនរពេក្បក្ពឹតត

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
2832

និងបានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា

ខ្នកា រនះក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈខខសសង្វាក់បញ្ញជ

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣០-១៣៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន

ជា កថ្នខណឌ ៨៧៨-៨៧៩។
2833
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៧៨-៨៧៩។
2834
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៥។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន
ជា កថ្នខណឌ ៨៨០-៨៨២។
2835
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤២-៨៤៦។
2836
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣៥-៨៣៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រដ្ឋយអនកខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំកនុងអំឡុងពីខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ដេ់ខខ រមសា ឆ្នំ

2837

១៩៧៥

។ ប៉ានាមននងៃរក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេអងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញថ្នបាន

រកើតរឡើងមិនយូ ប៉ានាមនរក្កាយនងៃ ំរដ្ឋះក្កុងភនំរពញ រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ ខដេបានដឹកនាំរដ្ឋយរេខ្ភូមិភាគ ស់ ញឹម បានបញ្ញជឲ្យក្បមូេ្តំ ុ
និងកាប់សមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម កនុងរខតតរ ធិ៍សាត់

2838

។ បញ្ញជរនះក្សបរៅនឹង

ខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ និង វិធីសា្សតអនវតតខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានបនតអនវតតនារពេរក្កាយៗមករទៀត

2839

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

បញ្ញជរនះក្តូវបានរធាើរឡើងត្តមខ្នកា ខដេក្តូវបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤
និងបានសរក្មច្មតងរទៀតរៅកនុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រក្កាយរពេរច្ញបញ្ញជរនះ
កមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេបំរពញភា កិច្ចរក្កាមអំណាច្ បស់គណៈកមាមធិកា ភូមភា
ិ គ យ័ពយ
និងរេខ្ភូមិភាគ ស់ ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តំអ
ុ ក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្បខហេជា
រៅនងៃទី ២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងរក្កាយមកក្បខហេជារៅនងៃទី ២៥ ឬ នងៃទី ២៦ ខខ

2840

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយបញ្ជូ នអនកទាំងរនាះរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជរដើមបីសមាៃប់រោេ

921>

។

អងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្ ួច្រហើយថ្ន នួន ជា បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ននឹង

2841

មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា

ួមទាំងឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ

ដូរច្នះ

ត្តម យៈកា រ ៀបច្ំខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

។

ក្បរទស នួន ជា មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់អំពីកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ
រនាះរក្កាយរពេអនវតតខ្នកា រនះ។

922>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវជាេកេណៈបគគេ

ច្ំរ ះកា រ ៀបច្ំខ្នកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

2837

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤១, ១៤៨។

2838

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦៣-៦៦៦។

2839

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨០-៨៣៤។

2840
2841

ខដេកនុងរនាះមាន

កា រធាើ

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦៧-៦៨១។
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ខដេបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៥.៤.៣.២ កា បញ្ញជ

923>

ដូច្ខដេបានរេើករឡើងពីខ្ងរេើ

2842

នួន ជា មានអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) និង

ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន
ត្តម្ៃូវច្ាប់ (de jure) រៅរេើកមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាម។ អងគជំនជ
ជា បានរក្បើសិទធអ
ិ ំណាច្រនះ រដើមបីបញ្ញជឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រៅកនុង
កិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ គណៈកមាមធិកា មជឈិម ខដេ ួមទាំង នួន ជា បានអនម័តខ្នកា
មួយកនុងកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ

រហើយដូច្ខដេបានបង្វាញពីខ្ងរេើ

រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស

ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា នន បប
សាធា ណ ដាខខម

ួមទាំងមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជន្ងខដ

2843

។

អនកខដេបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ ក្តូវបានបង្វគប់ឲ្យ្សពា្ាយព័ត៌មានអំពីកា សរក្មច្រនះ
រៅកាន់ភូមិភាគនានាខដេពួករគមានសមតាកិច្ច បនាទប់ពីកា ក្បជំបានបញ្ច ប់

2844

។ រៅកនុងកា ក្បជំ

រក្កាយៗមករទៀត កនុងច្ំរណាមរមដឹកនាំជាន់ខពស់ រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ នួន ជា ក៏មាន
វតតមាន និងបានច្ូេ ួមកនុងកា សរក្មច្រេើខ្នកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយ្ងខដ

2846

បានរគបញ្ជូ នជាងមម
ី ង
ត រទៀតរៅរមបញ្ញជកា កងទ័ពរដើមបីអនវតត
គណៈភូមភា
ិ គ យ័ពយ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយរេខ្ភូមិភាគ

2845

បញ្ញជក្តូវ

។ រៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

ស់ ញឹម បានបញ្ញជឲ្យក្បមូេ្តំ ុ និង

សមាៃប់អក
ន ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេរនះគឺជាខ្នកមួយននកា ្សពា្ាយបញ្ញជត្តម យៈឋានានក្កម។ រៅកនុងកា អនវតតត្តមបញ្ញជរនះ កមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេ
បំរពញភា កិច្ចរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និងរេខ្ភូមិភាគ
ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តំអ
ុ ក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ស់

ក្បខហេជារៅនងៃទី ២៤ ខខ

2842

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៤៦។

2843

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៧៨-៨៨៣, ៩១៨-៩២២។

2844

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤១។

2845

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៦។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា

កថ្នខណឌ ៨៨០។
2846
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៥១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយរក្កាយមករទៀតរៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយ

2847

បញ្ជូ នអនកទាំងរនាះរៅកាន់ទួេរ ធិ៍នក្ជរដើមបីសមាៃប់រោេ

924>

។

នួន ជា ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត បានរក្បើក្បាស់សិទធអ
ិ ំណាច្ច្ងរក្កាយកនុងកា រធាើរសច្កតី

2848

សរក្មច្កនុងនាមបកស

ក្ពមទាំងរក្បើក្បាស់សិទធអ
ិ ំណាច្រនះ ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) និងត្តម

ត ក្កិដក
ា មមរៅ
្ៃូវច្ាប់ (de jure) រៅរេើកមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាម រដើមបីបញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រសច្កតីសរក្មច្ និងរសច្កតីខណនាំ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំ គឺជា

2849

បញ្ញជខដេក្តូវបានអនវតត

រហើយ កមាមភិបាេថ្ននក់រក្កាមទទួេសាគេ់នូវសិទធិអំណាច្ និងរសច្កតី

សរក្មច្ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ។ កា បញ្ញជទាំងរនះក្តូវបានរធាើរឡើងពីរពេមន រហើយ ួមច្ំខណក
ោ៉ាងខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។
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ធ ឹង “កា រ ៀបច្ំខ្នកា ”
ខ្អករេើសំអាងរហតដូច្បានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ ក់ព័នន

2850

អងគ-

ជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា បញ្ញជឲ្យវាយសក្មុកច្ងរក្កាយរនះ នួន ជា មានបំណង ឬោ៉ាង
រហាច្ណាស់ក៏បានដឹងអំពភ
ី វនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅរពេ
អនវតតរសច្កតីខណនាំ បស់បកស។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខស
ក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា បញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា
រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ខដេបាន
ក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

2847

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦៧-៦៨១។

2848

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។

2849

ច្ាស់លាស់ណាស់ថ្ន ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានពិោ ណាដូច្ោន។ សូមរមើេ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត,

ឯកសា E3/193, ច្ះខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៧, ទំព័ ២, ERN (ភាសាខខម ) 00062948 (រៅនងៃទី ២៥ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ
១៩៧៧ រៅកនុងសននិសីទកមាមភិបាេភូមភា
ិ គបញ្ច ឹម តំណាង បស់មជឈឹមបកសបាន “ឧរទទសនាមអំពរី សច្កតខី ណនាំ
បស់បកស រេើបញ្ញាមួយច្ំនួនសំខ្ន់ៗ” សក្មាប់អនវតតកនុង្មាសទីពី ឆ្នំ ១៩៧៧)។
2850
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៩១៨-៩២២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៥.៤.៣.៣ កា ញុះញង់
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អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញថ្ន នួន ជា បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោនកនុងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ខដេោត់បាន ួមច្ំខណករៅកនុងកា អនម័ត និង្សពា្ាយ
នូវរោេនរោបាយទាំងរនះ កនុងរោេបំណងដ្ឋក់ច្ូេនូវ វិធានកា ជាក់លាក់ក្បឆ្ំងនឹងអតីតអនក
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រហើយថ្ន ខ្នកា រនះបានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ច្ំរ ះកា

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា។ អងគជំនំជក្មះក៏បាន ករឃើញថ្ន នួន ជា ួមជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត បាន
អនវតតអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយ បស់បកស

និងបានរក្បើក្បាស់អំណាច្ត្តម្ៃូវច្ាប់

(de jure) និងអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) បង្វគប់ឲ្យកមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម
ថ្ននក់រក្កាមក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាខដេបានរកើតរឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ នួន ជា បានរដើ តួនាទីនាម
ំ ខ
រៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជដេ់កមាមភិបាេ និងកងទ័ពខខម ក្កហម ជាពិរសសរៅ
កនុងកា អប់ ំកមាមភិបាេឲ្យ កាកា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ និងរៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានោ៉ាងច្ាស់
លាស់ដេ់កសិក អំពីកា តសូវណណ ៈ ខដេ ួមទាំងកា កំណត់អតតសញ្ញាណច្ំរ ះ “ក្បជាជនងមី” និង
អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ ។

ដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ

ថ្ននក់

ដឹកនាំ ួមទាំង នួន ជា ្ង រនាះ បានបរងកើតរោេនរោបាយខដេបាន ្តេ់េទធភាពឲ្យមានកា
កំណត់អតតសញ្ញាណ “ខ្មង
ំ ” និងអប់ ំខកខក្ប ឬរធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ រហើយថ្ននក់ដឹកនាំបានបញ្ញជក់ជាហូ ខហ
អំពីសា ៈសំខ្ន់ននរោេកា ណ៍ននកា កាកា សមាៃត់។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់
នួន ជា ជាមួយនឹងរមដឹកនាំដនទរទៀត រៅកនុងកា រ ៀបច្ំត្តក់ខតងរោេនរោបាយទាំងរនះមាន
ត្តំងពីរពេមនមករមៃ៉ាះ

រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើសិទធអ
ិ ំណាច្ បស់ នួន ជា រៅកនុងអំឡុង
រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

កា បណតុះបណា
ត េ

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ និងកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងកា រច្ញ្ាយ ទសសនាវដតីទង់បដវិ តត ក្តូវបាន
កងទ័ព និង កមាមភិបាេខខម ក្កហមថ្ននក់រក្កាមយេ់ថ្ន ជាកា ជំ ញរដ្ឋយផ្ទទេ់ឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
នានាក្បឆ្ំងនឹងអនកទាំងឡាយខដេក្តូវបានោត់ទកថ្នជា “ខ្មង
ំ ” ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿ
ជាក់ថ្ន ត្តម យៈអំរពើ បស់ោត់ នួន ជា បានជំ ញឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
រដ្ឋយរហតថ្ន ត្តម យៈកា ច្ូេ ួម បស់ោត់ផ្ទទេ់រនះរហើយ រទើបោត់បានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាង
សំខ្ន់ច្ំរ ះអំរពើ បស់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរដ្ឋយផ្ទទេ់។

ដូច្ខដេបានរេើករឡើងខ្ង

រេើ ថ្ននក់ដឹកនាំបកស ួមទាំង នួន ជា បានរ ៀបច្ំ និងបញ្ញជឲ្យមានកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរដើមបី
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ំរដ្ឋះក្បរទស ដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជក់ខ្ងរេើ រហើយខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមាន
កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ទីក្បជំជននានា្ងខដ

2851

។

ួមទាំងរៅកនុងអំឡុង

អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន

ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់កនុងកា បរងកើតរសច្កតីសរក្មច្ បស់ថ្ននក់ដឹកនាំបកស ខដេក្តូវបាន្សពា្ាយ
បនតត្តម យៈឋានានក្កម ដាបាេ និងកងទ័ព រហើយបនាទប់មកក្តូវអនវតតរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម
រនាះ នួន ជា បានជក្មុញ ឬញុះញង់ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
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ខ្អកត្តមសំអាងរហតដូច្បានបញ្ញជក់ខ្ងរេើ ក់ព័នន
ធ ឹង “កា រ ៀបច្ំខ្នកា ”

អងគជំន-ំ

ជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា បញ្ញជឲ្យវាយសក្មុកច្ងរក្កាយរនាះ នួន ជា មានបំណង ឬ ោ៉ាង
រហាច្ណាស់ក៏បានដឹងអំពភ
ី វនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅរពេ
អនវតតរសច្កតីខណនាំ បស់បកស។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខស
ក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា ញុះញង់ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
រនាះមាន

កា រធាើមនសសោត

កា សមាៃប់ ង្វគេ

ខដេកនុង

និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

នរោបាយ ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៥.៤.៣.៤ កា ជួយ និងជំ ញ
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អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ្ៃូវច្ិតដ
ត េ់ោ ី

ខដេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ្ៃូវច្ិតរត នះ បានខសតងឲ្យ
រឃើញត្តម យៈកា ច្ូេ ួម បស់ោត់ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ក់ព័នន
ធ ឹងកា វាយសក្មុកច្ង
រក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស ដូច្ខដេបានគូសបញ្ញជក់ខ្ងរេើ រហើយបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមាន
កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ួមទាំងរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជននានា្ងខដ ។ រេើសពីរនះរទៀត ោត់បាន្តេ់កា
រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ្ៃូវច្ិតដ
ត េ់ោ ី ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់ ទាំងរៅមនរពេ និងរៅ
រក្កាយរពេមានឧក្កិដក
ា មម

2851
2852

រៅកនុងឯកសា សមាភ ៈសក្មាប់រោសនា

និងរៅកនុងវគគសិការ ៀន

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៧៨-៨៨៣, ៩១៨-៩២២។
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៩១៨-៩២២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សូក្ត កា ជំ ញឲ្យកំណត់អតតសញ្ញាណម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
អនកទាំងរនាះ

929>
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និងកា របាសសមាអត

។

កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទ្ៃូវច្ិតត បស់ នួន ជា មានឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត

ឧក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

កយសមតី និងសកមមភាព បស់ នួន ជា កនុងកា ្សពា្ាយ និងកា

ត ក្កិដក
ា មម។ រេើសពីរនះរទៀត កា
ជំ ញដេ់កា អនវតតរោេនរោបាយ បានជំ ញឲ្យោ ីក្បក្ពឹតឧ
អនម័ត បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅរេើរោេនរោបាយ បាន្តេ់រហត្េសមក្សប ខដេ
ជួយសក្មួេដេ់កា សរក្មច្ឲ្យបាននូវឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។ រដ្ឋយ មៃឹករឡើង វិញថ្ន កា ក្បក្ពឹតរត ៅ
មននងៃទី ១៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា របាសសមាអតអនក ដាកា នន បប
សាធា ណ ដាខខម រនាះ ក្តូវខតយកមកពិោ ណារៅកនុងប ិបទននជរមាៃះក្បដ្ឋប់អាវធ។ អងគជំនំជក្មះ
កត់សមាគេ់ថ្ន

រទាះបីជាឯកសា សមាភ ៈសក្មាប់រោសនាទាំងរនាះ

មិនបានខញកពីោន វាង

ទាហាន និងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន ឯកសា សមាភ ៈ
ទាំងអស់រនាះបានរេើកទឹកច្ិតដ
ត េ់កងទ័ពខដេកំពងជាប់ក្បយទធ

ួមទាំងកា កំណត់រោេរៅ

ច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ ។
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ក់ព័នរធ ៅនឹងសកមមភាព បស់ោត់រៅរក្កាយរហតកា ណ៍រនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

រោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

មានត្តំងពី

រពេមន រហើយតួនាទី បស់ នួន ជា កនុងកា បណតុះបណា
ត េ និងរោសនា ក៏មានត្តំងពីរពេមនមក
ខដ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបាន ំពឹង និងបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នួន ជា នឹងបនត
រធាើយតតិកមម រេើកទឹកច្ិតត និងខសាង កនូវកា ោំក្ទបខនាមដេ់បដិវតត ត្តម យៈកិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បង
កនុងកា រោសនា និងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នកមរនាគមន៍ វិជាជ។ រហតដូរច្នះ កា រធាើខបបរនះគឺជាកា
ជំ ញដេ់ោ ី ខដេសក្មួេ និងមានឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម។
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អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន នួន ជា មិនក្តឹមខតដឹងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានា

ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ជរមៃៀសដំណាក់កាេទី១

អាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

រនាះរទ ប៉ាខនតោត់មានបំណងរធាើឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះរទៀត្ង។ ោត់ក៏បានដឹងអំពី វិធីសា្សត
ដខដេកនុងកា សមាៃប់ខដេមានពីរពេមន កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយរពេមានឧក្កិដក
ា មមរៅទួេ

2853

សូមរមើេឧទាហ ណ៏ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៨៩-៩២៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងកា ជួយ
និងជំ ញ ដេ់ោ ីឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសស
ោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៥.៤.៣.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ
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អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្នមានភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់ថ្ន កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម

រៅរក្កាមបញ្ញជ បស់គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ បានក្បក្ពឹតកា
ត រធាើមនសសោត កា សមាៃប់
ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ខដេជាឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
រៅទួេរ ធិនក្ជ។
១៥.៤.៣.៥.១ ទំនាក់ទន
ំ ង វាងថ្ននក់រេើ នឹងអនករៅរក្កាមបង្វគប់

933>

មានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន នួន ជា មានទំនាក់ទំនង វាងថ្ននក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់

ិ គ រៅរពេ
និងមានកា ក្គប់ក្គងោ៉ាងមានក្បសិទធភាពរៅរេើកងទ័ពខខម ក្កហម និងរេខ្ភូមភា
ច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ

2854

។ អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា វិភាគរនះអាច្រធាើរឡើងដូច្ោនជាមួយ

នឹងរហតកា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខដេបានរកើតមានរៅភូមិភាគ យ័ពយ រៅប៉ានាមននងៃរក្កាយកា
ច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ ខដេសាិតរក្កាមកា ក្គប់ក្គង បស់រេខ្ភូមិភាគ យ័ពយ រ្
ម ះ មូេ
សមបតតិ រៅ ស់ ញឹម។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន នួន ជា និង ស់ ញឹម មានទំនាក់ទំនង
កា ង្វ ជាប់ ហូតត្តំងពីយូ មករហើយរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ ស់ ញឹម គឺជា
សមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម រហើយោត់បានច្ូេ ួមកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី២ និងរេើក
ទី៣ ជាមួយ នួន ជា និងរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដនទរទៀត ខដេរធាើរឡើងរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៣
និងកនុងឆ្នំ ១៩៧១

2855

។ នួន ជា បានរៅជួប ស់ ញឹម រៅសំឡូតជារក្ច្ើនរេើក

2856

រហើយ ស់

ញឹម មានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេរមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ួម

2854

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៩៣-៨៩៦។

2855

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៨៩, ៩៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៧,

៧៣៣។
2856
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ៣០៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទាំង នួន ជា ្ងរនាះ បានសរក្មច្ឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្កុងនានា
ួមទាំងទីក្កុងភនំរពញ រៅរពេ ំរដ្ឋះក្បរទសបាន

934>

2857

។

រក្កាយនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ស់ ញឹម និងរេខ្ភូមិភាគដនទរទៀត បានច្ូេ

ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំជារទៀងទាត់ជាមួយអនកដនទរទៀត ជាអាទិ នួន ជា ្ង រដើមបីពិភាកាពីកា
អនវតតរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

2858

ួមទាំងរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ ឧសភា ឆ្នំ

2859

១៩៧៥ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត

។ បនាទប់ពីរពេរនាះមក ក្គប់រពេរៅកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានរធាើដំរណើ រៅរខតតបាត់ដំបង ៣ រៅ ៤ ខខមតង រដើមបីជួប

2860

ញឹម

ស់

ខដេមានតួនាទីកិតិយ
ត សជាអនក្បធានទីពី ននគណៈក្បធាន ដា រដើមបីបង្វាញពីកា រជឿទក

2861

ច្ិតខត ដេមជឈិមបកសមានច្ំរ ះោត់

។ ស់ ញឹម ក៏រធាើដំរណើ មកភនំរពញ “ជារទៀងទាត់” រដើមបី

ជួបជាមួយថ្ននក់ដឹកនាំបកស ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ

2862

។ ទូ រេខខដេរៅរសសសេ់ រហើយមាន

រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ ខដេរច្ញពី ស់ ញឹម រៅកាន់ថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ កនុង
អំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ បានោយកា ណ៍ជារទៀងទាត់ពីខ្មង
ំ ន្ទកនុង
រោបេ់

ឬកា ខណនាំ្ងខដ

2864

។

2863

និងបានរសនើសំ

រទាះបីជាទូ រេខទាំងរនះមានកាេប ិរច្ិទរក្កាយរហត

កា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជយូ ក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ទូ រេខទាំងរនះបង្វាញថ្ន នួន
ជា បានរក្បើក្បាស់សិទធអណា
ំ
ច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត (de facto) រៅរេើ ស់ ញឹម។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ពិតជាមានទំនាក់ទំនង វាងថ្ននក់រេើ និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ វាង ស់ ញឹម
រៅកនុងតួនាទីជារេខ្ភូមភា
ិ គ យ័ពយ ជាមួយនឹងសមាជិកមជឈិមបកស ួមទាំង នួន ជា រនាះ គឺ
មានោប់ត្តង
ំ ពីមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅរទៀត។
2857

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣។ ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ

៣៣៥ រជើងទំព័ ១០១៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥។
2858
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤០។
2859
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៣។
2860
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៧៧៣។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ិកច្ះ
នងៃទី ១៨ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១២ (សូក្ត រទឿង), ទំព័ ៥៨, ៦៧។
2861
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ៣០៩។
2862
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧២។
2863
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៣។
2864
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឹ ឬ មានរហត្េដង
ឹ
១៥.៤.៣.៥.២ បានដង

935>

រមធាវីកា

កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្ន មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន នួន ជា ទទួេបាន

កា ជូនដំណឹងអំពីរហតកា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ

2865

ប៉ាខនតរក្កាយមក បានទទួេសាគេ់ថ្ន

“នួន ជា ោំថ្នទទួេបាន បាយកា ណ៍ខដេមិនបានបញ្ញជក់ថ្ន កា សមាៃប់អាច្រកើតមានរឡើងរនាះ
រទ”

2866

។ រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន នួន ជា មិនដឹងច្ាស់លាស់ពីរហតកា ណ៍រៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានេកេខណឌតក្មូវថ្ន ជនជាប់រោទក្តូវខតដឹងពីឧក្កិដក
ា មមជាក់លាក់
បស់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់ខួ ៃន រដើមបីឲ្យជនជាប់រោទទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើរនាះរឡើយ។
កា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទរកើតមានរឡើង រៅរពេខដេោត់បានដឹង ឬមានរហត្េ
ដឹងថ្ន អនករៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ោត់បានច្ូេ ួម កំពងច្ូេ ួម ឬបក្មុងនឹងច្ូេ ួមរៅកនុងអំរពើ

2867

ឧក្កិដា

936>

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈតួនាទីជាថ្ននក់ដឹកនាំជាន់ខពស់ បស់ោត់ នួន ជា បាន

ដឹងត្តម យៈបទពិរសាធន៍កនៃងមកថ្ន

កងទ័ពខខម ក្កហមខដេច្ូេ ួមរៅកនុងកា ំរដ្ឋះទីក្កុង/ទី

ក្បជំជន កនុងបណា
ត ឆ្នំកនៃងមកមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ បានសមាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំរៅរេើអក
ន
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រដ្ឋយសា ខតអនកទាំងរនាះក្តូវបានរគោត់ទកថ្នជាខ្មង
ំ

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើតួនាទី បស់ោត់

2868

។

កនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយកំណត់មខសញ្ញារនះ

2869

អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹង និងមានរច្តនាឲ្យមានកា សមាៃប់មនសសកនុងក្ទង់ក្ទាយ
ធំរៅរេើក្កុមមនសស

ួមទាំង អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ្ងខដ

និងរៅកនុងអំឡុងរពេ

ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជននានា បនាទប់ពីបានច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ។

2865

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/3, ច្ះនងៃទី ២៦

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៤៤៤, ៤៤៧ ដេ់៤៥១។
2866
សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/3, ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៤៥២។ អងគជំនំជក្មះនឹងមិនពឹងខ្អករៅរេើឯកសា រនះ សក្មាប់រោេបំណងនន
កា វិភាគកនុងរពេបច្ចប
ុ បននរនះរឡើយ រដ្ឋយសា ខតមានភាពមិនច្ាស់លាស់ ថ្នរហតកា ណ៍ណាមួយខដេឯកសា
រនះជាប់ ក់ព័ន។
ធ
2867
ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧១៥។
2868
ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨២២, ៩១៨។
2869
សូមរមើេខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣៥-៨៣៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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937>

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា សមាៃប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំ

រៅរេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ-

ដាខខម ខដេបានរកើតរឡើងនារពេកនៃងមក អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន នួន ជា បានដឹងថ្ន អនករៅ
រក្កាមបង្វគប់ បស់ោត់មានរច្តនារ ីសរអើង រហើយដឹងថ្ន អំរពើក្បក្ពឹតត បស់ពួករគនឹងបរងកើតបាន
ជាកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ។
១៥.៤.៣.៥.៣ កា មិនបានទប់សាកត់ ឬ ដ្ឋក់ទណឌកមម

938>

រៅកនុងកិច្ចសមាភសន៍មួយ នួន ជា បានអះអាងថ្ន ក្បសិនរបើោត់បានដឹងអំពីកា សមាៃប់

រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ោត់គួ ខតបានោត់ វិធានកា រដើមបីបញ្ឈប់ពួករគ

2870

។ ត្តមកា យេ់រឃើញ បស់

អងគជំនជ
ំ ក្មះ តួនាទី បស់ នួន ជា កនុងកា បរងកើតរោេនរោបាយកំណត់មខសញ្ញា បានបង្វាញ
រ្សងពីរនះរៅ វិញ។ រេើសពីរនះរទៀត របើរទាះបីជាមានភ័សត្ត
តុ ងននកា សមាៃប់ និងកា រធាើទកេបក
រមនញរៅរេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រៅមនរពេជរមៃៀសពីទីក្បជំជន

ួមទាំងទីក្កុង

ភនំរពញក៏រដ្ឋយ ក៏ នួន ជា មិនបានោត់ វិធានកា សមក្សបណាមួយរដើមបីទប់សាកត់មិនឲ្យមានកា
រធាើទកេបករមនញបខនាមរទៀតរឡើយ។

រដ្ឋយសា ខតសហក្ពះោជអាជាាមិនបានបំរពញត្តមបទដ្ឋាន

ននកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង ខដេថ្នរៅរពេរក្កាយមក នួន ជា បានដឹងពីរហតកា ណ៍ជាក់លាក់រៅ
ទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះ អងគជំនំជក្មះនឹងមិនពិោ ណាថ្នរតើ នួន ជា បានដ្ឋក់ទណឌកមម ឬ មិនដ្ឋក់
ទណឌកមមដេ់អក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ោត់ បនាទប់ពីរហតកា ណ៍រៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ។ រទាះ
កនុងសាានភាពណាក៏រដ្ឋយ របើរទាះបីជារមធាវីកា

កតី នួន ជា បានរេើករឡើងថ្នមានភ័សត្ត
តុ ង

បង្វាញថ្ន មានកា ោត់ វិធានកា ខៃះៗ រដើមបីបញ្ឈប់កា សមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបមន ជាពិរសស
រៅទីក្កុងភនំរពញ ពីខខ ឧសភា ដេ់ខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក៏រដ្ឋយ

2871

ក៏ភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនាះ មាន

ភាពក្សពិច្ក្សពិេ រហើយមិនបានបង្វាញឲ្យច្ាស់លាស់ពីអក
ន ខដេក្តូវទទួេខសក្តូវច្ំរ ះ វិធាន

2870

សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/3, ច្ះនងៃទី ២៦

ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៤៤៨ ដកក្សង់ ភាពយនតឯកសា និពនធរដ្ឋយ THET S. R. LEMKIN៖ សក្តូវ

ក្បជាជន ឯកសា E3/40001R ខខសវីរដអូបខនាម៖ មួយនងៃរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ (“របើខាំបា
ុ នដឹងរពេរនាះ ខាំន
ុ ឹងោត់ វិធាន
កា រដើមបីបញ្ឈប់កា កាប់សមាៃប់ខបបរនះ”)។
2871
សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/3, ច្ះនងៃទី ២៦
ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៤៥២ ដេ់៤៥៤, ដកក្សង់រសៀវរៅ និពនធរដ្ឋយ B. Kiernan៖ បប ប៉ាេ ពត៖
ពូជសាសន៍ អំណាច្ អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍, ឯកសា E3/1593, ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00678541។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ទាំងរនាះរទ។ ដូរច្នះភ័សត្ត
តុ ងរនះ ក្បសិនរបើមាន មិនបានបញ្ញជក់ឲ្យបានច្ាស់លាស់ពី វិសាេ
ភាពននតួនាទី បស់ នួន ជា រទ។

939>

ជាេទធ្េ

រដ្ឋយសា កា មិនបានទប់សាកត់ឧក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

អងគជំនជ
ំ ក្មះ

យេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសស
ជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេ
រហតនរោបាយ ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម និងកមាមភិបាេ
ភូមិភាគ យ័ពយ។
១៥.៥ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

940>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ
េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) កនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា រធាើ
ទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) កនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) ក្ពមទាំង កា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំន-ំ
ជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ជនជាប់រោទបានរ ៀបច្ំខ្នកា បញ្ញជ ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញ
ដេ់ឧក្កិដក
ា មមខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយពិោ ណាថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅ
កនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម បានក្គបដណតប់រៅរេើអំរពើទាង
ំ អស់ខដេបរងកើតបានជាមូេដ្ឋានននកា យេ់
រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះច្ំរ ះទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវរ្សងៗរទៀត

អងគជំនជ
ំ ក្មះនឹងសរក្មច្

្តនាទរទាសខតច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាំងរនះ ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួមខតប៉ារណា
ណ ះ។

941>

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ និង

ទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើ

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយយេ់
រឃើញថ្នជនជាប់រោទក្តូវទទួេខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះ

ត្តម យៈកា

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម អងគជំនំជក្មះបដិរសធមិនរធាើកា ្តនាទរទាស រដ្ឋយខ្អករៅរេើ
រោេកា ណ៍ននកា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើរនាះរទ។ ជាកា ជំនួស វិញ រៅកនុងកា ្តនាទរទាស
អងគជំនជ
ំ ក្មះនឹងរធាើកា ពិោ ណារៅរេើតួនាទីជាថ្ននក់រេើ បស់ជនជាប់រោទ។

942>

អងគជំនជ
ំ ក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន នួន ជា បានរ ៀបច្ំខ្នកា បញ្ញជ ញុះញង់ ជួយ

ា មមននកា សមាៃប់ ង្វគេ (កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់
និងជំ ញដេ់ឧក្កិដក
កាេទី១ និងទី២) និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ) (កនុងអំឡុង
រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២)។ ជាច្ងរក្កាយ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

នួន ជា បានរ ៀបច្ំខ្នកា បញ្ញជ ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញដេ់កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ (រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ)។
១៦. កា ទទួលខសក្តូវក្ពហ្ម ទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន្

943>

ខ្អកត្តមដីកាដំរណាះក្សាយ

ដូច្ខដេបានកំណត់ វិសាេភាពកនុងសំណរំ ឿង

០០២/០១

រខៀវ សំ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ដូច្ខ្ង
រក្កាម៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)៖ កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបក
រមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

(ខដេ ួមមាន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)៖ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (ខដេ ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយ
បងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) និង
ទួេរ ធិ៍នក្ជ៖
សាធា ណ ដាខខម

2872

កា រធាើមនសសោត

និងកា សមាៃប់ ង្វគេ

អនក ដាកា នន បប

2872

។

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥២៥ និង ១៥៤០។ សូមរមើេ្ងខដ

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៨១១-៨១៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដីកាដំរណាះក្សាយរោទក្បកាន់ រខៀវ សំ្ន ថ្នបានច្ូេ ួមរដ្ឋយរច្តនា ឬបាន ួមច្ំខណកកនុងកា
រ ៀបច្ំ និងកា អនវតតរោេបំណង ួម ខដេរធាើឲ្យមាន និង/ឬ

មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមជារក្ច្ើន

ទាំងមនរពេ និងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ រដ្ឋយសា ខតតួនាទី បស់ោត់
រៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

ខដេ ួមមានទាំងសមាជិកភាព បស់ោត់រៅគណៈកមាមធិកា

មជឈិម និងមនទី ៨៧០ ដីកាដំរណាះក្សាយបានរោទក្បកាន់ រខៀវ សំ្ន ថ្នបានច្ូេ ួម និង ួម
ច្ំខណកកនុងកិច្ចក្បជំនានា ួមទាំងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ខដេរៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះមាន
កា ពិភាកា និងកា ្សពា្ាយរោេនរោបាយ។ ោត់ ក៏បានរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៏ជាសាធា ណៈ
បំរពញតួនាទីកា ទូត និងច្ូេ ួមកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ្ងខដ ។ ខដេរៅកនុងរនាះ ោត់

2873

បានោំក្ទ និង្សពា្ាយរោេបំណង ួម ទាំងរៅកនុងក្បរទស និងរៅរក្ៅក្បរទស

។ រដ្ឋយ

ខ្អករេើមូេដ្ឋានរនះ ដីកាដំរណាះក្សាយក៏បានរោទក្បកាន់ជនជាប់រោទបខនាមរទៀតថ្ន បានរ ៀបច្ំ
ខ្នកា បញ្ញជ ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញ ឬក៏ជាអនកទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះឧក្កិដា

2874

កមមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិខដេសាិតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១

។

ឹ ខដេទាក់ទងរៅនឹងទក្មង់ននកា ទទួេខសក្តូវ
១៦.១ កា ដង

944>

កា ដឹង បស់ រខៀវ សំ្ន អំពីរោេនរោបាយ វិធីសា្សតននកា អនវតត និងឧក្កិដក
ា មម

ជាក់លាក់នានាខដេសាិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណំរ ឿង ០០២/០១
បស់អងគជំនំជក្មះអំពីេកេខណឌទូរៅននឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
កា ទទួេខសក្តូវ

ក់ព័នរធ ៅនឹងកា វាយតនមៃ
និងទក្មង់ទាង
ំ អស់នន

រហើយបញ្ញាទាំងអស់រនះនឹងក្តូវរេើកយកមកពិោ ណាមនរគ។

េកេខណឌ

តក្មូវននកា ដឹងមានកក្មិតខសៗោន អាក្ស័យរេើថ្ន រតើកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ជនជាប់-

2875

រោទ រកើតមានរៅមនរពេ រៅកនុងអំឡុងរពេ ឬក៏រៅរក្កាយរពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ

។

រហតដូរច្នះ រៅកនុងខ្នករនះ អងគជំនំជក្មះនឹងរធាើកា ពិនិតយថ្នរតើ មនរពេក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដេ
សាិតកនុង វិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១ រនាះ ជនជាប់រោទបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់
អំពីរហតកា ណ៍ខដេរកើតមានរឡើង រៅរពេរក្កាយមកខដ

ឬរទ (ខ្នក ១៦.១.១) និងថ្នរតើ

2873

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៣៦ ដេ់ ១៥៣៧។

2874

ដីកាដំរណាះក្សាយ កថ្នខណឌ ១៥៤៥, ១៥៤៨, ១៥៥១, ១៥៥៤ និង ១៥៥៩។

2875

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៤, ៦៩៨, ៧០០, ៧០២,

៧០៤, ៧១៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ជនជាប់រោទបានដឹងអំពីឧក្កិដក
ា មម ខដេបានរកើតរឡើងកនុងរពេក្បក្ពឹតត (ខ្នក ១៦.១.២) ឬរក្កាយ
រពេក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដ ឬោ៉ាងណា (ខ្នក ១៦.១.៣)។

945>

ត្តម យៈសនទ កថ្ននានា បស់ោត់ និងត្តម យៈវគគរ ៀនសូក្តនានា រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួម

ផ្ទទេ់កនុងកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជដេ់ក្បជាជន

អំពីកា តសូវណណ ៈ

និងភាពោំបាច្់កនុងកា

ធានាឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ មានឯកោជយ។ ត្តម យៈសកមមភាពទាំងរនះ ោត់ក៏បាន ួមច្ំខណកកនុងកា
កំណត់អតតសញ្ញាណពួកនាយទន និងពួកមូេធននិយម ថ្នជាខ្មង
ំ រហើយោត់ក៏បានកំណត់ជាទូរៅ
ថ្ន “ក្បជាជនងមី” ទាំងអស់គឺជាក្បជាជនខដេក្តូវខតទទួេកា េត់ដំ។ រខៀវ សំ្ន ដឹងថ្នកា
បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជឲ្យសអបរ់ ខពើម ក្បាកដជានឹងនាំឲ្យមានអំរពើហិងា។ ោត់ក៏បានយេ់ក្សប
ជាមួយទសសនៈខដេថ្ន

បដិវតតគួ ពឹងខ្អករេើកសិក ថ្ននក់ទាបបំ្ត

រដើមបីជួយឲ្យវណណ ៈអធន

ក្គប់ក្គងក្បរទសកមពជា
ុ រដ្ឋយតឹង ឹង។ អនកខដេសាិតកនុងវណណ ៈដឹកនាំងីរម នះ ទទួេកា អប់ ក
ំ នុងក្បព័នធ
តិច្តួច្បំ្ត ប៉ាខនតពួករគមានវិន័យតឹង ឹង ទទួេកា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ រហើយក្តូវបាន
បរក្ងៀនឲ្យរច្ះរបាកបរញ្ញិតក្បជាជន និងអនវតតត្តមរោេកា ណ៍ កាកា សមាៃត់។ រខៀវ សំ្ន
មិនអាច្មិនដឹងរទថ្ន កា ្តេ់អំណាច្ោ៉ាងរក្ច្ើនរៅឲ្យពួករគទាំងរនាះ ខបបរនះ នឹងរធាើឲ្យមានកា
អនវតតមាោ៌បកស រដ្ឋយោមនកា ពិោ ណាឲ្យបានក្តឹមក្តូវ។ រដ្ឋយរហត្េរនះ កា ំពឹងទកសម
រហត្េខតមួយគត់គឺថ្ន
បងេំ

ក្បជាជនោ៉ាងរក្ច្ើននឹងក្តូវសាៃប់រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយ

រដ្ឋយសា ខតេកេខណឌននកា ដឹកជញ្ជូ ន

រហើយថ្ន

កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅខបបរនះនឹងនាំឲ្យកា

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិមានច្ំនួនរក្ច្ើន។ រេើសពីរនះរទៀត រដើមបីកំឲ្យមានបនសេ់
ទកនូវសាកសី និងរដើមបីរជៀសវាងកា ិះគន់ជាអនត ជាតិ រខៀវ សំ្ន ោំក្ទជានិច្ចដេ់រោេកា ណ៍
កាកា សមាៃត់
កនុងទីក្កុងភនំរពញ។

និង ួមច្ំខណកកនុងកា សរក្មច្ជរមៃៀសជនប រទសទាំងអស់ខដេមានវតតមានរៅ
ជាកា ពិត

ោត់រដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា កាកា សមាៃត់ខដេបរងកើត

ំ កា ពិតននសាានភាពខដេក្បជាជនកមពជា
ុ
រឡើងរដ្ឋយ បបរនះ រដ្ឋយបនតេបបំបាត់ និងលាក់បាង
បានជួបក្បទះ។ រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន កនុងកា រធាើដូរច្នះ ោត់បានកា

ោ ី និងបានអនញ្ញាតឲ្យ

មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាបខនាមរទៀត។

946>

រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ជារក្ច្ើនរេើករក្ច្ើនសា

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ដឹងជាទូរៅ បស់ោត់

អំពីរោេនរោបាយ និងឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយពួកខខម ក្កហម។

ោត់ដឹងថ្ន

អំរពើហិងាខដេមានេកេណៈជាឧក្កិដក
ា មម ក្តូវបានរធាើរឡើងក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនសី វិេ កនុងកា អនវតត
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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2876

រោេនរោបាយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

។ ប៉ាខនត ោត់រជឿជាក់ថ្នសិទធម
ិ នសសគឺជាបញ្ញាបនាទប់

បនសំ មិនសំខ្ន់ដូច្បញ្ញាច្មបងននឯកោជយ បស់ក្បរទសកមពជា
ុ រទ។ កា គិតគូ ដេ់សខមាេភាព
បស់ក្បជាជន និងកា ខសាង កកា យេ់ក្ពមពីពួករគសក្មាប់កា េះបង់ និងក្ពមទទួេ ងកា ឈ្ឺ
ោប់

2877

រៅកនុងកា អនវតតរោេនរោបាយ បស់ខខម ក្កហម

អាច្នឹងពិោ ណាត្តមរក្កាយ

។

ត្តមពិត រខៀវ សំ្ន រជឿជាក់ថ្ន កា បងេិតបងេំគឺជាកា ោំបាច្់សក្មាប់បរងកើតសងគមសមូហភាព។
ោត់បានដឹងថ្ន រោេបំណងននកា រធាើសមូហភាវូបនីយកមម អាច្រធាើបានសរក្មច្ ខតត្តម យៈកា

2878

បងេំប៉ារណា
ណ ះ ដូរច្នះរហើយរទើបោត់ោក្ំ ទរេើច្ំណច្មួយរនះ រៅកនុងរោេនរោបាយ

2879

ជាមនថ្ន ក្បជាជននឹងក្តូវសាៃប់ រៅកនុងរពេផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ
ខ្ៃច្ បស់បកសខដេថ្ន

។ ោត់ដឹង

រហើយោត់ក៏ដឹង្ងខដ អំពីកា ភ័យ

ក្បសិនរបើមិនករមទច្ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រោេរទ

2880

អាច្រ ៀបច្ំខ្នកា ក្បឆ្ំងបដិវតតរក្កាយកា ំរដ្ឋះ

។

ពួករគ

ដូច្ខដេបានបង្វាញរៅខ្នកខ្ងរក្កាម

រនះ រខៀវ សំ្ន បានបង្វាញបខនាមរទៀតអំពីកា ដឹង បស់ោត់អំពីរោេនរោបាយ និងឧក្កិដក
ា មម
នានារៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ បស់ោត់

2881

និងបដិវតតសងគមនិយម

។

រេើសពីរនះរទៀត

រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតក្បជាធិបរតយយ

រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណរំ ឿង

០០២/០១ រនះ រខៀវ សំ្ន បានទទួេបានព័ត៌មានោ៉ាងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងកា ក្បក្ពឹតិ ត
ឧក្កិដក
ា មមនានាជារក្ច្ើន។
ឹ អំពភ
១៦.១.១ កា ដង
ី វនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតឧ
ិត ក្កិដក
ា មម

947>

រៅកនុងគរក្មាងកា មួយខដេក្តូវបាន្តួច្រ្តើមរឡើងកាេពីខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧២ រហើយ

ក្តូវបានអនម័តជា្ៃូវកា រៅមួយឆ្នំរក្កាយមករនាះ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានសរក្មច្បិទ្ា
រៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ

រហើយបរងកើតសហក ណ៍

ក្បមូេ្តំក
ុ មាៃំងពេកមមរដើមបីដ្ឋដ
ំ ះក្សូវ

និងកនុង

2876

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៤។

2877

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។

2878

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៨។ ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ

៣៥៤។
2879
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)
កថ្នខណឌ ៥៥៦-៥៥៨។
2880
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៥។
2881
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រោេបំណងរដើមបី “វាយអានភាព បស់វណណ ៈសកតិភូមិ មាចស់ដី និងវណណ ៈនាយទន”

2882

។ រៅកនុង

ឆ្នំ ១៩៧២ រអៀង សា ី បាន្តេ់កិច្ចសមាភសន៍ជាសាធា ណៈមួយ ទាក់ទងនឹងសមូហភាវូបនីយកមម
រៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ

2883

។

រសច្កតីខណនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ បានោត់ត្តង
ំ ក្បជាជនឲ្យរៅ

2884

។ រេើសពីរនះ េកេខណឌននកា ដឹកជញ្ជូ ន ឬសខមាេភាព

បងកបរងកើន្េកសិកមមជាសមូហភាព

បស់ក្បជាជន មិនខមនជាកត្តតខដេក្តូវយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់រឡើយ។ រៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ខខ
កកកដ្ឋ ឆ្នំ ១៩៧៣ ថ្ននក់ដឹកនាំបកស រដ្ឋយបានកត់សមាគេ់ពីកា ខាះខ្តរៅត្តមតំបន់ ំរដ្ឋះរនាះ បាន
ក្បកាសពីកា របតជាា បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា បនតកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយទកឲ្យក្បជាជន
រដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទាំងរនាះរដ្ឋយខៃួនឯងផ្ទទេ់
រំ ដ្ឋះ

2885

។ រោងត្តមរោេនរោបាយរនះ រៅត្តមតំបន់

មានកា អនវតត វិធីសា្សតដូច្ៗោនកនុងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុង

េំរៅពីតំបន់ជនបទមួយ

រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត

ក្បឆ្ំងនឹងក្បជាជនខដេមកពីតំបន់ខ្មង
ំ

រដ្ឋយមានទាំងកា រធាើបាប

និងកា ផ្ទៃស់ទី
កា រ ីសរអើង

និងកា ក្បឆ្ំងនឹងម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រហើយមានកា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីអំរពើបំភិតបំភ័យ

អំរពើរធាើឲ្យតក់សត
ៃុ

េកេខណឌននកា

2886

ជរមៃៀស និងកា រក្បើក្បាស់ហង
ិ ា

948>

។

រដ្ឋយដកក្សង់រច្ញពីបទពិរសាធន៍រេើកមន រទើបរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងជាងមី

មតងរទៀត រៅកនុងខខ រមសាឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់ខដេ ួមទាំង រខៀវ សំ្ន ្ងខដ បានរ ៀប
ច្ំខ្នកា ួមោន

រដើមបីផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្បជំជននានា។

ខ្នកា រនះបាន

ក្បរមើេរឃើញថ្ននឹងមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត
កា សមាៃប់ ង្វគេ
រទៀត

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

(ខដេ ួមមាន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

2882

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣, ១១៥។

2883

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៤។

2884

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៣។

2885
2886

និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ

និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០៤។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-៧៩៤, ៨០០-៨០៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2887

។ រេើសពីរនះរទៀត រដ្ឋយខ្អករេើបទពិរសាធន៍ពីមន ជាពិរសសបទពិរសាធន៍រៅក្កុង

មនសស)

ឧតតង
ុ គ ខ្នកា ខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងនានារៅរពេខដេ
ំរដ្ឋះក្បរទសបានរនាះ ក្បាកដជាបានក្បរមើេរឃើញ និង/ឬ មានកា កំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី
ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រដើមបីសមាៃប់ ោប់ខួ ន
ៃ ឬរធាើឲ្យបាត់ខួ ន
ៃ បនាទប់ពី ំរដ្ឋះបានតំបន់

2888

មួយ

។ រក្កាយខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ទក្មង់ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនឲ្យអស់រច្ញពីទីក្បជំ

ជននានា

និងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

មានកាន់ខតខ្ៃង
ំ

2889

រឡើង

។

949>

រៅរពេខដេរោេនរោបាយទាំងរនះក្តូវបានសរក្មច្ វិធីសា្សតអនវតតបានរេច្ ូបោង

រឡើង រហើយរសច្កតីខណនាំ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក្តូវបានរច្ញ្ាយ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍
ជាសាធា ណៈរេើក្បធានបទទាំងរនះ ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយសមាជិកមជឈិមបកស។ រខៀវ សំ្ន ស់
រៅ និងរធាើកា ជាប់ជាមួយរមដឹកនាំដនទរទៀត ខដេបាន ួមោនបរងកើតកា រោសនា បស់ ណសិ ស ួប
ួមជាតិកមពជា
ុ
រធាើដំរណើ ទូទាង
ំ តំបន់ ំរដ្ឋះ ក្ពមទាំងបំរពញតួនាទីកា ទូត ខដេ ួមមាន កា រធាើ
ទសសនកិច្ចរៅទីក្កុង រប៉ា កាំង រដើមបីទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន

2890

។ រហតដូរច្នះ

អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពរី ោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ទាំង
អស់រនះ និងបានដឹងអំពី វិធីសា្សតអនវតតខដេបានអនម័តរឡើងរដើមបីអនវតតនូវរោេនរោបាយទាំង
រនាះ។

950>

អងគជំនំជក្មះក៏កត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន

ដាប រទសរ្សងៗជារក្ច្ើនបាន្សពា្ាយ បាយ-

កា ណ៍ននកា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

2887

និងខ្មង
ំ ដនទរទៀតរៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ មន

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៤៧។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥, ៧៥១, ៧៨៨។ ខ្នកទី ១៦៖ កា
ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៩៧-១០០៣។
2888
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៩៧-១០០៣, ១០៣៩-១០៤៣។ សូម

រមើេ្ងខដ ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២៧។
2889

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៣៤, ១៤៣-១៤៧។ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ

៦៧៨-៦៨១។
2890
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៦-៣៦៨។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣១,៩៦២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2891

នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

។ ខ្អករេើមូេដ្ឋានននតួនាទីកា ទូត បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន ខៃួន

ឯងផ្ទទេ់មានទំនាក់ទំនងជាមួយអនកកា ទូតប រទសខដេទទួេបានព័ត៌មានទាំងអស់រនះ។ រេើសពី
រនះរទៀត អនកកា ទូតប រទសក៏មានទំនាក់ទំនង្ងខដ ជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន និងម្នតី

2892

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ម
ួ ជាតិកមពជា
ុ ខដេរៅខ្ងរក្ៅដនទរទៀត

។ កនុង

នាមជាអនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន និងម្នតី ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ ក៏ទទួេ
បានកា ជូនដំណឹងអំពី បាយកា ណ៍ទាង
ំ រនាះមួយច្ំនួន្ងខដ ។

951>

ខ្អករេើសំអាងរហតទាំងអស់រនះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពី

រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់ជនបទមួយ រៅ
តំបន់ជនបទមួយរទៀត

ក្ពមទាំងកា កំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និង វិធីសា្សតអនវតតខដេបានរកើតរឡើងមកជាមួយរនាះ។
រហតដូរច្នះ ោត់ោបា
ំ ច្់ក្តូវខតបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ក្បសិនរបើអនវតតរោេ
នរោបាយទាំងអស់រនះបនតរទៀត រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ វិធីសា្សតអនវតតខដេកំពងមានរនាះ នឹងរធាើឲ្យ
រកើតមានឧក្កិដក
ា មមនានា

រៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

និងទី២

និងរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ។

952>

ជាច្ងរក្កាយ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) អងគជំនំជក្មះ ក៏

យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន ដឹងថ្ន សាានភាព ស់រៅរៅទូទាង
ំ ក្បរទស គឺេំបាកខ្ៃង
ំ បនាទប់
ពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដ្ឋយសា កា ខាះច្ំណអា
ី ហា និងបញ្ញាជំងឺ

2893

។ រទាះជាោ៉ាង

រនះកតី រៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ រមដឹកនាំបកស ួមទាំង រខៀវ
សំ្ន ្ងរនាះ បានរ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ ដំណាក់កាេទី២ រដ្ឋយមិន
ខាេ់ពីសខមាេភាព ឬកា យេ់ក្ពមពីសំណាក់អក
ន ខដេក្តូវផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរនាះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ
ខ្នកា ទាំងរនះ បានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្ រៅ

2891
2892
2893

សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨២៧។
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៨។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៨។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

863
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2894

រពេរក្កាយជាក់ជាមិនខ្ន

។ ខ្នកា ទាំងរនះក្តូវបាន្សពា្ាយរៅកនុងកា ក្បជំខណនាំ កនុង

ឯកសា រោេនរោបាយ និងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយវជន-យវនា ីបដិវតត ោប់ត្តំងពីមន

2895

និងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី២

។ ទសសនាវដតីទង់បដិវតត និងទសសនា

វដតីយវជន-យវនា ីបដិវតត ក្តូវបានខច្កោយរៅក្គប់ក្កសួង និងមនទី ទាំងអស់ បស់មជឈិមបកសនន

2896

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

។ រដ្ឋយពិោ ណាអំពីកា ច្ូេ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកា រ ៀបច្ំ

ខ្នកា ឧក្កិដក
ា នុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី២ អំពកា
ី ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងកា ក្បជំខណនាំ
និងអំពីេទធភាពទទួេបានទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយវជន យវនា ីបដិវតត អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿ
ជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោំបាច្់ក្តូវខតបានដឹងអំពភ
ី វនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន ខ្នកា និងរោេ
នរោបាយកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីតំបន់ជនបទមួយ រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត វិធីសា្សត
អនវតតខដេមានភាពសីសង្វាក់ោន

នឹងបណា
ត េឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមកនុងអំឡុងរពេននកា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២ ។
ឹ រៅខណៈរពេខដេមានកា ក្បក្ពឹតឧ
១៦.១.២ កា ដង
ិត ក្កិដក
ា មម
១៦.១.២.១ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

953>

កនុងអំឡុងរពេកំពងជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

រដ្ឋយោប់រ្តើមរឡើងរៅនងៃទី

១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបនតរៅមួយសបាតហ៍រក្កាយរទៀតរនាះ

រមដឹកនាំកងទ័ពខដេមាន

កមាៃំង បស់ខួ ន
ៃ កំពងខតក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើឧក្កិដរា ៅរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ បានរសនើ
សកា
ំ ខណនាំ និងបានទទួេកា ខណនាំពីរមដឹកនាំជាន់ខពសរ់ ៅមនទី ប-៥ ខដេជាមូេដ្ឋានក្បោំកា

2897

បស់ រខៀវ សំ្ន

។ កនុងរពេជាមួយោនរនាះ ភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន និង ដាជារក្ច្ើនបានោយ

កា ណ៍អំពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ ខដេកនុងរនាះមានទាំងកា រធាើបាប កា សាៃប់ កា ោប់ខួ ន
ៃ ម្នតី ដា
2894

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦, ៦០៤-៦០៦។ ខ្នកទី ១៦៖ កា

ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ១០២៣-១០២៩។
2895
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៥។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៤-៥៤៥។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧,
៦១០។
2896
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៣។
2897
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៣៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

864

01007172
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2898

កា នន បបសាធា ណ ដាខខម

និងយតតិកមមនានាខដេបានរេើករឡើងទាក់ទងនឹងអំរពើទាង
ំ រនាះ

។

បាយកា ណ៍កា ទូតទាក់ទិននឹងកា ជរមៃៀសខៃះ ក្តូវបានបញ្ជូ នបនតរៅឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន
និង ខប៉ាន នត ខដេមានទំនាក់ទំនងជាមួយរមដឹកនាំក្កុមតសូន្ទកនុង ជាពិរសសជាមួយ រខៀវ សំ្ន

2899

ខដេជាអនកទំនាក់ទំនងខដេទទួេបានកា ោត់ត្តង
ំ

។ អងគជំនជ
ំ ក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន ម្នតី

ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ួមទាំងម្នតីក្កុមតសូន្ទកនុង ខដេបានរធាើដំរណើ រៅប រទស កនុង
អំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ឬ

ក៏បានក្បោំកា រៅទីក្កុង

ហាណូ យ ដូច្ជា រអៀង សា ី និង រអៀង ធី ិទធ ពិតជាបានទទួេ បាយកា ណ៍កា ទូត និងកា
ោយកា ណ៍ជាសាធា ណៈអំពីបញ្ញារនះខៃះៗមិនខ្ន។ ម្នតីទាង
ំ រនះមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្កុមតសូ

2900

ន្ទកនុង ត្តម យៈ វិទយុទាក់ទង និងទូ រេខ កនុងអំឡុងរពេននបដិវតតក្បជាធិបរតយយ

រហើយអងគ

ជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ទំនាក់ទំនងោនរនះរៅបនត ហូតដេ់រក្កាយ នងៃ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ។ រហត
ដូរច្នះ អងគជំន-ំ ជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីឧក្កិដក
ា មមនានា ខដេរកើតរឡើងរៅរពេ
ខដេមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមកនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។
១៦.១.២.២ កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

954>

រៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងនងៃបនតបនាទប់ ទីក្កុងនានារៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ក្តូវ

បាន ំរដ្ឋះ រហើយក៏មានកា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ កា បាត់ខួ ន
ៃ និងកា រធាើបាបរ្សងៗរៅរេើម្នតី ដា
កា នន បបសាធា ណ ដាខខម ភាៃមៗ មនកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ កនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅ និងរក្កាយកា

2901

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនបនតិច្

រខតតរ ធិ៍សាត់ក្តូវបាន ំរដ្ឋះ

។ ដូច្ោនរៅនឹងវិធីសា្សតអនវតតខដេមានរៅរពេរនាះ បនាទប់ពី
ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានក្បមូេ្តំត្ត
ុ ម យៈ

មរធាបាយរបាកបរញ្ញិត រហើយក្តូវបានយករៅសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ខខ

2902

រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
2898

។ មនក្ពឹតិកា
ត ណ៏រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រខៀវ សំ្ន បានក្បោំកា រៅមនទី ប-៥

សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៧-២៦៨។ ខ្នកទី ១០៖ កា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥០៣។
2899
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៨៩, ៨២១។
2900
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៥៤-២៥៦,២៥១។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់
រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧,៣៧២។
2901
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣០-៨៣៤។
2902
ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦២, ៦៦៨, ៦៧០, ៦៨១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោត់បានបតូ ទីត្តង
ំ រៅរៅសាានីយ ងរភៃើងក្កុងភនំរពញ

រហើយកនុងអំឡុងរពេននកា សមាៃប់ទាង
ំ រនះ

វិញ។ រៅទីត្តង
ំ ទាំងពី រនះ រខៀវ សំ្ន បានជួបជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀត ួមទាំងរេខ្

2903

ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជកា កងទ័ព

955>

។

រហតដូរច្នះ របើរទាះបីជាមិនមានភ័សត្ត
តុ ងខដេថ្ន ោត់បានដឹងពីច្ ិតេកេណៈននឧក្កិដក
ា មម

នានាខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅរពេរនាះ ោត់បាន
ដឹងអំពី វិធីសា្សតអនវតតរដើមបីកំណត់រោេរៅរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវ
ោប់ខួ ន
ៃ សមាៃប់ បាត់ខួ ន
ៃ និងក្តូវរធាើបាបកនុងទក្មង់រ្សងៗ បនាទប់ពីបាន ំរដ្ឋះតំបន់មួយ។ រហតរនះ
ោ៉ាងរហាច្ណាស់ោត់ោបា
ំ ច្់ក្តូវខតបានដឹងថ្ន ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខៃះក្តូវបានរគ
សមាៃប់ រៅរពេខដេកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជបានរកើតរឡើង។
១៦.១.២.៣ កា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)

956>

រៅកនុងដំណាក់កាេទី២ មានវិធីសា្សតកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំពីតំបន់ជនបទមួយ

រៅតំបន់ជនបទមួយរទៀត ខដេមានេកេណៈជាកា រធាើបាប កា រ ីសរអើងក្បឆ្ំង “ក្បជាជនងម”ី និង
កា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីេកេខណឌកនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន
មានកា ភ័យខ្ៃច្

2904

និងកា រក្បើក្បាស់កមាៃំង

។

អំរពើ បស់កងទ័ពខខម ក្កហមខដេបងកឲ្យ

ភូមិភាគ

និងតំបន់សយ
ា ័តបានោយកា ណ៍រៅ

2905

មជឈិម ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេទី២

។ ក្បជាជនោប់ ន់នាក់ក្តូវ

បានផ្ទៃស់ទីត្តម កាណូ ត កបា៉ាេ់ ឡាន និង ងរភៃើង សំរៅរៅទីក្កុងភនំរពញ កាត់ទីក្កុងភនំរពញ និង

2906

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ជាទីក្កុងខដេរគរសទើ ខតរបាះបង់រោេ

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើទសសនកិច្ច

រៅត្តមទីជនបទ្ងខដ ជាពិរសសរៅរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេរៅទីរនាះោត់បានរឃើញផ្ទទេ់នូវសាាន
ភាព ស់រៅ បស់មនសសោប់មឺននាក់ ខដេរធាើកា រដ្ឋយនដទរទ

2907

។ រៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជា

2903

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៤០។

2904

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០០-៨០៣។

2905

ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៧៤-២៨០។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨, ៥៨០។
2906
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤, ៥៩១, ៥៩៤-៥៩៩។
2907
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៤, ៣៨០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម
កថ្នខណឌ ៧៥៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សាធា ណៈមួយរៅរពេរនាះ រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន មនសសោប់មឺននាក់ក្តូវបានក្បមូេ
្តំរុ ៅត្តមកា ដ្ឋានរ្សងៗោនជារក្ច្ើន

2908

។

អនរលាមត្តមរោេនរោបាយរសដាកិច្ច បស់បកស

និងកា តសូវណណ ៈ កា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមរដ្ឋយបងេំក្តូវបានោយកា ណ៍ និងរេើកស រសើ រៅ
កនុងកិច្ចក្បជំខណនាំ និងរៅកនុងកា របាះពមព្ាយ បស់បកស រៅរពេខដេឧក្កិដក
ា មមកំពងរកើតរឡើង

2909

។ ភានក់ង្វ ព័ត៌មាន និង ដាប រទសជារក្ច្ើនក៏

រៅដំណាក់កាេទី២ ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

បានោយកា ណ៍អំពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ អំពីសាានភាពដ៏អាក្កក់កនុងកា ដឹកជញ្ជូ ន និងកា សាៃប់ប
ណា
ត េមកពីកា ដឹកជញ្ជូ ន ក្ពមទាំងកា រ ីសរអើងក្បឆ្ំង “ក្បជាជនងមី” កនុងរពេខដេបទឧក្កិដា

2910

កំពងរកើតរឡើងកនុងដំណាក់កាេទី២

។ ក្កសួងរោសនាកា និងក្កសួងកា ប រទស បានក្បមូេ

និងខច្កោយព័ត៌មានទាំងអស់រៅរមដឹកនាំជាន់ខពស់

957>

2911

។

រដ្ឋយខ្អករេើសំអាងរហតទាំងអស់រនះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពី

ឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេ

ទី២។
ឹ រៅរក្កាយកា ក្បក្ពឹតឧ
១៦.១.៣ កា ដង
ិត ក្កិដក
ា មម

958>

បនាទប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

ទី២

និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្មក រខៀវ សំ្ន បានខងៃងរៅកនុងរសច្កតីក្បកាសជាសាធា ណៈ រដ្ឋយ
បង្វាញពីកា ដឹង បស់ោត់អំពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ អំពីយតតិកមមននកា ជរមៃៀស
កា ក្បមូេ្តំក
ុ មាៃំងពេកមមរៅត្តមកា ដ្ឋាន ក្ពមទាំងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខ្មង
ំ និង

2912

កា រ ីសរអើងខដេរៅមានបនតច្ំរ ះ “ក្បជាជនងមី”

2908

។ រោេនរោបាយ ក្ពមទាំងឧក្កិដក
ា មម

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៣។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨១, ៦១០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៨, ៧៨៣, ៧៨៥។
2909
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧, ៥៨១,
៥៨៤, ៥៨៧, ៦០២-៦០៦, ៦០៨, ៦១០, ៦១៣-៦១៦, ៦២១។
2910
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៦, ៥៨០,
៥៨៥, ៥៨៨, ៦១១។
2911
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៥២, ២៥៦, ២៦៧-២៦៨។
2912
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខដេរកើតរច្ញពីរោេនរោបាយទាំងរនះ

ក៏ក្តូវបានយកមកពិភាការក្កាយមករៅកនុងវគគសិកា

រ ៀនសូក្ត កនុងសននិសិទធ កា រធាើសនទ កថ្នកនុងនងៃក្បា ពធបណយឯកោជយ កនុងមហាសននិបាត ក្ពមទាំង
រៅកនុងឯកសា នរោបាយ និងរៅកនុងទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយវជន-យវនា ីបដិវតត បនាទប់
ពីឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង។ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍

2913

វិជាជ កនុងមហាសននិបាត និងសននិសីទ ខដេបញ្ញាទាំងអស់រនះក្តូវបានរេើកយកមកពិភាកា

។

ោត់ក៏បានទទួេទសសនាវដតីទង់បដិវតត ទសសនាវដតីយវជន-យវនា ីបដិវតត ខដេក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់

2914

ក្កសួង មនទី នានា បស់មជឈិមបកស

។ ជាច្ងរក្កាយ ភានក់ង្វ សា ព័ត៌មាន អងគកា អនត ជាតិ

និង ដាប រទសជារក្ច្ើនក៏បានោយកា ណ៍ពីកា រោទក្បកាន់អំពីភាពសាហាវយង់ឃនងនានា

ខដេ

មានដូច្ជា កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ សាានភាពអមនសសធម៌ កា រ ីសរអើងក្បឆ្ំង “ក្បជាជនងម”ី និង
កា សមាៃប់ម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ។ ក្កសួងរោសនាកា និងក្កសួងកា ប រទស បាន

2915

ក្បមូេ និងខច្កោយព័ត៌មានទាំងអស់រៅរមដឹកនាំជាន់ខពស់

។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើមខង្វ

កា ទូត បស់ោត់ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីកា រោទក្បកាន់ពីកា ំរលាភ
សិទធម
ិ នសស ជាពិរសសគឺបញ្ញាទាំងអស់រនះក្បាកដជាក្តូវបានរេើករឡើងរដ្ឋយរច្ៀសមិន ួច្ រៅកនុង
រពេបំរពញទសសនកិច្ចរៅប រទស ឬក៏កនុងកិច្ចក្បជំ បស់ោត់ជាមួយម្នតីប រទសនានា។ ត្តមពិត
រៅ

បាយកា ណ៍មួយច្ំនួនក្តូវបានបញ្ជូ នរៅឲ្យ រខៀវ សំ្ន កនុងតួនាទី បស់ោត់ជាក្បធាននន

2916

គណៈក្បធាន ដា

959>

។

រដ្ឋយខ្អករៅរេើមូេដ្ឋានដូច្បានរេើករឡើងពីខ្ងរេើ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

រខៀវ សំ្ន ក៏ទទួេបានកា ជូនដំណឹងអំពីឧក្កិដក
ា មមនានា បនាទប់ពីឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះបានរកើតរឡើង
រហើយខដ ។

2913

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧។

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ

បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៧៣-៩៧៦។
2914
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៣។
2915
ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៦៧-២៦៨។
2916
សូមរមើេជាឧទាហ ណ៍ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧២, ៣៧៦, ៣៨២។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៤, ៨២១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.២ កា ក្បក្ពឹតត្ត
ិត ម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ម
ួ
១៦.២.១ កា ម
ួ ច្ំខណក

960>

រមធាវីកា

កតី រខៀវ សំ្ន បានទទួេសាគេ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន ួមច្ំខណកជាមួយ បប

ខខម ក្កហម ត្តម យៈតួនាទី បស់ោត់ជាអនកកា ទូត ជាអនកមានទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម
សីហន និងជារសដាកិច្ច វិទូ។ ប៉ាខនតរមធាវីកា

កតីបានរេើករឡើងថ្ន កា ួមច្ំខណក បស់ រខៀវ

2917

សំ្ន មិនសំខ្ន់រនាះរទ រក្ ះោត់មិនមានតួនាទីខដេមានអំណាច្រឡើយ

។ អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់សិទធអ
ិ ំណាច្ខៃះៗ កនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នក
ធ នុងសំណរំ ឿង
០០២/០១ ជាពិរសសត្តម យៈតួនាទីជាន់ខពស់ និងតួនាទីរសដាកិច្ច បស់ោត់
ខដេពិភាកាពីបទរោទខដេជនជាប់រោទក្តូវទទួេខសក្តូវ

2918

។ ប៉ាខនត រៅកនុងខ្នក

កនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះបទឧក្កិដា

រនាះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានភ័សត្ត
តុ ងក្គប់ក្ោន់ រដើមបីសននិដ្ឋានថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអនវតត
កា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីននអំរពើឧក្កិដា កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

2919

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) ក្ពមទាំងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ
រដើមបីកំណត់ ពីកា ួមច្ំខណកដ៏សំខ្ន់កនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមរនាះ

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី

ជនជាប់រោទមិនតក្មូវឲ្យមាន

តួនាទីកាន់អំណាច្ជាក់ខសតង ឬត្តម្ៃូវច្ាប់រនាះរទ របើរទាះបីជាតួនាទីកាន់អំណាច្រនះអាច្នឹងយក

2920

មក ពិោ ណា រដើមបីកំណត់ពីកា ច្ូេ ួម បស់ជនជាប់រោទក៏រដ្ឋយ

2917

។

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ២១២, ២១៥ ដេ់ ២១៨, ២២១, ២២២, ២២៦, ២៣៣, ២៣៦, ២៧៩, ២៨៣, ២៨៨, ៣០០,
៣១៦ ដេ់ ៣១៧។ សូមរមើេ្ងខដ ខ្នកទី២៖ បញ្ញាអញ្ាក្តកមម កថ្នខណឌ ១៤ ( ក់ព័នកា
ធ ជំទាស់ បស់ រខៀវ
សំ្ន រៅរេើយត្តតធិកា បគគេ រដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានថ្ន ោត់មិនមានតួនាទី កាន់អំណាច្ថ្ននក់រេើ ឬអាច្រក្បើក្បាស់
កា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ។ អងគជំនជ
ំ ក្មះបានក្ោនរោេកា ជំទាស់រនះ រដ្ឋយអងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន តួនាទីថ្ននក់រេើ និងកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ោត់ គឺជាបញ្ញាខដេ ក់ព័នរធ ៅនឹងកា
ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ោត់ ដូរច្នះរហើយ គឺមិនអាច្ោោំ ងដេ់យត្តតធិកា រៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងដំណាក់
កាេរនះរទ)។
2918
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៩។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ
បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦០-៩៩២។
2919
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ១០១៦-១០២២, ១០៣៨។
2920
ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៣, ៧០០, ៧០២, ៧០៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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961>

ច្រនាៃះពីឆ្នំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន គឺជាអនក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

ជាឧបនាយក ដាម្នតីននោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ជា ដាម្នតីក្កសួងកា

2921

រមបញ្ញជកា កងទ័ព ំរដ្ឋះក្បជាជនកមពជា
ុ
រក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិម

ជាតិ និងជាអគគ-

។ ោប់ត្តំងពីឆ្នំ ១៩៧១ មក ោត់គឺជាសមាជិក

2922

។ រៅខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានោត់ត្តង
ំ ជា

សមាជិកមួយ ូបកនុងច្ំរណាមសមាជិកពី ូបរៅមនទី ៨៧០ និងក្តូវបានខតងត្តំងឲ្យទទួេខសក្តូវ
ខ្នក “ ណសិ ស និង ោជ ដ្ឋាភិបាេ និង

2923

ណិជជកមម ខ្ងបញ្ជ ី និង តនមៃ”

១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានកាៃយជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា មជឈិម

។ រៅខខ មកោ ឆ្នំ

2924

។ រៅខខ មីនា

ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានខតងត្តំងជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា សក្មាប់ពិនិតយរ ៀបច្ំទំនិញ
ខដេក្តូវទិញ និងជាក្បធានគណៈកមាមធិកា ធនាោ

2925

។ បនាទប់មករៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦

រខៀវ សំ្ន បានកាៃយជាក្បធានននគណៈក្បធាន ដាជា្ៃូវកា

962>

2926

។

កនុងរពេបំរពញតួនាទីទាង
ំ អស់រនះ រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជក់ថ្នោត់ក្ពមរធាើអីៗ
ា ក្គប់ោ៉ាង

ខដេោត់អាច្រធាើបានរដើមបីជួយដេ់ខខម ក្កហម

2927

ក្កហមរនាះរទ

។

និងមិនរធាើអីាទាង
ំ ឡាយណាខដេអាច្ោោំងដេ់ខខម

ោត់បានច្ូេ ួមកនុងកា ក្បជំនរោបាយ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និង

គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ក្ពមទាំងមហាសននិបាតបកស ខដេរៅកនុងកា ក្បជំទាង
ំ អស់រនះ ខ្ន
កា និងរោេបំណង ួម ក្តូវបានបរងកើតរឡើង និងយករៅអនវតត (ខ្នក ១៦.២.១.១)។ ោត់មាន
វតតមាន

និងច្ូេ ួមកនុងកា ក្បជំខដេ្សពា្ាយពីកា ខណនាំ

និងកា បរក្ងៀន ក់ព័នន
ធ ឹងរោេ

បំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា (ខ្នក ១៦.២.១.២)។ ោត់មានតួនាទីខ្នករសដាកិច្ច ខដេ
ត្តម យៈបទពិរសាធន៍ និងកា សិកា បស់ោត់ ោត់បានអនវតតធាត្សំននរោេបំណង ួម ទាក់ទង
នឹង ណិជជកមម កា នាំរច្ញ/នាំច្ូេ និងជំនួញ (ខ្នក ១៦.២.១.៣)។ ោត់បានខងៃងរសច្កតី
ក្បកាសជាសាធា ណៈោំក្ទដេ់រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយ រហើយជំ ញឲ្យទាំងអស់

2921

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៥, ៣៧៦។

2922

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៣។

2923

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៩០, ៤០០។

2924

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៣, ៣៨៤។

2925

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០០-៤០៧។

2926
2927

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨១។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៩, ៧៦៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ោនកសាង និងកា

ក្បរទសក្សបត្តមមាោ៌បកស (ខ្នក ១៦.២.១.៤)។ ជាច្ងរក្កាយ កនុងតួនាទី

បស់ោត់ជាអនកទំនាក់ទំនងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន និងជាអនកកា ទូត ោត់បាន្តេ់យតតិកមម
និងបានរេើកស រសើ ដេ់រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយ រធាើឲ្យមានកា ោំក្ទ

បានកា

ដេ់ខខម ក្កហម

រហើយោត់បានសក្មបសក្មួេដេ់កា អនវតតរោេបំណង ួម

និងរោេ

នរោបាយទាំងរនាះ ជាសមាៃត់ និងមិនមានកា ោំងសទះជាដំកំភួន ត្តម យៈរោេនរោបាយដ្ឋច្់
ខ្ត (ខ្នក ១៦.២.១.៥)។

963>

ត្តមសមាអងរហតខដេនឹងក្តូវរ ៀបោប់េមអិតរៅខ្នកខ្ងរក្កាមរនះ

អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់

រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់កនុង
សហឧក្កិដក
ា មម ួម។ រដើមបីឲ្យ រខៀវ សំ្ន ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើង
រដ្ឋយកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេមិនខមនជាអនកច្ូេ ួមរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមរនះ
ោ៉ាងរហាច្ណាស់មានសមាជិកណាមានក់ននសហ-

ោំបាច្់ក្តូវខតមានកា បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន

ឧក្កិដក
ា មម ួមក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវ រហើយសមាជិករនាះ បានរក្បើក្បាស់ោ ី (ខដេជាកង
ទ័ព ឬកមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះរដ្ឋយផ្ទទេ់) រដើមបីសរក្មច្រោេ

2928

បំណង ួម

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវ

2929

ច្ំរ ះអនកច្ូេ ួមរ្សងរទៀត រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

។ កា យេ់រឃើញរៅខ្នកខ្ងរក្កាម

រដ្ឋយអងគជំនជ
ំ ក្មះ ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបច្ំខ្នកា ញុះញង់ ជួយ និងជំ ញដេ់កា
ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមខដេ ងកា រោទក្បកាន់រនាះ (ខ្នក ១.៣ ដេ់ ១.៥) ក៏បង្វាញក្គប់ក្ោន់្ងខដ
ពីទំនាក់ទំនង វាងោ ី និង រខៀវ សំ្ន

2930

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន

អាច្ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យទទួេខសក្តូវរដ្ឋយផ្ទទេ់ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ។

2928

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៦៩៣។

2929

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៧, ៨១០, ៨៣៦។

2930

សាេដីកា រ ឿងកតី Krajišnik កថ្នខណឌ ២២៦ (ទំនាក់ទំនងក្គប់ក្ោន់មួយរកើតមានរឡើងរៅរពេខដេសមាជិក

សហឧក្កិដក
ា មម ួមមានក់បានរសនើសំ រដ្ឋយក្តង់ ឬរដ្ឋយក្បរោេ ដេ់អនកមិនខមនសមាជិកសហឧក្កិដក
ា មម ួម ឲ្យ
ក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើឧក្កិដម
ា ួយ ខដេបរងកើតជាខ្នកមួយននរោេបំណង ួម)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

871

01007179
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១៦.២.១.១ កិច្ក្ច បជរំ ោេនរោបាយ៖ កា រ ៀបច្ំរោេបំណង ម
ួ

964>

រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

ក្ពមទាំងសននិបាតបកសរពញមួយអំឡុងរពេបដិវតតន៍
ក្បជំទាង
ំ រនាះ

និងសរក្មច្រេើរោេបំណង ួមរដើមបីរធាើបដិវតតន៍សងគម

មានកា រ ៀបច្ំខ្នកា

និយមោ៉ាងឆ្ប់ ហ័សមួយ និងកា

និង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយខដេកនុងកិច្ច

ក្បរទស ក្ពមទាំងរោេនរោបាយនានាខដេោត់ទកថ្ន

សំខ្ន់រដើមបីសរក្មច្បានរោេបំណង ួមរនះ។

965>

2931

រខៀវ សំ្ន បានទាក់ទងជាមួយថ្ននក់ដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ោប់ពីរដើមឆ្នំ ១៩៦០

។

ិ ួយរៅ
រក្កាយពី ត់រគច្ខៃួនច្ូេនក្ពមា៉ាគីរៅឆ្នំ ១៩៦៧ ោត់បានផ្ទៃស់ទីេំរៅពីភូមិមួយរៅភូមម
កនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ រក្កាមកា កា
ខដេក្គប់ក្គងរដ្ឋយ

ត្តម៉ាក

ពីសំណាក់ខខម ក្កហម។ រៅឆ្នំ ១៩៦៩ ោត់បានសានក់រៅកខនៃង
ខដេបានរឃើញរដ្ឋយផ្ទទេ់អំពីកា ោប់រ្តើមននកា តសក្ូ បដ្ឋប់

2932

អាវធ

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ក្តឹមឆ្នំ ១៩៦៩ រៅរពេខដេោត់បានច្ូេ ួម

2933

ជាមួយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រខៀវ សំ្ន បានដឹងោ៉ាងច្ាស់អំពីរោេបំណង ួមខដេបាន

សរក្មច្រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី១

និងរេើកទី២ ក្ពមទាំងកា វិវតតន៍កនុងអំឡុងកិច្ចក្បជំ

បស់រមដឹកនាំបកសរៅកនុងភូមិភាគ ំរដ្ឋះ និងបានឯកភាពរៅនឹងរោេបំណង ួមរនះ រដ្ឋយោត់
បាននិោយថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមជាមួយបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រទាះបីជាោត់មិនយេ់ក្សបជាមួយ
សកមមភាពមួយច្ំនួន បស់បកសក៏រដ្ឋយ ក៏ប៉ាខនតកា ច្ូេ ួម បស់ោត់គឺរដើមបីជាក្បរោជន៍ដេ់ឯកោជយ
បស់ក្បរទសកមពជា
ុ

2934

។ រៅកនុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី៣ រៅឆ្នំ ១៩៧១ រខៀវ សំ្ន ួម

ជាមួយសមាជិកបកសរ្សងរទៀត បានបញ្ញជក់អំពីមាោ៌យទធ សា្សត បស់បកសខដេបានសរក្មច្រៅ
កនុងមហាសននិតបាតមនៗ ខដេ ួមមានកា ខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា តសូវណណ ៈ

966>

ខ្នកា ច្ងរក្កាយរនះ

2931

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥៦-៣៥៨, ៣៦២។

2932

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦២។

2933

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦២។

2935

។

រៅខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រខៀវ សំ្ន ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត បាន

រ ៀបច្ំខ្នកា វាយេកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស។

2934

2935

គឺកា ផ្ទៃស់ទី

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៨។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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េំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងជាពិរសស អនកខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ។ អនកខដេច្ូេ ួម

2936

រៅកនុងកិច្ចក្បជំ ក្តូវបានរគបញ្ញជឲ្យ្សពា្ាយខ្នកា រនះ
រខៀវ

សំ្ន

បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំមួយ

។ រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

ខដេបានបញ្ញជក់អំពីកា សរក្មច្ឲ្យផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរក្កាយរពេ ំរដ្ឋះ រហើយរក្កាយមក កា សរក្មច្រនះក្តូវបាន្សពា្ាយ
រៅកនុងជួ បកស

967>

2937

។

ោ៉ាងយូ បំ្តក្តឹមនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានបរងកើតក្កុមរមដឹកនាំ

បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេសាិតរៅកនុងសាានីយ៍អាយសម័យោនភនំរពញ

និងរក្កាយមករៅអតីត

អោ បស់ក្កសួងហិ ញ្ាវតាុ និងរៅក្ពះវិហា ក្បាក់ (ក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត) ខដេកិច្ចក្បជំក្តូវ
បានរធើរា ឡើងរដើមបីពិភាកាអំពីរោេនរោបាយ និងខ្នកា រដើមបីកសាង និងកា
អាច្ទីពឹងខៃួនឯង ឯកោជយ និងសងគមនិយម ដូច្ជាកា បរងកើតសហក ណ៍

ក្បរទស ខដេ

2938

។ រក្កាយមក រខៀវ

សំ្ន មានមូេដ្ឋានរៅមនទី ក-៣ និងរក្កាយរពេ ប៉ាេ ពត ផ្ទៃស់បូ ត ទីត្តង
ំ ោត់បានរៅរេង
កខនៃងសានក់រៅ បស់ ប៉ាេ ពត រៅមនទី ក-១ ជារ ឿយៗ្ងខដ ។ រៅកខនៃងទាំងពី រនះ រខៀវ សំ្ន
បានជួបជាមួយរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ួមទាំង នួន ជា ្ងខដ

968>

2939

។

រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ខដេមានរៅកនុងឯកសា រោេនរោបាយ

ខខ កញ្ញា និងខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបីោត់ខច្ងកមាៃំងពេកមមរដ្ឋយបងេំត្តមយទធសា្សត ខ្អក
ត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េ និងអាទិភាពរហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ រដើមបីឲ្យបានទិន្
ន េក្សូវ ៣ រត្តនកនុង
១ ហិកត្ត រដ្ឋយយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់កនុងកា កសាងក្បព័នធា
ធ ោសា្សត និងកា រេើកទឹកច្ិតដ
ត េ់ “ក្បជា
ជនោស់” ប៉ាខនតរធើឲ្
ា យខូច្ក្បរោជន៍ដេ់ “ក្បជាជនងមី”

2940

។ កនុងអំឡុងមហាសននិបាតបកសរេើកទី

៤ រៅខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ខដេ ួមជាមួយសមាជិកបកសរ្សងរទៀត ោត់បានអនម័តេកេនិក
ត ៈខដេ

2936

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៣៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥,

៧៥១។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៩៧-១០០៣។
2937
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៩។
2938
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៤០។
2939
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៦, ៣៧៣, ៣៨៦, ៤០៨។
2940
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៦-៥៨៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៥០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្តូវបានរធើាវិរសាធនកមម រដ្ឋយបានបញ្ញជក់អំពីតក្មូវកា ននកា តសូវណណ ៈ ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ

2941

្តំ ុ

កា ក្បុងក្បយ័តនច្ំរ ះខ្មង
ំ និងកា របតជាាច្ិតរត ោ ពត្តមរោេកា ណ៍ឯកោជយ អធិបរតយយ

ភាព និងខៃួនទីពឹងខៃួន

969>

2942

។

រៅច្រនាៃះខខ កមភៈ និងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍ខដេនិោយពីកា របាះរឆ្នតរៅសភាជាតិនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ កា ច្ូេនិវតតន៍
បស់សរមតច្ នរោតតម សីហន កា ក្តួតពិនិតយ និងកា បញ្ជូ ន បាយកា ណ៍ព័ត៌មានរៅគណៈកមាមធិកា
អច្ិន្នតយ៍ កា យកឈ្ន ះរៅរេើខ្មង
ំ សក្តូវ កា ខាះរសបៀងអាហា និងជំងឺ រៅតំបន់ ១០៣ និង១០៦
កា ខច្កោយរសបៀងអាហា រោេរៅនាំក្សូវរច្ញរៅឆ្នំ ១៩៧៧ ក្បព័នោ
ធ យកា ណ៍ក្បោំសបាតហ៍
ពីថ្ននក់តំបន់រៅគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

កា ង្វ

ណិជជកមម

និងកា បរងកើតគណៈកមាមធិកា

សក្មាប់ធនាោ និងកា ទិញដូ បញ្ញាក្ពំខដន និងខ្នកា ច្ ោជាមួយក្បរទសរវៀតណាម

970>

2943

។

រៅខខ ឧសភា និងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា

អច្ិន្នតយ៍ទាក់ទិននឹងរោេនរោបាយកា ប រទស

ទំនាក់ទំនង ណិជជកមម និងធនាោ ជាមួយ

ក្បរទសច្ិន បញ្ញាជរមាៃះក្ពំខដនជាមួយក្បរទសរវៀតណាម បញ្ញាកា

ជាតិ ខដេ ួមមានកា

បរងកើតរោងច្ក្ក្េិតស ា វធ និងក្ពលានយនតរហាះ កិច្ចកា បស់កងទ័ពកនុងកា កា

និងកា

បងកបរងកើន្េិត្េកសិកមម ភាពទន់រខាយរៅកនុងក្កសួងសខ្ភិបាេ និងសងគមកិច្ច កា ទទួេ
ខសក្តូវច្ំរ ះកា បងកបរងកើន្េ កា ខច្កោយថ្ននំរពទយ កា ទប់សាកត់ជំងឺ កា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមម
កា ខាះខ្តថ្ននំរពទយ និងរសបៀងអាហា

971>

2944

។

រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា រសដាកិច្ចឆ្នំ ១៩៧៧

សក្មាប់កា បងកបរងកើន្េកសិកមម កា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមម និងកា ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តម

2941

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០០-២០១, ២៣៣។

2942

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៥។

2943

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ

៣៨៦-៣៨៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៦៨។
2944
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៦-៣៨៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧៦៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បរភទរ្សងៗ។ រក្កាយមក ខ្នកា ក្តូវបាន្សពា្ាយរៅកនុងទង់បដិវតត ខដេរច្ញរៅខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ១៩៧៦

972>

2945

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន វតតមាន បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជំ និងកា

្សពា្ាយខ្នកា បស់មជឈិមបកស បានបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួម
រៅកនុងរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជន ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពី
ត្តមទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត

និងកំណត់រោេរៅច្ំរ ះម្នតី ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម ប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ ប៉ាខនតោត់ខងមទាំងរដើ តួនាទីសំខ្ន់រៅកនុងកា បរងកើតនូវខៃឹមសា
ននរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយរទៀត្ង។
១៦.២.១.២ កិច្ក្ច បជខំ ណនាំ៖ កា ្សពា្ាយរោេបំណង ម
ួ

973>

រខៀវ សំ្ន មានវតតមាន និងបានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំខណនាំ និងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍

វិជាជ ខដេបាន្សពា្ាយរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា។ កនុងអំឡុងរពេបដិវតត
ក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានជួយរ ៀបច្ំឯកសា រោសនា បស់ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
និងបានបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយរៅតំបន់ ំរដ្ឋះ

2946

។ វតតមាន និងកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅ

កនុងកិច្ចក្បជំខណនាំទាក់ទិននឹងមាោ៌បកស បានបនតរក្កាយពីនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។

974>

រៅខខ ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត ខដេ ួមទាំង

តំណាងមកពីភូមិភាគទាំងអស់ បានច្ូេ ួមកា ក្បជំ យៈរពេ១០នងៃ រៅក្ពះវិហា ក្ពះខកវម កត។
រៅកនុងកា ក្បជំ រមដឹកនាំបកសបានរេើករហត្េរដើមបីជាយតតិកមមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពី
ទីក្កុង និងខណនាំឲ្យកសាង និងកា

2947

កា រេើកទំនប់ និងជីកក្បឡាយ

ក្បរទសឲ្យឆ្ប់ ហ័សត្តម យៈកា បរងកើតសហក ណ៍ និង

។ រក្កាយមក រៅច្រនាៃះក្បខហេនងៃទី ២០ ដេ់នងៃទី ២៥ ខខ

ឧសភា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន និងរមដឹកនាំជាន់ខពស់រ្សងរទៀត តំណាងមកពីអងគភាពរោធា
ទាំងអស់ និងរេខ្ក្សុក តំបន់ និងភូមិភាគទាំងអស់ បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា ក្បជំទាង
ំ រៅពហ-

2945

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១០, ៦២១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ម
ួ កថ្នខណឌ ៧៧០-៧៧១។
2946
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧។
2947
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៩៧៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាព
ំ ិក ឬរៅវិទាសាានបរច្ចក វិទាខខម -សូរវៀត។ កា ខណនាំបានរេើករឡើងអំពីកា
រ ៀបច្ំសហក ណ៍ កា េបបំបាត់រោេក្ទពយសមបតិឯ
ត កជន កា ហាមោត់មិនឲ្យមាន្ា និង
កា ោយេយ

975>

2948

។

រខៀវ សំ្ន ក៏បានដឹកនាំវគគរ ៀនសូក្តរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ រពញមួយអំឡុងរពេននសម័យ

កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ្ងខដ ។ ោត់បានឧរទទសនាមជូនកមាមភិបាេភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុក ក្ពម
ទាំងកមាមភិបាេធមមត្ត អំពីកា កំណត់អតតសញ្ញាណ និងកមាចត់ខ្មង
ំ កា បនតកា តសក្ូ បដ្ឋប់អាវធ
កា បរងកើតសហក ណ៍ កា កសាងទំនប់ និងជីកក្បឡាយ និងកា បំរពញត្តមខ្នកា កា ង្វ
ោ៉ាងរហាច្ណាស់

2949

។

ោត់ក៏បានបរក្ងៀនវគគរ ៀនសូក្តនរោបាយដេ់អក
ន ខដេបានវិេក្តេប់មក

វិញរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ ្ងខដ ។ រៅកនុងអំឡុងរពេននវគគរ ៀនសូក្តទាំងរនះ ោត់បាន្តេ់រហត
្េអំពីកា ជរមៃៀសទីក្កុង និងទីក្បជំជន និងបានឧរទទ សនាមថ្ន ច្ំរណះដឹងខដេបានទទួេមកពី
កា អប់ ំរដ្ឋយ “ពួកអាណានិគម និងពួកច្ក្កពតតិនិយម” ក្តូវបំរភៃច្រោេ

976>

2950

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន វតតមាន និង/ឬ កា ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះបង្វាញឲ្យ

រឃើញថ្ន

ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួម

និង/ឬមានរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជន ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីត្តមទីជនបទមួយរៅកាន់ទីជនបទមួយរទៀត
និងកំណត់រោេរៅអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ ោត់ខងមទាំងបានរដើ តួនាទី
សំខ្ន់មួយរៅកនុងកា ្សពា្ាយខៃឹមសា ននរោេបំណង ួម

និងរោេនរោបាយទាំងរនះខងម

រទៀត។ រក្កាយពីបានពិោ ណារេើតួនាទី្ូវៃ កា និងរក ិ៍រត ្
ម ះរៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជនរនាះ ក្តឹម
ខតវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះ បានជួយសក្មួេឲ្យកា ខណនាំទាង
ំ រនះមានក្បសិទធភាព
ួច្រៅរហើយ។ កា ខណនាំទាង
ំ រនះបានបញ្ញជក់ក្បាប់អក
ន មានវតតមានកនុងកិច្ចក្បជំថ្ន ោត់បានឯកភាពរេើរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយនានា។ ក ណីរនះកាន់ខតគូសបញ្ញជក់ឲ្យរឃើញខងម
រទៀតរៅរពេោត់បានរច្ញរសច្កតីខណនាំរដ្ឋយខៃួនឯង។

2948

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៩៧៤។

2949

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៧៧២, ៨១៨។
2950
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៩។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៥៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.២.១.៣ រសដាកច្
ិ ច វទ
ិ ៖ូ កា អនវតតរោេបំណង ម
ួ

977>

រខៀវ សំ្ន បានរដើ តួនាទីសំខ្ន់មួយរៅកនុងក្បព័នរធ សដាកិច្ចនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរត

យយ និង ជាពិរសស កនុងនាមោត់ជាសមាជិកមួយ ូបននមនទី ៨៧០។ ោត់ទទួេខសក្តូវរេើកា
ខច្កោយសមាភ ៈរៅត្តមភូមិភាគ កា ដឹកជញ្ជូ ន និងកា ក្គប់ក្គង ក្សូវអងក ពីភូមិភាគរៅកាន់
ោៃង
ំ ដា

ណិជជកមមអនត ជាតិ

និងកា នាំច្ូេ/កា នាំរច្ញ

2951

និងកា រក្បើក្បាស់ឥណទាន

។

ក្បខហេជាោប់ពីខខ តលា ឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់បានអនវតតកា ក្តួតពិនិតយកនុងកក្មិតខៃះរេើគណៈកមាមធិកា

2952

ណិជជកមមខដេជារ ឿយៗោយកា ណ៍ជូនោត់រដើមបីរសនើសកា
ំ ខណនាំ

978>

។

កមាមភិបាេភូមិភាគបានរធាើសំរណើសំឲ្យ រខៀវ សំ្ន ្គត់្ង
គ ់សមាភ ៈ។ រខៀវ សំ្ន បាន

រ្ៃើយតបជាមួយនឹងកា បញ្ញជឲ្យ្គត់្ង
គ ់

2953

។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានច្ះរៅទសសនកិច្ចរៅោៃង
ំ ដា

ខដេរៅទីរនាះ ោត់បានរធាើអធិកា កិច្ចរេើ្េិត្េរក្ោងសក្មាប់នារំ ច្ញ និងបានរេើកទឹកច្ិតត
ឲ្យកមមក ក្បុងក្បយ័តន និងយកច្ិតទ
ត កដ្ឋក់

2954

។ ឯកសា ទាំងឡាយខដេបានរ្ាើជូន និងច្មៃងជូន

រខៀវ សំ្ន ួមមាន បាយកា ណ៍សីអ
ត ំពីកា ពិភាកាជាមួយគណៈក្បតិភូ ណិជជកមមប រទស និង
េិខិតរ្ៃើយ្ៃងរ្សងរទៀត ក់ព័នន
ធ ឹង ណិជជកមមអនត ជាតិ

បាយកា ណ៍សីព
ត ីប ិមាណក្សូវអងក

បញ្ជូ នរៅោៃង
ំ ដា និង បាយកា ណ៍សីព
ត កា
ី នាំរច្ញក្សូវអងក និងសមាភ ៈរ្សងរទៀត សំរណើបញ្ញជ
ទិញពីក្កសួងនានា និងបញ្ជ ីសីព
ត ីទំនិញនាំច្ូេមកពីក្បរទសច្ិន

បាយកា ណ៍សីព
ត ីកា រក្បើក្បាស់

ឥណទានក្បរទសច្ិន្តេ់ជូនកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងសា រ្ាើជូនមកពី ឬ រ្ាើរៅមក វាងក្កុមហន
ហាតក្ត្ត (FORTRA) និង ៉ឺនហាង
ុ (Ren Fung)

979>

2955

។

រោេបំណង ួមរនះមានរោេរៅច្ង់បរងកើត ដាមួយខដេខៃួនទីពឹងខៃួន ដាមួយខដេពឹងរេើ

កសិកមមសម័យទំរនើបកនុង យៈរពេពី ១០ រៅ ១៥ ឆ្នំ ខ្ងមខ និងរក្កាយមក ជា ដាមួយខដេពឹង
រេើរសដាកិច្ចឧសាហ៍កមម។ ក្សូវអងក

និង្េកសិកមមសក្មាប់នារំ ច្ញរ្សងរទៀតនឹង្តេ់ជាទន

2951

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៩០, ៤០៦-៤០៧។

2952

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៦។

2953

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៦-៤០៧។

2954
2955

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៧។
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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ោំបាច្់សក្មាប់បំរពញរោេរៅរនះ

2956

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន តួនាទី បស់ោត់

រេើកា ង្វ រសដាកិច្ចបង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន ោត់មិនក្តឹមខតមានរោេបំណង ួមប៉ារណា
ណ ះរទ ខតោត់
ខងមទាំងរដើ តួនាទីោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុងកា អនវតតខ្នកមួយច្ំនួនននរោេបំណង ួមរនះរទៀត។
១៦.២.១.៤ រសច្កតខី ងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ៖ កា ឯកភាពរេើរោេ បំណង ម
ួ

980>

រខៀវ សំ្ន បានរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍នានា កនុងនាមកមាមភិបាេជាន់ខពស់បំ្តមានក់រៅ
និងរក្កាយមករៅកនុងនាមោត់ជាថ្ននក់ដឹកនាំកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ជា

កនុងកា តសូកនុងក្បរទស

ពិរសសជាគណៈក្បធាន ដា ខដេកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាង
ំ រនាះ ោត់បានរកាតស រសើ រោេ
នរោបាយ

និងកា រធាើបដិវតតនក្៍ បជាធិបរតយយ

2957

និងបដិវតតន៍សងគមនិយម

។

ោត់បានគូស

បញ្ញជក់អំពីជ័យជមនះកាេពីអតីតកាេ និងបានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យបនតរធាើសកមមភាព ជាពិរសស រេើ
កា បងក-បរងកើន្េកសិកមម

កា កសាងគរក្មាងធាោសា្សត

និងកា កមាចត់ខ្មង
ំ ។

បញ្ញជក់រហត្េអំពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ ។

ោត់ក៏បាន

កនុងមខតំខណងដ៏

ខពង់ខពស់ និងគួ ឲ្យរោ ព រខៀវ សំ្ន បានឯកភាព និងោំក្ទរេើរោេនរោបាយ បស់ខខម ក្កហម
និងបានទទួេកា ោំក្ទកនុងច្ំរណាមក្បជាជន

និងពីមជឈដ្ឋានអនត ជាតិច្ំរ ះបដិវតតន៍ក្បជាធិបរត

យយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយមរនះ។ សនទ កថ្នជាសាធា ណៈ បស់ោត់ក៏អាច្ឲ្យយេ់ដឹងសីជរក្
ខៃះៗ្ងខដ អំពី បបខខម ក្កហមទាំងរេើឆ្កអនត ជាតិ និងទាំងរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ជាទីកខនៃង
ខដេកា កាកា សមាៃត់ក្តូវបានអនវតតោ៉ាងតឹង ឹងជាទីបំ្ត។

981>

កនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ

2958

រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវត្តម វិទយុ ណសិ ស

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ដេ់ក្បជាជនរៅកនុង និងរៅរក្ៅក្បរទស ឲ្យច្ូេ ួមកនុងច្េនាតសូក្បឆ្ំងនឹង
បបសាធា ណ ដាខខម

2959

។ រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៣ និងរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ោត់

បានអះអាងជាសាធា ណៈថ្ន

2956

ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ធានារស ីភាពជាមូេដ្ឋានជូនដេ់ក្បជាជន

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០២។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៧៤៨, ៧៨២។
2957
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៤ (ទាក់ទិននឹងដំណាក់កាេរ្សងននបដិវតត)។
2958
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៤ (ទាក់ទិននឹងដំណាក់កាេរ្សងននបដិវតត)។
2959
ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០០។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៦៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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កមពជា
ុ

2960

។ រៅនងៃទី ៣១ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៤ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសត្តមវិទយុ ណសិ ស ួប ួម

ជាតិកមពជា
ុ អំពីកា វាយសក្មុកច្ងរក្កាយរេើទីក្កុងភនំរពញ

2961

រហើយរៅកនុងខខ

មកោ

ឆ្នំ

១៩៧៥ ោត់បានអំ វនាវឲ្យក្បជាជនករមទច្ បន “កបត់” េន់ នេ់ រដ្ឋយបានអូសទាញក្បជាជន
ឲ្យច្ូេ ួម និងោំក្ទដេ់ច្េនាតសូ

2962

។ រៅកនុងខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ

បានរច្ញរសច្កតីខងៃងកា ណ៍មួយ ខដេត្តមកា អះអាងក្បខហេជារៅរក្កាយមហាសននិបាតជាតិ
នាច្ងខខ កមភៈ ឆ្នំ ១៩៧៥ រក្កាមអធិបតី បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយបានក្បកាសថ្ន “ជនមហា
កបត់” ទាំង ៧ នាក់ ក្តូវខតសមាៃប់រោេ រហើយបានបញ្ញជក់ថ្ន អនក ដាកា ទាំងអស់រ្សងរទៀតនន
បបសាធា ណ ដាខខម នឹងក្តូវបានទកជី វិតឲ្យ
ដខដេអំពីរសច្កតីសរក្មច្សមាៃប់

2963

។ រក្កាយមក ោត់បានរេើករឡើងជាសាធា ណៈ

“ជនមហាកបត់”

និងធានាថ្ន

អនក ដាកា រ្សងរទៀតនន បប

សាធា ណ ដាខខម នឹងក្តូវបានទកជី វិតឲ្យ ក្បសិនរបើពួករគច្ូេ ួមជាមួយច្េនាតសូ “ទាន់រពេ

2964

រវលា”

982>

។

រៅនងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវឲ្យរធាើកា តសូខ្ៃង
ំ រឡើង និង

អំ វនាវឲ្យក្បជាជនច្ូេ ួមបពារហតននកា តសូរៅកនុងក្បរទស

2965

។ រៅនងៃទី ០១ ខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ ោត់បានក្បកាសត្តមវិទយុ ណសិ ស ួប ួមជាតិថ្ន “ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់បានោករច្ញ

2966

បាត់អស់រហើយ ឬកំពងរ ៀបច្ំខ្នកា ោករច្ញពីកនុងក្បរទសរដើមបីរគច្ពីកា ដ្ឋក់ទណឌកមម

។

រៅនងៃទី ២១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ កងទ័ពខដេបាន ំរដ្ឋះក្បរទស
ក្ពមទាំងបានក្បកាសថ្នខ្មង
ំ សក្តូវបានសាៃប់ោ៉ាងរវទនា

និងបានកត់សមាគេ់ច្ំរ ះកា េះបង់

2960

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៩ ។

2961

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៧។

2962

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧។

2963

ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០។ ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ

៣៧០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៨១៩។
2964
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៧០។
2965
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧។
2966
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៦៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បស់ក្បជាជនរៅត្តមភូមិភាគ ំរដ្ឋះ និងកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ពួករគកនុងកា រេើកភៃឺខក្ស ជីក
ក្បឡាយ និងរេើកទំនប់ទឹក

983>

2967

។

រក្កាយនងៃទី ២៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ថ្ននក់ដឹកនាំបកសបានរច្ញរសច្កតីសរក្មច្មួយ

ខដេក្តូវបានអនម័តយេ់ក្ពមរៅកនុងមហាសននិបាតជាតិរក្កាមអធិបតី បស់ រខៀវ សំ្ន រដ្ឋយ
បានក្បកាសថ្ន ច្នាសមព័ននធ ន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ រៅ កា
ទកដខដេសក្មាប់រពេបច្ចប
ុ បនន។ រសច្កតីសរក្មច្បានគូសបញ្ញជក់បខនាមរទៀតថ្ន ោមនមូេដ្ឋាន
រោធាប រទសណាមួយក្តូវបានអនញ្ញាតឲ្យរបាះទីត្តង
ំ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ រនាះរទ

និងបាន

បញ្ញជក់សាជាងមីអំពីកា របតជាាច្ិតត បស់ ដ្ឋាភិបាេរេើកា កសាងសងគមមួយខដេោមនវណណ ៈ ោមនកា
រកងក្បវ័ញ្ច និងមានខតក្បជាជនខដេនឹងក្បឹងខក្បងកសាង និងកា

984>

2968

ក្បរទសទាំងអស់ោន

។

រៅនងៃទី ១៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន ខដេខងៃងរឡើងរៅកនុងមហា

សននិបាតជាតិមួយរទៀតនន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ បានគូសបញ្ញជក់អំពីរោេនរោបាយសមូហភាព
រេើក្គប់ វិស័យ និងអំពីតក្មូវកា ឲ្យក្បជាជនទាំងអស់រទាះរធាើកា ង្វ ខក្សច្មាក កតី ឬ កា ង្វ រោងច្ក្កកតី ក្តូវខិតខំបងកបរងកើន្េក្សូវ និងខិតខំកសាងគរក្មាងធាោសា្សត។ រខៀវ សំ្ន ក៏បាន
រកាតស រសើ ្ងខដ រេើកិច្ចខិតខំ បស់ក្បជាជន និងកងទ័ពរៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ
រហើយបាននិោយសំរៅដេ់កា រថ្នកេរទាសច្ំរ ះ “ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់។ ច្ំណច្ច្ង
រក្កាយ ោត់បានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យរធាើកា តសូវណណ ៈរដ្ឋយគូសបញ្ញជក់អំពីភាពោំបាច្់ក្តូវក្បឆ្ំងនឹង
វបបធម៌ពក េួយននវណណ ៈជិះជាន់ ច្ក្កពតតិនិយម និងអាណានិគមនិយម

985>

2969

។

រៅកនុងសនទ កថ្នខងៃងរបើកសម័យក្បជំរេើកទីមួយ និងក្បខហេជាសម័យក្បជំខតមតងគត់

ប៉ារណា
ណ ះននសភាតំណាងក្បជាជនរៅនងៃទី ១១ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ រខៀវ សំ្ន បានភូតកហក
រៅរពេខដេោត់បានអះអាងថ្ន កា របាះរឆ្នតរដ្ឋយក្តឹមក្តូវ និងយតតិធម៌ ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើង

2967

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៨៣២។
2968
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៤២។
2969
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ
៣៧០, ៣៧៧។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៥៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រហើយថ្ន រោេនរោបាយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ
បានោំក្ទពីអក
ន របាះរឆ្នត

សហក ណ៍ និងកា បនតតសូវណណ ៈក្តូវ

2970

។ រៅច្រនាៃះនងៃទី ១៥ ដេ់នងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ កនុងពិធី

ក្បា ពធទិវាឯកោជយជាតិ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសអំពីកា ត្តំងច្ិតោ
ត ៉ា ងមតមាំ បស់ ដ្ឋាភិបាេងមី
កនុងកា កា

ឯកោជយជាតិ និងកា រផ្ទតតរេើកា កសាងជាតិរឡើង វិញ។ ោត់ក៏បានរកាតស រសើ

្ងខដ ដេ់ក្បជាជនកមពជា
ុ និងកងទ័ពបដិវតតន៍ច្ំរ ះតួនាទី បស់ពួករគកនុងកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ
ខដេជារពេបញ្ច ប់នន បបសកតិភូមិ-មាចស់ដី និងកា បនតរធាើកា តសវូ ណណ ៈរដើមបី “្តួេ ំេំ” និង
“ជីក ំរេើង” ពួកមូេធន

986>

2971

។

មួយឆ្នំរក្កាយមក សនទ កថ្ន បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងទិវាឯកោជយជាតិរនះបានរេើកទឹកច្ិតត

ឲ្យបនតរផ្ទតតរេើកា កសាង និងកា កា

ក្បរទស ខៃួនទីពឹងខៃួន និងកា កាខ្ៃផ្ទកននបដិវតតន៍។

ោត់បានពនយេ់ថ្ន រៅរក្កាយស្ង្វគម មានកា ខាះខ្តរសបៀងអាហា មាន់ ទា រោ ក្កបី និង
ឧបក ណ៍សមាភ ៈនានា។ ោត់បានរកាតស រសើ កិច្ចខិតខំរៅកនុង វិស័យកសិកមម ជាពិរសស កា
បងកបរងកើន្េក្សូវ និងកា ង្វ បស់ “អងគភាពច្រក្មើន” រៅត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ខដេមានអនក
រធាើកា ច្រនាៃះពី ១០.០០០ នាក់ ដេ់ ៣០.០០០ នាក់ខដេបានក្បមូេ្តំរុ ៅត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ
នីមួយៗ។

ោត់បានឲ្យតនមៃរេើកា េះបង់ បស់ក្បជាជនខដេបានពឹងរេើខួ ន
ៃ ឯងកនុងកា បំរពញ

កា ង្វ រដ្ឋយោមនកា រក្បើក្បាស់មា៉ាសីន។ ោត់បានពនយេ់ថ្ន “ក្បជាជនងមី” មកពីទីក្កុងភនំរពញ
កាន់ខតរសនហាជាតិរៅរពេពួករគយេ់ដឹងថ្ន ្ៃូវរៅកាន់ឯកោជយមានភាពេំបាកេំបិន។ ច្ំណច្
ច្ងរក្កាយ ោត់បានគូសបញ្ញជក់ថ្ន ជំហ ក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍រៅខតមានភាពោំបាច្់កនុងកា បនត

2972

ក្បយទធ ក្បឆ្ំងនឹងខ្មង
ំ ទាំងអស់កំឲ្យពួកវារធាើសកមមភាព្
ៃ ន ន រក្ជៀតខក្ជក ឬ វិទធងសនា

។

រៅនងៃទី ៣០ ខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៧ រខៀវ សំ្ន បានក្បកាសថ្ន បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ គឺជាបកស “ដ៏ភឺ ៃ
សាាង”។ ោត់បានរកាតស រសើ ដេ់កងទ័ព និងក្បជាជនខដេបានវាយក្បឆ្ំងពួកច្ក្កពតតិអារម ិក
និងប ិវា បស់វាឲ្យបោជ័យ ក្ពមទាំងបាន ិះគន់ច្ំរ ះកា ្
ៃ ន ន បស់រវៀតណាម និងរេើក

2970

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣៦។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ

៣៨១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៦៥។
2971
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៣។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី
២) កថ្នខណឌ ៦១៦។ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៦៧។
2972
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៣។ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី
២) កថ្នខណឌ ៥៨១, ៦១០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៨, ៧៨៣, ៧៨៥, ៨២៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទឹកច្ិតឲ្
ត យបរងកើនកា បងកបរងកើន្េត្តម យៈកា រោ ពឲ្យបានខ្ជប់ខួ ន
ជ

2973

និងជាដោបរេើជំហ ឯក-

ោជយ

។

987>

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈទាំងរនះ ខដេបានោំក្ទអស់ពីច្ិតរត ងៃើមរេើបដិវតតន៍ និង

ោមនតក្មុយននកា ិះគន់ណាមួយ បង្វាញឲ្យរឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរោេបំណង ួម និងមាន
រោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជន បានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទ
មួយរៅជនបទមួយរទៀត និងបានកំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់
កា ោប់ខួ ន
ៃ
កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ៃន។ រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ទាង
ំ រនះក៏បានបង្វាញ្ងខដ ថ្ន
រទាះបីជាមខតំខណង និងតួនាទី បស់ោត់គឺក្ោន់ខតជា ូបភាពខ្ងរក្ៅក៏រដ្ឋយ ក៏មខតំខណង និង
តួនាទីទាង
ំ រនះគឺបានរដើ តួនាទីជាក់ខសតងដ៏សំខ្ន់មួយោ៉ាងពិតក្បាកដរដ្ឋយសា មខតំខណង

និង

ុ នីស ត
ក្តូវបានរក្បើក្បាស់សក្មាប់កា ឯកភាពរេើរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ

តួនាទីទាង
ំ រនះ

កមពជា
ុ និងសក្មាប់របាកបរញ្ញិតក្បជាជន។ រខៀវ សំ្ន បានរក្បើក្បាស់តួនាទី និង មខតំខណង
ទាំងរនះរៅរពេរធាើរសច្កតីខងៃងកា ណ៍
សំខ្ន់មួយ ូប

ខដេោត់ខួ ន
ៃ ឯងបានបង្វាញវតតមានកនុងនាមជារមដឹកនាំ

និងបានរេើកទឹកច្ិតឲ្
ត យក្បជាជនកមពជា
ុ

និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមបនតអនវតត

បដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយបិទបាំងនូវតមាៃភាព ឬជាសាធា ណភាព និងទប់សាកត់កា រក្ជៀតខក្ជក
និងកា ក្បឆ្ំងពីក្បជាជន និងសហគមន៍អនត ជាតិ។
១៦.២.១.៥ កមាមភិបាេតំណាងទូត៖ កា កា

988>

រោេបំណង ម
ួ

តួនាទី្ូវៃ កា បស់ រខៀវ សំ្ន កនុងនាមជារមដឹកនាំកា តសូកនុងក្បរទស និងកនុងនាមជា

ក្បធានគណៈក្បធាន ដានន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយមានសា ៈសំខ្ន់រៅកនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍
ក្បជាធិបរតយយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយម រដ្ឋយសា ខខម ក្កហមកាន់ខតច្ង់បានកា ោំក្ទខ្ៃង
ំ រឡើង
ពីសរមតច្ នរោតតម សីហន ក្កុមរ្សងរទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ
រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរគរោ ពជាទូរៅថ្នជាមនសសរទៀងក្តង់ និងមានរសច្កតីនងៃងូ ន

2974

។

រ េគឺជា

ទូរៅ រគរមើេរឃើញថ្នោត់គឺជាមនសសមានមនសិកា មិនពក េួយ និងក្បកាន់រោេកា ណ៍ និង
2973

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៧៣៨។
2974
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨១-៣៨៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នខណឌ ៧២៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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2975

ស់រៅកនុងជីវភាពសាមញ្ា

។ រហតដូរច្នះ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់ថ្ន ោត់គឺជា “ បស់មាន

តនមៃមួយ” ខដេបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ អនទះសាច្ង់បាន

2976

។ មា៉ា ងវិញរទៀត រដ្ឋយសា សរមតច្

នរោតតម សីហន មិនសាគេ់ ប៉ាេ ពត កាតពាកិច្ចកនុងកា បរងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរមតច្
នរោតតម សីហន និងអនកោំក្ទ បស់ក្ពះអងគក្តូវធាៃក់មករេើ រខៀវ សំ្ន

2977

។ រខៀវ សំ្ន បាន

បញ្ញជក់ថ្ន តួនាទីរនះមានសា ៈសំខ្ន់ របើរទាះជាមិនខមនថ្នមិនអាច្ខាះបានក៏រដ្ឋយ

989>

2978

។

រៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៣ រខៀវ សំ្ន បានអមក្ពះោជដំរណើ សរមតច្ នរោតតម សីហន កនុងក្ពះ

ោជដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅកាន់តំបន់ ំរដ្ឋះ។ ោត់ក៏បានទទួេឥសស ជនប រទសជារក្ច្ើនរ្សងរទៀត
ួមទាំង ឥសស ជនមកពីក្បរទសរវៀតណាមរៅកនុងឆ្នំ ១៩៧៤ ្ងខដ

និងបានរធាើដំរណើ រៅ

ប រទសកនុងនាម ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
ដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅត្តមបណា
ត ក្បរទសជារក្ច្ើនរៅកនុងឆ្នំ

១៩៧៤

្ងខដ

កនុងរនាះ ួមទាំង

2979

។

រៅកនុងខខ

សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានអំ វនាវដេ់ម្នតីោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ទាំងអស់
ខដេរៅរក្ៅក្បរទសឲ្យវិេក្តេប់មកក្បរទសកមពជា
ុ វិញ។ បនាទប់មក ោត់បានរធាើដំរណើ រៅកាន់
ក្បរទសច្ិន និងកូរ ៉ាខ្ងរជើងរដើមបីច្ ោឲ្យសរមតច្ នរោតតម សីហន វិេក្តេប់មកក្បរទសវិញ។
រៅនងៃទី ១៥ ខខ សីហា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានពនយេ់រៅកនុងអំឡុងរពេខងៃងសនទ កថ្នកនុង
ទីក្កុងរប៉ាកាង
ំ ថ្ន

កមពជា
ុ កំពងកសាងក្បរទសឲ្យបានរេឿន

និងកំពងកា

ក្បរទស

រ េគឺ

2980

ក្បរទសទាំងមូេបានកាៃយរៅជាកា ដ្ឋានសាងសង់ោ៉ាងធំមួយ ួច្រៅរហើយ
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បនាទប់ពីសរមតច្

នរោតតម

សីហន

។

បាន វិេក្តឡប់មកក្បរទសកមពជា
ុ វិញរក្កាយរពេ

ំរដ្ឋះក្បរទស រខៀវ សំ្ន បានអមដំរណើ ក្ទង់កនុងក្ពះោជដំរណើ ទសសនកិច្ចរៅត្តមទីជនបទ នា
រដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ួមទាំង រៅត្តមកា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ ខដេក្បជាជនោប់មឺននាក់កំពងក្បឹងខក្បងរធាើ
កា ង្វ រេើគរក្មាងធាោសា្សត។ កនុងដំរណើ ទសសនកិច្ចទាង
ំ រនះ ោត់បានរកាតស រសើ ច្ំរ ះកា
2975

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦០។

2976

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៨។

2977

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ៩៨។

2978

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៥។

2979

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៨។

2980

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៧៥៧-៧៥៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

កសាងទំនប់ ក្បឡាយ និងកា បងកបរងកើន្េកសិកមម។ ោត់បានពាោមបង្វាញអំពីរជាគជ័យ
និង្េក្បរោជន៍ខដេទទួេបានពីបដិវតតន៍សងគមនិយម ខដេោត់ខួ ន
ៃ ឯងផ្ទទេ់រជឿជាក់ រហើយ

2981

ខដេក្បជាជនទាំងអស់បានរធាើកា ង្វ រដ្ឋយនដទរទ កនុងកា កសាង និងកា

991>

។

ក្បរទស

កនុងនាមជាក្បធានគណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន បានបនតបំរពញមខង្វ កា ទូត និងមខង្វ

កនុងពិធីរ្សងៗ សាាគមន៍គណៈក្បតិភូប រទស ទទួេ និងច្ូេ ួមពិធីបដិសណា
ា កិច្ច បញ្ជូ ន និង

2982

ទទួេសា ត្តំង និងដឹកនាំគណក្បតិភូកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរៅប រទស

។ រៅកនុងខខ សីហា

ឆ្នំ ១៩៧៦ កនុងសនិស
ន ីទរេើកទីក្បាំននក្បរទសមិនច្ូេបកសសមព័នក
ធ នុងក្បរទសក្សីេង្វក រខៀវ សំ្ន
បានបញ្ញជក់ថ្ន កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរបតជាារោ ពត្តម រោេកា ណ៍ខួ ន
ៃ ទីពឹងខៃួន ឯកោជយ និង
អពាក្កឹតយ។ ោត់បានពនយេ់ថ្ន ខខម ក្កហមបានទទួេ រជាគជ័យរេើបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយ
រដ្ឋយសា បានក្បកាន់ខ្ជប់រេើមាោ៌បកសដ៏ក្តឹមក្តូវ។ រៅរពេនិោយអំពីឧបទទវរហតកបា៉ាេ់មា៉ាំ រៅ
ោ៉ារហគស (Mayaguez) និងកា គប់ក្ោប់ខបករៅកនុងរខតតរសៀមោប ោត់បានក្បកាសថ្ន ខ្មង

2983

ខតប៉ានប៉ាងករមទច្្េបដិវតតន៍។ រហតរនះ រយើងក្តូវមានសាម តីក្បុងក្បយ័តនបដិវតតន៍ជានិច្ច

992>

។

រខៀវ សំ្ន បានឯកភាពរេើរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយរេើកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុង និងទីក្បជំជន បានផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅជនបទមួយរទៀត និងបាន
កំណត់រោេរៅរេើម្នតី ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់កា ោប់ខួ ៃន កា សមាៃប់ និងកា
បាត់ខួ ន
ៃ ។ កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងខ្នកកា ទូត បស់ោត់ក៏បានបង្វាញអំពីកា បនតច្ូេ ួមច្ំខណក បស់
ោត់រៅកនុងរោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយទាំងរនះ្ងខដ ។ ត្តម យៈមខង្វ ខ្នកកា ទូត
បស់ោត់ និងតួនាទីជាន់ខពស់ បស់ោត់ រខៀវ សំ្ន ខដេជាអនកនរោបាយ និងជាបញ្ាវនតមានក់
ខដេមានកា រោ ពរនាះ

បានទទួេបានកា ោំក្ទពីបណា
ត អនកោំក្ទខខម ក្កហមទាំងរៅកនុងក្បរទស

កមពជា
ុ និងរៅប រទស កនុងកា ខិតខំក្បឹងខក្បង បស់ោត់រដើមបី្េ
ត ់យតតិកមម និងរេើកស រសើ ដេ់
សកមមភាព និងនរោបាយ បស់បកស និងរដើមបីបខងា កា ោប់អា មមណ៍ និងកតីបា មភពីកា រក្ជៀតខក្ជក។

2981

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៤, ៣៨០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម

កថ្នខណឌ ៧៥៩។
2982
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨២។
2983
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៤។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ
៧៣១-៧៣២, ៧៣៦, ៧៣៨ ៨១៧, ៨២៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.២.២ រច្តនា

993>

រខៀវ សំ្ន រៅខតរេើករឡើងដខដេថ្ន ោត់របតជាាច្ង់ឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ ឯកោជយ និងច្ង់

បានសខមាេភាពសក្មាប់ក្បជាជននារពេអនាគត

រ េគឺ

ោត់មិនមានរច្តនាណាមួយច្ង់

ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរនាះរទ រហើយ ពីដំបូង ោត់បានច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម រដ្ឋយសា ខតមាន
ណ ះ
កា គំោមកំខហងពីតលាកា រោធា និងកា ក្បហា ជី វិតរៅកនុងឆ្នំ ១៩៦៧ ខតប៉ារណា

2984

។ កា

ជំ ញទឹកច្ិតត បស់ រខៀវ សំ្ន ឲ្យច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម រហើយបនាទប់មកច្ូេ ួមរៅកនុង
សហឧក្កិដក
ា មម ួម មិនអាច្ជារេសច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ោត់ ឬមិនអាច្ជាកា បដិរសធច្ំរ ះ
រច្តនាឧក្កិដា បស់ោត់បានរនាះរទ។ ជាកា ពិត អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញដូច្បានរ ៀបោប់ខ្ង
រក្កាមថ្ន កា បនតច្ូេ ួមរដ្ឋយរច្តនារៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម រដ្ឋយបានដឹងថ្នឧក្កិដក
ា មមនានា
កំពងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរនាះ បញ្ញជក់ឲ្យរឃើញនូវរច្តនាឧក្កិដា បស់ោត់។

994>

រខៀវ សំ្ន បានអះអាងថ្ន ោត់បានច្ូេ ួមបដិវតតន៍ រដ្ឋយសា បដិវតតន៍រនះមានបំណង

កសាង និងកា

ក្បរទសកមពជា
ុ ឲ្យមានឯកោជយ ខៃួនទីពឹងខៃួនខតប៉ារណា
ណ ះ

រៅរពេោត់បានច្ូេបកស ោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ
ខដេរៅរពេរនាះមានកា សរក្មច្បរងកើតរោេបំណង ួម

2985

។ ោប់ពីឆ្នំ ១៩៦៩

មហាសននិបាត និងសននិសីទនានា
រហើយរោេនរោបាយអនវតតរោេ

បំណង ួមរនះក្តូវបានអនម័ត រដ្ឋយ ួមទាំងកា តសូវណណ ៈក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជនងមី” កា កមាចត់
ក្គប់សមាសភាពននអតីត បបសាធា ណ ដាខខម

កា ជរមៃៀសក្បជាជនពីទីក្កុង

រដ្ឋយបងេំ និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត
បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន
អនវតតរោេនរោបាយទាំងរនះ

និងពីទីក្បជំជន

2986

។ រខៀវ សំ្ន

ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយនឹងរកើតរច្ញពីេទធ្េននកា

2987

។ ោត់បានដឹងថ្ន រោេនរោបាយទាំងរនះពិតជានឹងនាំឲ្យ

មានឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេ

2984

រសច្កីតសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ [ បស់ រខៀវ សំ្ន] ឯកសា E295/6/4 នងៃទី ២៦ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ

២០១៣ កថ្នខណឌ ២០៨, ២០៩, ២១២, ២១៤, ២៨៣, ២៩៣, ២៩៥-២៩៦, ៣០៨-៣០៩, ៣១៣, ៣១៩, ៣២៧។
2985
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧២៨។
2986
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦៤-៩៩២។
2987
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណដ ៩៤៧-៩៥២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ទី១

និងដំណាក់កាេទី២

និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

2988

។

ោត់ក៏បានទទួេកា ជូនដំណឹងនារពេ

រក្កាយមករទៀត រក្កាយរពេឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះបានក្បក្ពឹតរត ឡើង្ងខដ

2989

។ រទាះបីជាោត់បាន

ដឹងដូរច្នះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់រៅខតបនតច្ូេ ួមច្ំខណក និងឯកភាពរេើដំរណើ កា វិវតតននបដិវតតនក្៍ បជាធិបរតយយ និងបដិវតតន៍សងគមនិយមដខដេ។ ោត់បានរ ៀបច្ំខ្នកា ្សពា្ាយ អនវតត អនម័ត និង
រោេបំណង ួម ខដេរធាើឲ្យមានរោេនរោបាយជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងពីទី

កា

ក្បជំជន ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅជនបទមួយរទៀត និងកំណត់រោេរៅរេើអក
ន ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់ កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ
បានយេ់រឃើញរទៀតខដ ថ្ន

2990

។ អងគជំនំជក្មះក៏

ឧក្កិដក
ា មមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងក្សបត្តម
រោេនរោបាយ និងរដើមបីសរក្មច្រោេនរោបាយទាំងរនះ

995>

2991

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ួមជាមួយនឹងអនកច្ូេ ម
ួ

រ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

រដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយ ួមមួយត្តម យៈ

កា អនវតតរោេនរោបាយ បស់បកសសតីពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

និងកា កំណត់រោេរៅ

ខដេបណា
ត េឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ោត់មានរច្តនា ួមជាមួយនឹងអនក
ច្ូេ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួមកនុងកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ួមមាន
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ និងទី២ កា រធាើមនសសោតកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
ដំណាក់កាេទី១ ក៏ដូច្ជា កា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។
មា៉ា ងវិញរទៀត រដ្ឋយពិោ ណារឃើញនូវកា ច្ូេ ួមច្ំខណក បស់ោត់កនុងកា បរងកើត ្សពា្ាយ
ឯកភាព និងកា

មាោ៌បកសសតីពីកា តសវូ ណណ ៈ និងរោេនរោបាយសតីពីកា កំណត់រោេរៅ

អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
2988

រទើបអងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ួមជាមួយនឹងអនក

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហម

ទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៥៣-៩៥៧។
2989
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៧៥៨-៧៥៩។
2990
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥៩, ៩៦៤-៩៩២។
2991
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៧៧-៧៧៨, ៨០៤-៨១០, ៨៣៥-៨៣៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ូេ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម
បករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

មានរច្តនារ ីសរអើងរៅកនុងឧក្កិដក
ា មមននកា រធាើទកេ
រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ បស់ក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី១ និងទី២។
១៦.២.៣ កា សននដ្ឋ
ិ ាន

996>

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួម (ទក្មង់

មូេដ្ឋាន) បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត
កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងរទៀត ( ួមមាន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១)

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

និងអំរពើ

មនសសអមនសសធម៌រ្សងរទៀត ( ួមមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន
បស់មនសស) កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) និងកា រធាើមនសស
ោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៣ ទក្មង់រ្សងរទៀតននកា ទទួេខសក្តូវ
១៦.៣.១

ឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនង
ុ អំឡង
ុ រពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)
១៦.៣.១.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

997>

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន ួមជាមួយអនករ្សងរទៀត បានរ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញខដេនាំឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេកនុង

រនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ កា សមាៃប់ ង្វគេ
និង អំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់
ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។ កា វាយេកច្ងរក្កាយរដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស និងរោេនរោបាយ
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងនានា ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរៅកនុងកិច្ចក្បជំជាហូ ខហច្រនាៃះឆ្នំ

2992

១៩៧៣ និង រដើមឆ្នំ ១៩៧៥
2992

។ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំរៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៤៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩៧៤ និង រដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

2993

។ អងគជំនំជក្មះ មៃឹករឡើង វិញថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជា

សមាជិករក្តៀមននគណៈកមាមធិកា មជឈិមរៅកនុង យៈរពេខដេមានកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះ
រហើយោត់មានសិទធិកនុងកា ច្ូេ ួមក្បជំ
រដ្ឋយ

2995

។

រទាះបីជាោត់មិនមាន

អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន

“សិទធស
ិ រក្មច្”

2994

ដូរច្នះ

ជា្ៃូវកា ក៏

អនរលាមត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ

ក្បមូេ្តំ ុ ោត់មានសិទធិច្ូេ ួមកនុងកា ពិភាកា បស់គណៈកមាមធិកា រនះ

2996

។ អងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន ោត់បានបរញ្ច ញរោបេ់ បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ប៉ាខនតអងគជំនំជក្មះមិនមានេទធភាពកនុងកា សននិដ្ឋានថ្ន

ោត់បានរធាើអនតោគមន៍ោ៉ាងសកមមរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ

មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រឡើយ។ ប៉ាខនត រទាះបីជាោត់មិនបានរធាើអនតោគមន៍ោ៉ាងសកមមក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់
មានសិទធិរធាើអនតោគមន៍បានខដ
កា យេ់ក្ពម

998>

2997

រហើយត្តម យៈកា រៅរសៃៀម បស់ោត់រនាះ ោត់បានបង្វាញអំពី

។ ដូរច្នះ ោត់បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះ និងបានអនម័តខ្នកា ទាំងរនះ។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាំជាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន

បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន

ឧក្កិដក
ា មមនឹងរកើតមានរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ

សា រោេនរោបាយខដេខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍សមាៃត់

រដ្ឋយ

កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជដ៏

តឹង ឹងរៅរេើកសិក ខដេោមនកា អប់ ំ សតីអំពីកា តសូវណណ ៈ ួមទាំងកា កំណត់ “ក្បជាជនងមី” និង
អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ និងរោេបំណងរដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាន

2998

នូវឯកោជយជាតិ រទាះជាក្តូវេះបង់អីក
ា ៏រដ្ឋយ

។ ខ្នកា ខដេបានសរក្មច្រឡើងរៅកនុងខខ មិងនា

ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ក្តូវបានអនវតតក្សបរៅត្តមរោេនរោបាយ និងរដើមបី
សរក្មច្នូវរោេនរោបាយទាំងរនះ

2999

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ខដេបានអនម័ត

រៅកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ពិតជាមានអតាិភាព និងអាច្ក្បរមើេ
2993

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣-១៣៨, ១៤៤-១៤៧។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហម-

ទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦៦។
2994
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៣, ៣៨៤។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦១។
2995
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២។
2996
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៨។
2997
ខ្នកទី៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤២, ១៤៧។
2998
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥២។
2999
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨០៤-៨១០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

888

01007196
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រឃើញថ្ន

នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។

999>

រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបានពិភាកាេមអិតអំពី

“រជាគជ័យ” បស់បកសរៅឧតតង
ុ គ ខដេក្បជាជនរៅទីរនាះក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងរធាើ
បាប រហើយក្បជាជនជារក្ច្ើនក្តូវបានសមាៃប់

ួមទាំងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

3000

។

រដ្ឋយបានពិនិតយរៅរេើបទពិរសាធន៍រនះ និងរដ្ឋយបានដឹងថ្ន មានកា ខាះខ្តមាប
ូ អាហា ួច្រៅ
រហើយរៅទូទាង
ំ ក្បរទស និងជាពិរសសរៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរនាះ គណៈកមាមធិកា មជឈិមក៏បាន
សរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីតំបន់ក្បជំជននានា ួមទាំងទីក្កុងភនំរពញ្ងខដ

3001

រដ្ឋយ

មិនបានោត់ វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវឲ្យមានកា យេ់ក្ពមពីក្បជាជន និងរដើមបីធានាសខមាេភាព បស់ក្បជាជនខដេក្តូវបានជរមៃៀសរនាះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អនក
ទាំងឡាយ ខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រដ្ឋយមាន រខៀវ សំ្ន ច្ូេ ួម
្ងខដ

រនាះ បានរ ៀបច្ំខ្នកា ួមោនមួយ ខដេអាច្ក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិន
ត ូវ

ឧក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

រ េគឺកា រធាើមនសសោត

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

ួមមាន កា

ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។

1000> រៅរដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រមដឹកនាំជាន់ខពស់

ួមទាំង រខៀវ សំ្ន បានរេើករឡើងជាងមី

មតងរទៀតអំពី “កា ជរមៃៀស” ក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ មានកា ពិភាកា និងកា ពិនិតយរឡើង
វិញ

អំពប
ី ទពិរសាធន៍មនៗកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជននានា

3002

ជនបទ

ខដេជាវិធីសា្សតអនវតតដ៏សីសង្វាក់ោន រៅមនខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

3003

រៅត្តមទី
។ រៅរពេ

រនាះ រខៀវ សំ្ន និងអនកច្ូេ ួមរ្សងៗរទៀតបានបញ្ញជក់អំពីរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

3004

។

ប៉ាខនត

រទាះបីជាកា ពិនិតយរឡើង វិញរៅរេើបទ

3000

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២៤-១២៥, ១៣៤។

3001

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៤, ១៦១-១៦៧។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៣៥-៥៤០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៧, ៧៨៨។
3002
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៥។
3003
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-៧៩៤។
3004
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

889

01007197
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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ពិរសាធន៍មនៗកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជន

ខដេក្តូវបានកំណត់ច្ ិតេកេណៈត្តម យៈកា ងទកេ

រវទនា អំរពើហិងារដ្ឋយរ ីសរអើងក្បឆ្ំងនឹង “ក្បជាជន ងមី” និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដា
ខខម និងកា សាៃប់ខដេបណា
ត េមកពីសាានភាពននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ កា រក្បើក្បាស់កមាៃំង និងកា រធាើ
ឲ្យភ័យតក់សត
ៃុ ក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានកា រេើករឡើងនូវដំរណាះក្សាយ ច្ំរ ះសាានភាពខដេអាច្
ក្បរមើេរឃើញក្សរដៀងោនរនះ

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា រ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញរឡើយ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ខ្នកា រនះបានក្បរមើេរឃើញ
ថ្ន

នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី

១។

1001> ខ្នកា រនះបានរ ៀបច្ំរឡើងជាមន

និងបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងរក្ច្ើនច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានា

ខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១។ ខ្នកា រនះ
ក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈខខសសង្វាក់ននកា បញ្ញជ បស់បគគេទាំងឡាយ
កនុងកិច្ចក្បជំកនុងខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥

3005

ខដេមានវតតមានរៅ

។ វិធីសា្សត សីសង្វាក់ោនរៅ

នឹង វិធីសា្សតអនវតតខដេបានោប់រ្តើមរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានបនតរកើត
មានរក្កាយមករទៀតរនាះ

3006

បនាទប់ពី ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

3007

ក្តូវបានរោធាខខម ក្កហមោប់រ្តើមអនវតតខតប៉ានាមនរមា៉ាងប៉ារណា
ណ ះ
។

1002> អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់
ថ្ន

ឧក្កិដក
ា មមនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

កាេទី១

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់

3008

។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី

ក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម
ទាំងរនះ រៅរពេមានកា អនវតតខ្នកា រនះ។

1003> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា រ ៀបច្ំ

ខ្នកា ក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេកនុងរនាះមាន

3005

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤៤, ១៤៨-១៥១។

3006

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៩១-៧៩៤។

3007
3008

កា រធាើមនសសោត

កា

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៤។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

890
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សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត
( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន ជាមនសស) ខដេក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៦.៣.១.២ កា បញ្ញជ

1004> អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ ួច្រហើយថ្ន
ទំនងជា្ៃូវកា វាងថ្ននក់រេើ

រទាះបីជាមិនោំបាច្់ក្តូវបង្វាញឲ្យរឃើញពីទំនាក់

និងអនករៅរក្កាមបង្វគប់ក៏រដ្ឋយ

ក៏េកេខណឌននកា បញ្ញជតក្មូវថ្ន

ជនជាប់រោទ កនុងឋានៈជាអនកមានអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ បង្វគប់បគគេរ្សង

3009

រទៀតឲ្យក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដម
ា ួយ

។

ភ័សត្ត
តុ ងក៏ក្តូវខតបង្វាញឲ្យរឃើញ្ងខដ ថ្នជនជាប់រោទ

បានបញ្ញជ បញ្ជូ នបញ្ញជ ឬរបើមិនដូរច្នះរទ ្សពា្ាយបញ្ញជ ខតមានក់ឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សង
រទៀត ួមទាំងត្តម យៈអនត កា ី្ងខដ ។

1005> ជាបឋម អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន មិនមានភ័សត្តតុ ងក្គប់ក្ោន់ខដេបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន
បានរច្ញបញ្ញជណាមួយខតមានក់ឯងដេ់ោ ី កនុងអំឡុង យៈរពេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១
ឬថ្ន ោ ីណាមានក់បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមត្តមបញ្ញជខដេទទួេបានពី ូបោត់រឡើយ។ រខៀវ សំ្ន
មិនសាិតរៅកនុងខ្នក ច្នាសមព័នរធ ោធា បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រដ្ឋយផ្ទទេ់រនាះរទ រហើយតួនាទី
រ្សងរទៀត ខដេោត់បានកាន់កាប់ មិនបាន្តេ់នូវអំណាច្រោធាក្គប់ក្ោន់រដើមបីបង្វគប់ឲ្យអនក
រ្សងរទៀតក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរនាះខដ ។ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន ពិតជាមានឥទធិពេរៅរេើអក
ន ដនទរទៀត
ត្តម យៈ រសច្កតីក្បកាសត្តមវិទយុ និងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះ
យេ់រឃើញថ្ន

តួនាទីទាង
ំ រនះមិនបាន្តេ់អំណាច្កនុងកា រច្ញបញ្ញជរៅកាន់បញ្ញជកា រោធា

រឡើយ។ អងគជំនំជក្មះ រជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនធាៃប់មានកា ទទួេខសក្តូវខ្ងខ្នករោធា
រដ្ឋយផ្ទទេ់រនាះរទ

3010

។

រទាះបីជា

រៅរពេោត់បានទទួេតួនាទីជាក្បធានគណៈក្បធាន ដាក៏

រដ្ឋយ ក៏តួនាទីរនះជាតួនាទីខដេមិនមានអំណាច្ រហើយត្តមពិតរៅមិនមានអំណាច្រច្ញបញ្ញជ
រឡើយ។

3009
3010

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧០២។
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៥, ៣៧៨, ៤០៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

891
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1006> កា សរក្មច្ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

ក្តូវបានរធាើរឡើង ួមោន

រៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយក្តូវបានបញ្ញជក់រៅកនុងកិច្ចក្បជំរដើមខខ រមសា ឆ្នំ
១៩៧៥។ បនាទប់ពីកិច្ចក្បជំទាង
ំ ពី រេើករនះ រសច្កតីសរក្មច្រនះក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈខខស

3011

សង្វាក់ននកា បញ្ញជ

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

អំរពើរនះមានច្ ិតេកេណៈរពញរេញជាកា

បញ្ញជ។ ប៉ាខនត រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន មានសិទធិច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងបាន
ច្ូេ ួមកនុងកិច្ក្ច បជំរ្សងៗរទៀត បស់មជឈិមបកស

ខដេោត់បាន ួមច្ំខណករៅកនុងកា រ ៀបច្ំ

ខ្នកា ួមកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនក៏រដ្ឋយ ក៏កា ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ រនះមិនបានបង្វាញ
ថ្ន

ោត់មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់កនុងកា រច្ញបញ្ញជ ួមជាមួយនឹងអនកច្ូេ ួមរ្សងរទៀតរៅកនុងកិច្ច

ក្បជំទាង
ំ រនះរឡើយ

3012

។ រខៀវ សំ្ន ក៏ជាសមាជិកគណៈកមាមធិកា មជឈិម និងជាសមាជិក

រក្តៀមននគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍្ងខដ ។

តួនាទីទាង
ំ រនះរធាើឲ្យោត់អាច្មានឥទធិពេរៅកនុង

ដំរណើ កា ននកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ ជាពិរសសរដ្ឋយសា ខត រសច្កតីសរក្មច្ទាំងរនាះក្តូវបានរធាើ
រឡើង រដ្ឋយអនរលាមត្តមរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ រហើយរដ្ឋយសា ខតរមដឹកនាំ
បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ដនទរទៀត ួមទាំង ប៉ាេ ពត មានទំនកច្ិតខ្
ត ៃង
ំ មករេើ ូបោត់។ ដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានកាន់តួនាទីមួយច្ំនួន ខដេមានអំណាច្
ខៃះ។ ត្តមពិតរៅ ោត់មានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀតរៅក្គប់រពេ

3013

កនុងអំឡុងបដិវតតសងគមនិយម និងបដិវតតក្បជាធិបរតយយ

រហើយបាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់

ច្ំរ ះរោេនរោបាយខដេ បបខខម ក្កហមបានសរក្មច្ និងអនវតត សំខ្ន់ត្តម យៈវតតមានជា
រទៀតទាត់ និងកា ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំសំខ្ន់ៗ បស់មជឈិមបកស ខដេបានរ ៀបច្ំរោេបំណង
ួម និងរោេនរោបាយនានា ួមទាំងរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
្ងខដ

3014

។

1007> រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះពិោ ណារឃើញថ្ន រដ្ឋយមិនមានភ័សត្តតុ ងណា
មួយ ខដេបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរច្ញបទបញ្ញជរនាះ ទំនាក់ទំនងជិតសនិទធ បស់ោត់ជាមួយ
នឹង បបខខម ក្កហម

មិនអាច្នាំឲ្យមានកា សននិដ្ឋានថ្ន

ជាកា ពិោ ណាខដេសមរហត្េខត

3011

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៤, ១៤២-១៤៥, ១៤៨។

3012

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៥២។ ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២២៨។

3013
3014

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ៤០៨-៤០៩។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៦៤-៩៧៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មួយគត់រច្ញពីភ័សត្ត
តុ ងខដេថ្នោត់មានេទធភាពកនុងកា រច្ញបញ្ញជរដ្ឋយខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹង
អនករ្សងរទៀតរនាះរទ។ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានរនះ អងគជំនំជក្មះក៏បានងៃឹងខងៃងអំពីកា យក
ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំរុ ធាើជារោេនរោបាយ កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រៅកនុងមជឈិមបកសខដ ។
រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះមិនបាន ករឃើញ ភ័សត្ត
តុ ងណាមួយខដេថ្ន រៅមននងៃទី ១៧ ខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ ឬកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កំពងខតបនត
រកើតមានរៅសបាតហ៍បនាទប់រនាះ រខៀវ សំ្ន មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់កនុងកា រច្ញបទបញ្ញជរដ្ឋយ
ខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀតរនាះរឡើយ។ អាក្ស័យរហតរនះ អងគជំនំជក្មះ
បដិរសធច្ំរ ះបទរោទខដេថ្ន ោត់ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា បញ្ញជឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតត
ឧក្កិដក
ា មមនានាកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៦.៣.១.៣ កា ជួយ និងជំ ញ

1008> អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និង

ជំនួយខ្នកសាម តីដេ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១)។ រៅកនុងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈកនង
ុ អំឡុងរពេននកា វាយេកផ្ទតច្់ក្ ត់រៅ
រេើទីក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានរេើកស រសើ ដេ់ពួកខខម ក្កហម រហើយបានអះអាងថ្ន ច្េនា
តសូន្ទកនុងរបតជាាច្ិតរត េើកកមពស់សិទធិមនសស

និងបានក្បកាសនូវរសច្កតីសរក្មច្កនុងកា សមាៃប់

“ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់។ រេើសពីរនះរទៀត ោត់បានរេើកទឹកច្ិតក្ត បជាជនខដេ ស់រៅកនុង
ទឹកដីក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បបសាធា ណ ដាខខម

និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ឲ្យច្ូេ ួម

ជាមួយខខម ក្កហម រដ្ឋយអះអាងថ្ន មានខត “ជនមហាកបត់” ច្ំនួន ៧ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ នឹងក្តូវ្តនាទរទាស។ រខៀវ សំ្ន ក៏ជាអនកខិតខំឲ្យទទួេបានកា ោំក្ទពី នរោតតម សីហន ខដេកា រេើក
ស រសើ បស់ក្ពះអងគច្ំរ ះពួកខខម ក្កហម បានរធាើឲ្យអនកសរងកតកា ណ៍ជាតិ និងអនត ជាតិមាន
កា រជឿទកច្ិត។
ត ច្ងរក្កាយ បនាទប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម ួច្មក រខៀវ សំ្ន បានរេើក
ស រសើ ដេ់កងទ័ព

និងក្បជាជនកមពជា
ុ ច្ំរ ះជ័យជមនះ បស់ពួករគ

នរោបាយ បស់ខខម ក្កហមកនុងកា អនវតតបដិវតតន៍សងគមនិយម

រេើកស រសើ ដេ់រោេ

ត្តម យៈសមូហភាវូបនីយកមម។

រខៀវ សំ្ន បានរថ្នកេរទាស បបមន និងបាន្តេ់យតតិកមមច្ំរ ះកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទី
ក្កុងភនំរពញរៅកនុងសនទ កថ្នខងៃងរៅកាន់ក្បជាជនកមពជា
ុ

រសច្កតីខងៃងកា ណ៍រៅកាន់សហគមន៍

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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អនត ជាតិ និងរៅកនុងវគគបំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជច្ំរ ះអនកខដេវិេក្តឡប់ច្ូេមកកនុងក្បរទស
វិញ

3015

។

1009> ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និងជំនួយខ្នកសាម តីរនះ មានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃងំ រៅរេើ
កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។ រខៀវ សំ្ន
រដើ តួនាទីសំខ្ន់ជាមួយខខម ក្កហម របើរទាះជាមិនខមនមិនអាច្ខាះបានកតី រដ្ឋយសា ខតរក ិ៍រត ្
ម ះ
និងក្បជាក្បិយភាព បស់ោត់ រៅកនុងច្ំរណាមក្បជាជន និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ

3016

។ រដ្ឋយ

ខ្អករៅរេើរក ិ៍រត ្
ម ះ តួនាទីជា្ៃូវកា បស់ោត់ រៅកនុងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ និងកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយ និងកា ោំក្ទទាំងក្សុង បស់ោត់ច្ំរ ះខខម ក្កហមរនាះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន
រសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ បស់ រខៀវ

សំ្ន បានរេើកទឹកច្ិតដ
ត េ់ោ ីកនុងកា ក្បក្ពឹតិ ត

ឧក្កិដក
ា មម។

1010> អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ ថ្ន

រដ្ឋយខ្អករៅរេើរក ិ៍រត ្
ម ះ បស់ោត់ អនកទាំងឡាយ

ខដេ ស់រៅកនុងទឹកដីក្គប់ក្គងរដ្ឋយ បបសាធា ណ ដាខខម

និងជាពិរសស

អនក ដាកា នន បប

សាធា ណ ដាខខម រក្ៅពី “ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់រនាះ រជឿថ្នពួករគនឹងមិនក្តូវបានរគរធាើ
បាបបនាទប់ពី ំរដ្ឋះរទ។ កា ណ៍រនះក្តូវបានបង្វាញឲ្យរឃើញត្តម យៈកា សាាគមន៍ខដេខខម ក្កហម
បានទទួេរៅរពេ ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ និងកា យេ់ក្ពម បស់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម
ុ ន
កនុងកា រធាើត្តមកា ខណនាំឲ្យក្បមូេ្តំោ
ក្ទង់ក្ទាយធំ

3017

មនរពេពួករគក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេកនុង

។ កា របាកបរញ្ញិតថ្នមានសវតាិភាព ខដេ រខៀវ សំ្ន បាន្សពា្ាយរនាះ

បានរធាើឲ្យមានេកេណៈកាន់ខតង្វយក្សួេខងមរទៀត កនុងកា របាកបរញ្ញិតក្បជាជនរៅត្តមទីក្កុង
និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

1011> ច្ងរក្កាយ

3018

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបានដឹង ឬោ៉ាងរហាច្ណាស់ បានក្បរមើេ

រឃើញរៅមន និងកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញថ្ន រខៀវ សំ្ន
3015

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។

3016

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៦៧, ៣៧៦។

3017

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៤, ៥០១-៥១៥។ ខ្នកទី ១៤៖ សហ

ឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨៣១។
3018
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

894
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នឹង្តេ់ជំនួយ និងោំក្ទរៅរក្កាយក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះ។ ត្តមពិត កា ំពឹងទកជាមនដូរច្នះ ក្សបោន
ជាមួយនឹងកា ោំក្ទ បស់ោត់ រៅកនុងបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយទាំង
ំ មូេ ជាពិរសសកនុងអំឡុងរពេ
ននកា វាយេកច្ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងរៅប៉ានាមននងៃដំបូងបនាទប់ពី
សំ្ន ក៏បានយេ់ក្សបរៅនឹងរសច្កតីសរក្មច្ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន្ងខដ

ំរដ្ឋះ

3019

។ រខៀវ

3020

។ រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ខ្នកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ ពឹងខ្អកមួយខ្នករៅរេើ
កា ធានាខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនត្េ
ត ់ជំនួយរៅរក្កាយក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនះ។ ជំនួយរនះបានរេើក
ទឹកច្ិតដ
ត េ់ោ ី និងមានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃង
ំ រេើកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះ។

1012> រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន ឧក្កិដកា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតកត នុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

3021

និងដឹងថ្ន អំរពើ បស់ោត់

បានជួយ និងសក្មបសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ។ អងគជំនំជក្មះក៏រជឿជាក់្ងខដ
ថ្ន រខៀវ សំ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ បានដឹងអំពីធាត្សំសំខ្ន់ៗននបទឧក្កិដ។
ា រដ្ឋយមានកា ដឹង
អំពីធាត្សំទាង
ំ រនះ រហើយ រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកច្ិតត និងជំនួយខ្នកសាម តី រៅ
ដេ់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១។

1013>

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា ជួយ

និង ជំ ញឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា
សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត
( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) ខដេក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៦.៣.១.៤ កា ញុះញង់

1014> មនរពេច្ូេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ

រខៀវ សំ្ន បានខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈជា

រក្ច្ើនដង រដ្ឋយបានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម រក្បើក្បាស់រក ិ៍រត ្
ម ះ បស់ោត់ជួយដេ់ខ្នកា
បស់មជឈិមបកស និងជំ ញឲ្យកងទ័ពខខម ក្កហម និងកមាមភិបាេ ោត់ វិធានកា រដើមបីអនវតតរោេ

3019
3020
3021

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៥២។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

895
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នរោបាយននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ
ក្តូវបាន្សពា្ាយោ៉ាងទូេំទូលាយ

3022

។ សនទ កថ្ន បស់ោត់

រហើយរដ្ឋយសា ខតជំរនឿទកច្ិតខត ដេសាធា ណជនមាន

ច្ំរ ះ ូបោត់ កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម ក្តូវបានជំ ញឲ្យអនវតតត្តមកា អំ វនាវឲ្យរក្បើ
អំរពើហិងា ខដេមានរៅកនុងសនទ កថ្នទាំងអស់រនះ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានរធាើឲ្យោ ីោត់ វិធានកា
កនុងកា ជួយជំ ញរោេនរោបាយបកស

ត្តម យៈវតតមាន បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំពិភាកាសតីពី

កា ជរមៃៀសក្បជាជនខដេ ស់រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញរដ្ឋយបងេំ។

ជាពិរសស

ោត់បានោំក្ទដេ់

មជឈិមបកសច្ំរ ះកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅកនុងកិច្ចក្បជំខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ
រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង

3023

។ រៅកនុងកិច្ចក្បជំទាង
ំ អស់រនះ

រខៀវ សំ្ន បានរកាតស រសើ ដេ់រសច្កតីសរក្មច្កនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពី
ទីក្កុងភនំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរដ្ឋយផ្ទទេ់រៅកនុងកា បំ ក់បំប៉ានខ្នក
មរនាគមន៍ វិជាជដេ់ក្បជាជន

អំពីកា តសូវណណ ៈ

រហើយោត់ក៏បានដឹងថ្ន

កា បំ ក់បំបន
៉ា ខ្នក

3024

មរនាគមន៍ វិជាជខបបរនះពិតជារធាើឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរដ្ឋយរជៀសមិន ួច្

។

កា ំពឹង

ទករដ្ឋយសមរហត្េខតមួយគត់ គឺថ្ន ក្បជាជនោ៉ាងរក្ច្ើននឹងទទួេ ងទកេរវទនា និងឬ/ សាៃប់
រៅកនុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ។ រៅខណៈខដេរេើកទឹកច្ិតត និងជំ ញោ៉ាងសកមម
ដេ់ក្បជាជនកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ឲ្យច្ូេ ួមជាមួយខខម ក្កហម និងរោេនរោបាយ បស់បកសរនាះ
រខៀវ សំ្ន មិនបានរធាើអីរា ដើមបីកាត់បនាយ ឬសក្មាេអំរពើហិងាខដេមានរៅកនុងអំឡុងរពេនន
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរនាះរឡើយ។ អំរពើសកមម និងអកមមទាង
ំ អស់រនះ បានជួយ ួម
ច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់អំរពើ បស់កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម ខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម
នានារៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។

1015> អងគជំនជំ ក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្មករហើយថ្ន

រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់

លាស់ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី១។
រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈ កា ជំ ញដេ់
កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់នន
កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
3022
3023
3024

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨២។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៩៧៣-៩៧៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវខ្នកក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា
ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេកនុងរនាះមាន

កា រធាើមនសសោត

កា

សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌ដនទរទៀត ( ួម
មាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) ខដេបានក្បក្ពឹតិ ត
កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៦.៣.១.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

1016> កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

ខ្អករៅរេើសមតាភាព បស់ជនជាប់រោទកនុងកា អនវតត

អំណាច្ជាក់ខសតងរេើអក
ន រក្កាមបង្វគប់ ខដេរនាះគឺជាអំណាច្ពិតក្បាកដកនុងកា ោត់ វិធានកា ោំ

3025

បាច្់ និងសមក្សបរដើមបីទប់សាកត់ និងដ្ឋក់រទាសដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម

។

1017> ឧក្កិដកា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយរោធាខខម ក្កហមរក្កាមអំណាច្ផ្ទទេ់ បស់រមបញ្ញជកា
រេខ្ភូមិភាគ និងរេខ្តំបន់សយ
ា ័ត បស់ពួករគ

3026

។ រខៀវ សំ្ន មានវតតមានរៅមនទី ប-៥

ួមជាមួយនឹងកមាមភិបាេកងទ័ពដនទរទៀត កនុងអំឡុងរពេននកា វាយេកច្ងរក្កាយរៅរេើទីក្កុង
ភនំរពញ

3027

។ ោត់បានខងៃងរៅកាន់កងទ័ព រៅកនុងកា ្ាយត្តមវិទយុនានា

3028

។ រទាះបីជាោ៉ាង

ណាក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រទាះបីជាោត់បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំនានា
ខដេមានកា ពិភាកាអំពីរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ក៏រដ្ឋយ ក៏ រខៀវ សំ្ន មិន
មានអំណាច្ក្គប់ក្ោន់រនាះរទ កនុងកា បញ្ញជឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

(ដូច្ខដេបានបញ្ញជក់ពីខ្ងរេើ

ទាក់ទិននឹងកា រោទក្បកាន់អំពីកា

3029

បញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមខ្នក ១៦.៣.១.២)

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈទាំងរនះ អងគជំនំជក្មះ

សននិដ្ឋានថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្ជាក់ខសតង រៅមនរពេ ឬកនុងអំឡុងរពេននកា ក្បក្ពឹតិ ត

3025

ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧១៥។

3026

សូមរមើេ ខ្នកទី៥៖ ច្នាសមព័នធ កថ្នខណឌ ២៤០។ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)

កថ្នខណឌ ៤៦០-៤៦១, ៤៧០, ៤៩៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៨៨។
3027
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៧៣៥។
3028
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១០០។
3029
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ១០០៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ឧក្កិដក
ា មមរៅកនុងដំណាក់កាេទី១ រឡើយ ដូរច្នះរហើយោត់មិនមានកាតពាកិច្ចបខនាមរដើមបីទប់សាកត់
ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះរទ។

1018> បនាទប់មករទៀត
្ៃូវច្ាប់

អងគជំនំជក្មះពិោ ណារៅរេើអំណាច្ជាក់ខសតង បស់ជនជាប់រោទត្តម

ឬត្តមក្ពឹតិរត ហត

បនាទប់ពីមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម និងពិោ ណាថ្នរតើ ោត់មាន

កាតពាកិច្ចបខនាមរដើមបីដ្ឋក់រទាសដេ់ោ ីខដ ឬរទ។ រទាះបីជា រខៀវ សំ្ន កាន់តួនាទីជាន់ខពស់ជា
រក្ច្ើនរៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
និងកនុង ូបភាពបិទបាំងពី
ខ្ងរក្ៅ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខដេបានបង្វាញជាសាធា ណៈថ្ន ោត់ជារមដឹកនាំជាន់ខពស់
បំ្ត បស់ច្េនាតសូន្ទកនុង និងជាក្បមខ ដា ោប់ពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ក៏រដ្ឋយ

3030

ក៏មិន

មានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ោត់បានរច្ញបទបញ្ញជណាមួយដេ់ោ ី កនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នរធ ៅ
នឹងសំណរំ ឿង ០០២/០១ រនាះរទ។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ កា កាន់តួនាទីទាង
ំ រនះ និងកា រធាើ
រសច្កតីក្បកាសនានាជាសាធា ណៈ បស់ោត់ ក់ព័នន
ធ ឹង “ពួកជនមហាកបត់” ទាំង
ំ ៧ នាក់រនាះ
រខៀវ សំ្ន បាន ួមច្ំខណករៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម ដូច្ជា កា ្តេ់ជំនួយ រេើកទឹកច្ិតត កា

3031

និងោំក្ទ បបខខម ក្កហម

។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ភ័សត្ត
តុ ងមិនបានបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន

បានអនវតតអំណាច្ជាក់ខសតងរៅរេើោ ីននឧក្កិដក
ា មម

ត្តម យៈតួនាទីទាង
ំ រនះរៅកនុង ណសិ ស

ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /ោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ឬកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយរឡើយ។

1019> រេើសពីរនះរទៀត រៅកនុង ច្នាសមព័នបធ កសគឺ នួន ជា រទ ខដេជាអនកទទួេខសក្តូវច្ំរ
3032

ិ បកស មិនខមន រខៀវ សំ្ន រឡើយ
កា ដ្ឋក់ទណឌកមមរេើសមាជក

ះ

។ រខៀវ សំ្ន គឺជាសមាជិក

រក្តៀម និងរៅក្តឹមខខ មកោ ឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់គឺជាសមាជិករពញសិទធិននគណៈកមាមធិកា មជឈិម។
រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ សាាប័នរនះមិនមានអំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រឡើយ។ ្ទយ
ុ រៅ
វិញគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ គឺជាសាាប័នខពស់បំ្តកនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រៅកនុង បបកមពជា
ុ
ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ

3030

3033

។ អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញថ្ន រោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៣២-២៣៣។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន

កថ្នខណឌ ៣៨១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នណឌ ៧៥៤, ៧៦៦។
3031
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
3032
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣២៥។
3033
ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២០២-២០៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្បមូេ្តំបា
ុ ន្តេ់ឱកាសឲ្យ

រខៀវ

សំ្ន ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំនានា បស់មជឈិមបកស ជា

ពិរសស ោត់បានច្ូេ ួមកនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ ប៉ាខនតមិនបានបង្វាញថ្ន ោត់

3034

បានអនវតតអំណាច្ជាក់ខសតងរនាះរឡើយ

។

1020> រខៀវ សំ្ន មិនមានអំណាច្រេើសាាប័នរសដាកិច្ចមួយច្ំនួន បស់មជឈិមបកសរឡើយ ពិរសស
បនាទប់ពីោត់ោប់រ្តើមក្គប់ក្គងរៅរេើគណៈកមាមធិកា
បីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

ណិជជកមមរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៦

3035

។ រទាះ

ោ ីននឧក្កិដក
ា មមរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

មិន

ខមនជាសមាជិកននសាាប័នរសដាកិច្ចទាង
ំ រនះរទ រហើយមិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន
អនវតតអំណាច្ជាក់ខសតងរៅរេើោ ី ត្តម យៈអំណាច្ខ្នករសដាកិច្ច បស់ោត់រឡើយ។ អងគជំនំជក្មះ
បានយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអនវតតអំណាច្កនុងវិសាេភាពមួយខដេទូេំទូលាយជាងរនះ។
រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ

សំអាងរហតរនះ

គឺកំ ិតរៅរេើសមតាភាព បស់ោត់កនុងកា ធានា

សវតាិភាពសមាជិកក្គួសា មួយច្ំនួន បស់ោត់រៅជនបទកនុងឆ្នំ

១៩៧៨

អងគជំនំជក្មះមិនអាច្បរងកើតមូេដ្ឋានននសំអាងរហតណាមួយខដេថ្ន

3036

។

រហតដូរច្នះ

ោត់បានអនវតតអំណាច្

ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព រៅកនុងអំឡុងរពេខដេ ក់ព័នរធ ៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ។

1021> ជាច្ងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រៅរេើភាពសនិតសានេជាបនតបនាទប់ បស់ រខៀវ សំ្ន
ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា រៅរពញទូទាង
ំ យៈរពេខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/០១
និងសា ៈសំខ្ន់ បស់ោត់រៅកនុង បបខខម ក្កហម និងកា ច្ូេ ួមោ៉ាងសំខ្ន់រៅកនុង សហឧក្កិដក
ា មម
ួម ជាពិរសស វតតមានោ៉ាងរទៀងទាត់ និងកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំ និងកា រ ៀបច្ំ
ខ្នកា នានា បស់គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

និងសាាប័នរ្សងៗរទៀត បស់មជឈិមបកស

3037

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងទាំងរនះមិនអាច្នាំឲ្យមានកា សននិដ្ឋានថ្ន ោត់ បានអនវតត

3034

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៩៧-១០០៣។

3035

ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៣,៤០៦។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហម-

ទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៩៧។
3036
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៩។
3037
ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៤០៨-៤០៩។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៦៤-៩៩២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អំណាច្ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរនាះរឡើយ។ ឥទធិពេជាសា ធាតខតមួយមខ គឺមិនបរងកើតឲ្យមាន
ក្បសិទធភាពននកា ក្គប់ក្គង រៅកនុង ច្នាសមព័ននធ នកា បញ្ញជរឡើយ

1022> រដ្ឋយខ្អករេើភ័សត្តតុ ងទាំងអស់រនះ

3038

។

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខមនជា

ថ្ននក់រេើរឡើយ រដ្ឋយពិនិតយរៅរេើសមតាភាពកនុងកា សរក្មច្ និងោត់ វិធានកា រដើមបីទប់សាកត់ និង
ដ្ឋក់រទាសច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ។ ត្តមពិត មានកា សននិដ្ឋានសមរហត្េរ្សង
រទៀត ខដេអាច្ទាញរច្ញពីភ័សត្ត
តុ ងទាំងមូេបានថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនមានកា ក្គប់ក្គងក្បកប
រដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីរទ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះបដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន ជន
ជាប់រោទទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើ

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានាខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅ

កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១)។
១៦.៣.២

ឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡង
ុ រពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី រំ ៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)
១៦.៣.២.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

1023>

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រៅកនុងកិច្ចក្បជំជាបនតបនាទប់ ោប់រ្តើមរៅច្ងខខ រមសា ឆ្នំ

១៩៧៥ និងបនតរពញ យៈរពេខដេ ក់ព័នធ រខៀវ សំ្ន

ួមជាមួយអនកដនទរទៀត បានរ ៀបច្ំ

ខ្នកា ឧក្កិដខា ដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់
កាេទី២)។ អងគជំនំជក្មះបានយេ់រឃើញ ួច្រហើយថ្ន រមដឹកនាំជាន់ខពស់នានា ដូច្ជា នួន ជា និង
រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនឹងរកើតមានរឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ
រដ្ឋយសា រោេនរោបាយខដេខ្អករៅរេើរោេកា ណ៍សមាៃត់ កា បំ ក់បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជ
ដ៏តឹង ឹងរៅរេើកសិក ខដេោមនកា អប់ ំ

សតីអំពីកា តសូវណណ ៈ

ខដេ ួមបញ្ចូ េទាំងកា កំណត់

“ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ថ្នជាខ្មង
ំ និងរោេបំណងរដើមបី

3039

សរក្មច្ឲ្យបាននូវឯកោជយជាតិ រទាះជាក្តូវេះបង់អីក
ា ៏រដ្ឋយ

។ ខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២) ក្តូវបានអនវតតរឡើងរដើមបីសរក្មច្នូវរោេនរោបាយទាំងរនះ

3038
3039
3040

3040

។ អងគជំនំ-

រ ឿងកតី Delalić និងអនករ្សងរទៀត សាេដីកា កថ្នខណឌ ២៥៨, ២៦៦។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវ ក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥២។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នណឌ ៨០៤-៨១០។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា ខដេបានរ ៀបច្ំរឡើងរនះ ពិតជាមាន និងបានក្បរមើេរឃើញថ្ន នឹង
មានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានាកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន

ដំណាក់កាេទី២។

1024> ោ៉ាងយូ បំ្ត

ោប់ពីនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានជួបពិភាកា

ជាមួយនឹងរមដឹកនាំជាន់ខពស់ដនទរទៀត
សងគមនិយម ឯកោជយ និងខៃួនទីពឹងខៃួន

ក់ព័នន
ធ ឹងរោេនរោបាយកសាង និងកា

3041

។ ខ្នកា រនាះគឺរដើមបីបរងកើតសងគមមួយខដេោមនវណណ ៈ

ខដេក្បជាជនទាំងអស់ក្តូវបានរ ៀបច្ំដ្ឋក់បញ្ចូ េរៅកនុងសហក ណ៍
កសាង និងកា

ក្បរទស

កនុងរោេបំណងរដើមបី

ក្បរទសឲ្យបានឆ្ប់ រដ្ឋយរផ្ទតតជាពិរសសរៅរេើកា បងកបរងកើន្េក្សូវ និង

3042

កា កសាងក្បព័នធា
ធ ោសា្សត

។

ពិរសាធន៍ បស់បកសរៅកនុងតំបន់ ំរដ្ឋះ

ខ្នកា ទាំងរនះមានរដើមកំរណើត

និងបានខ្អករេើបទ-

ខដេវិធីសា្សតដ៏សីសង្វាក់ោនននកា ជរមៃៀសក្បជាជន

រច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត បានរកើតមាន

3043

រឡើងរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ និងបានបនតរកើតមានរឡើងជាបនតបនាទប់មករទៀត

។

រទាះបីជាមានបទពិរសាធន៍ខបបរនះក៏រដ្ឋយ ក៏មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន ខ្នកា រនះបានដ្ឋក់
បញ្ចូ េនូវ វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវសក្មាប់ធានាសខមាេភាពក្បជាជន

ឬកា យេ់ក្ពមពី

ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគក្បមូេ្តំដ្ឋ
ុ ក់រៅកនុងសហក ណ៍រនាះរឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា ដំបូងរនះ
បានក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដក
ា មមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។

1025> រៅច្ងឆ្នំ

១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន ួមជាមួយអនករ្សងរទៀត បានបរងកើតខ្នកា រសដាកិច្ច

ជាក់លាក់មួយ។ ខ្នកា រនះបានទទួេសាគេ់នូវកា ខាះខ្តមាប
ូ អាហា និងថ្ននំសងកូវ ខដេប៉ាះ េ់
ជាពិរសសដេ់ “ក្បជាជនងមី”។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ ខ្នកា រនះគឺរដើមបីខបងខច្កកមាៃំង
ពេកមមត្តមខបបយទធសា្សត អនរលាមរៅត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េក្សូវ បស់បកស និងអាទិភាពននរហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ ពក្ងីកសហក ណ៍ និងគិតគូ ដេ់ “ក្បជាជនោស់” ខដេនាំឲ្យប៉ាះ េ់

3041

ខ្នកទី៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៧៣។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ

៧៤០។
3042
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ម
ួ កថ្នខណឌ ៧៤២-៧៤៣។
3043
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ម
ួ កថ្នខណឌ ៧៣៦, ៨០០-៨០៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ដេ់ “ក្បជាជនងមី” ខដេក្តូវបានរគសងស័យ។ ជាក់ខសតង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ទាយ
ធំក៏ក្តូវបានសរក្មច្រឡើង្ងខដ ដូច្ជា កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីខប៉ាកខ្ងតបូងននក្បរទសកមពជា
ុ
រៅកាន់តំបន់ ១០៣ ភូមិភាគ យ័ពយ និងភូមិភាគកណា
ត េ (ឧតត ោស់)

3044

។ រទាះបីជាមានបទ-

ពិរសាធន៍ោ៉ាងទូេំទូលាយ បស់បកសកនុងកា ជរមៃៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុង និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀតក៏រដ្ឋយ

ក៏មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន

ខ្នកា

ខដេបានរេច្រច្ញជា ូបោងរៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ បានដ្ឋក់បញ្ចូ េនូវ វិធានកា ណាមួយខដេតក្មូវ
សក្មាប់ធានាសខមាេភាព

ឬកា យេ់ក្ពម បស់ក្បជាជនខដេក្តូវបានរគផ្ទៃស់ទីេំរៅរនាះ

រឡើយ។ ដូរច្នះ ខ្នកា ច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ កនុងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជនពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទ
មួយរទៀត បានក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដក
ា មមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងអំឡុងរពេនន
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។

1026> រក្កាយមក រខៀវ សំ្ន ក៏បានច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា រសដាកិច្ចសក្មាប់ឆ្នំ ១៩៧៧
្ងខដ ។ ខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៧ ខដេដូច្ោនោ៉ាងរក្ច្ើនរៅនឹងរោេរៅ និងរោេនរោបាយរៅកនង
ុ
ខ្នកា មនៗ

ក៏បានកំណត់អំពីកា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមក្បកបរដ្ឋយយទធសា្សតជាងមី ក្សប

ត្តមអាទិភាពខ្នករហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ ក្ពមទាំង ទិសរៅងមីរដើមបីបងកបរងកើន្េឲ្យបានរក្ច្ើនរេើស

3045

េប់ និងកា ខបងខច្កក្បជាជនរៅត្តមវណណ ៈ បស់ពួករគ

។ ប៉ាខនត រទាះបីជាបកសធាៃប់មានបទ-

ពិរសាធន៍ ក់ព័នន
ធ ឹង្េ វិបាកអាក្កក់ខដេរកើតរច្ញពីទក្មង់ដខដេៗ
រច្ញពីទីក្បជំជននានា

ននកា ជរមៃៀសក្បជាជន

និងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅកាន់ជនបទមួយរទៀតក៏

រដ្ឋយ ក៏ខ្នកា រនះមិនបានដ្ឋក់បញ្ចូ េនូវ វិធានកា ណាមួយរដើមបីឲ្យមានកា យេ់ក្ពម ឬធានា
សខមាេភាពក្បជាជនខដេក្តូវផ្ទៃស់ទីេំរៅនាឆ្នំ ១៩៧៧ រនាះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ ខ្នកា ឆ្នំ
១៩៧៧

សក្មាប់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនពីជនបទមួយរៅកាន់ជនបទមួយរទៀត

ពិតជាបាន

ក្បរមើេរឃើញថ្នមានឧក្កិដក
ា មមខដេនឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេរំ ៅក្បជាជន
ដំណាក់កាេទី២ រនះ។

3044

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៥-៥៨៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដា-

កមម ួម កថ្នខណឌ ៧៤៨-៧៤៩។
3045
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦១០, ៦២១។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៧៧០-៧៧១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1027> ខ្នកា ឆ្នំ ១៩៧៥ និង ១៩៧៧ ទាំងរនះរកើតមានរឡើងជាមន និងបានច្ូេ ួមច្ំខណក
ោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២។
រក្កាយពីបានសរក្មច្ ួច្មក ខ្នកា ទាំងរនះក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈជួ បកស

3046

ឯកសា រោេនរោបាយ និងកា រច្ញ្ាយឯកសា ទង់បដវិ តត

ួមទាំងរៅកនុង

។ គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកស

ួមទាំងកមាមភិបាេភូមិភាគ តំបន់ និងក្សុកបានក្គប់ក្គងរៅរេើមរធាបាយ និង របៀបននកា ដឹក
ជញ្ជូ នអនកខដេក្តូវបានផ្ទៃស់ទីេំរៅ

3047

។ ដូច្ខដេបានកំណត់រៅកនុងខ្នកា ទាំងរនះ រហើយស-ី

សង្វាក់ោនរៅនឹង វិធីសា្សតអនវតត ក្បជាជនក្តូវបានបញ្ជូ នរៅកាន់កា ដ្ឋានរធាើកា ង្វ និងតំបន់នានា

3048

ខដេេបីេាញថ្ន ជាដីខដេមានជីជាតិបំ្ត

។

1028> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់
ខដេថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានាអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេទី២រនះ

3049

។ រទាះបីជា

មានកា ដឹងខបបរនះក៏រដ្ឋយ ក៏ោត់បានបនតរធាើខ្នកា រោេនរោបាយរសដាកិច្ច ួមោនជាមួយនឹង
អនកដនទរទៀត រដ្ឋយបានរោងរៅរេើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ ថ្នជាច្ំណច្សនូេមួយ

3050

រហើយបានរធាើមិនដឹងមិនឮច្ំរ ះរោេកា ណ៍សីព
ត ីភាពោំបាច្់ និងសមាមាក្ត

។ រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា
ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រក្កាយពីកា អនវតតខ្នកា ទាំងរនះ ួច្មក។

1029> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា រ ៀបច្ំ

ខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ
កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗ ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) ខដេ
បានក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
3046

ខ្នកទី ៦៖ ច្នាសមព័នទ
ធ ំនាក់ទំនងកា ង្វ កថ្នខណឌ ២៧៤-២៨៦។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅ

(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧។
3047
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨។
3048
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៨៤-៦២៦។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដាកមម ួម កថ្នខណឌ ៨០០-៨០៣។
3049
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៤៧-៩៥២។
3050
ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤៥០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.៣.២.២ កា បញ្ញជ

1030> អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន

រសច្កតីខណនាំខដេរច្ញរដ្ឋយគណៈកមាមធិកា មជឈិមគឺ ក់ព័នធ

ំ រនាះ គឺជាកា
រៅនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រហើយរសច្កតីខណនាំទាង
បញ្ញជ។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញថ្ន រខៀវ
សំ្ន បានរច្ញបញ្ញជណាមួយរដ្ឋយខៃួនឯង រៅោ ីកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿង ០០២/
០១ រនាះរទ ឬក៏ថ្ន មានោ ីណាមានក់បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅត្តមបញ្ញជខដេទទួេបានពី ូបោត់
រនាះរឡើយ។ រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានឥទធិពេរៅរេើកា បរងកើត
រោេនរោបាយ បស់កមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ ខដេក្តូវបានយកមកពិភាការៅត្តមរោេកា ណ៍
ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តំ ុ

រហើយខដេោត់មានទំនាក់ទំនងជិតសនិតជាមួយនឹងរមដឹកនាំ បបខខម

ក្កហមរនាះ និងថ្នោត់រៅកាន់កាប់តួនាទីរ្សងៗរទៀតកនុងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
ុ
និងមានឋានៈជាក្បធានគណៈក្បធាន ដាក៏រដ្ឋយ

ក៏អងគជំនំជក្មះមិនអាច្សននិដ្ឋានបានថ្ន

គឺជា

អំណះអំណាងដ៏សមរហត្េខតមួយគត់រច្ញពីភ័សត្ត
តុ ងខដេថ្ន ោត់មានេទធភាពកនុងកា រច្ញ
បញ្ញជរដ្ឋយខៃួនឯង ឬ ួមជាមួយនឹងអនករ្សងរទៀតរឡើយ

3051

។ អងគរហតខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន

មានតួនាទីខដេមានអំណាច្ក្គប់ក្គងរៅរេើសាាប័នរសដាកិច្ច ជាពិរសស ោប់ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៦
រៅរពេខដេោត់បានទទួេអំណាច្មួយច្ំនួន កនុងកា ក្គប់ក្គងរៅរេើគណៈកមាមធិកា

ណិជជកមម

រនាះ មិនបានផ្ទៃស់បូ ត សមាអងរហតទាំងរនះរឡើយ។ ជាកា ពិត រទាះបីជាោត់មានឥទធិពេ និងបាន
ច្ូេ ួមរៅកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់
ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២

ក៏រដ្ឋយ

ក៏អងគជំនំជក្មះមិនអាច្ ករឃើញថ្ន

រតើោត់មាន

អំណាច្កនុងកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្ទាក់ទងនឹងខ្នកា ទាំងរនះ និងថ្ន រតើកា បញ្ញជទាំងរនាះមាន
ក្បភពរច្ញមកពីណា ឬក្តូវបានបញ្ជូ នរដ្ឋយ រខៀវ សំ្ន ខដ ឬោ៉ាងណារនាះរទ។ កនុងក ណី
ណាក៏រដ្ឋយ ភ័សត្ត
តុ ងមានេកេណៈមិនច្ាស់លាស់រនាះរទទាក់ទងនឹងច្ំណច្ជាក់លាក់រ្សងៗអំពី
តួនាទី បស់ោត់ រហើយអងគជំនំជក្មះមិនរជឿជាក់ថ្ន ភ័សត្ត
តុ ងខដេបានដ្ឋក់រៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ
ខដេថ្ន គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមមរនះបានរច្ញបញ្ញជរៅោ ីរនាះរឡើយ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ

សរក្មច្បដិរសធបទរោទខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជឲ្យក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងអំឡុង
រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) រនះ។

3051

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ១០០៥-១០០៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.៣.២.៣ កា ញុះញង់

1031> រក្កាយពីបានច្ូេ ួមកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)

រខៀវ សំ្ន បានខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈជារក្ច្ើនដង មនរពេ និងកនុងអំឡុងរពេននកា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ
នរោបាយកសាងរសដាកិច្ច

រដ្ឋយបានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម

និងោំក្ទដេ់រោេ-

ត្តម យៈកា ង្វ ជាសមូហភាពរៅត្តមខក្សច្មាក ។

សនទ កថ្នជា

សាធា ណៈទាំងអស់រនះ បានរធាើឲ្យកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម រធាើកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
រដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេទី២។ រៅខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រៅច្ងឆ្នំ ១៩៧៥ និងច្ងឆ្នំ ១៩៧៦
រៅរពេខដេោត់បានដឹងថ្ន សាានភាព ស់រៅកនុងក្បរទសមានកា េំបាកខ្ៃង
ំ រខៀវ សំ្ន ួមជា
មួយនឹងថ្ននក់ដឹកនាំបកសដនទរទៀត បានរ ៀបច្ំខ្នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមិន
ោំបាច្់មានកា យេ់ក្ពម

និងមិនគិតគូ អំពីបញ្ញាសខមាេភាព បស់ក្បជាជនខដេក្តូវផ្ទៃស់ទី

3052

េំរៅរឡើយ

។ បនាទប់មក ោត់បានក្បកាសោំក្ទដេ់រោេនរោបាយទាំងអស់រនះជាសាធា ណៈ។

រៅកនុងខខ ធនូ ឆ្នំ ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងសនទ កថ្ន រដ្ឋយសងកត់ធន
ៃ ់រៅរេើរោេនរោបាយ
ួម និងេកេខណឌតក្មូវខដេថ្ន ក្បជាជនទាំងអស់ក្តូវរធាើកា រៅត្តមខក្សច្មាក ឬរៅកនុងរោងច្ក្ក

3053

បរងកើន្េិត្េក្សូវ និងកសាងគរក្មាងធាោសា្សត

។ ោត់ក៏បានរេើកស រសើ ដេ់កិច្ចខិតខំ

ក្បឹងខក្បង បស់ក្បជាជន និងកងទ័ព។ ដូច្ោនរនះខដ រៅកនុងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៦ ោត់បានខងៃង
សនទ កថ្នរដ្ឋយអះអាងរដ្ឋយមិនក្តឹមក្តូវថ្ន រោេនរោបាយ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ដ្ឋាន សហក ណ៍
និងកា តសូវណណ ៈខដេកំពងខតមានរៅរពេរនាះ

ក្តូវបានោំក្ទរដ្ឋយអនករបាះរឆ្នតននសភា

តំណាងក្បជាជន។ ោត់ក៏បានរេើកស រសើ ្ងខដ ដេ់ក្បជាជនកមពជា
ុ និងកងទ័ពបដិវតត ច្ំរ ះ
តួនាទី បស់ពួករគកនុងកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញ

រៅរពេខដេោត់បានដឹងអំពីឧក្កិដក
ា មមខដេមាន

រៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ រនាះ។ សនទ កថ្នជាសាធា ណៈទាំងអស់រនះ
បានោំក្ទអស់ពីច្ិតដ
ត េ់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ រដ្ឋយមិនមានកា រេើករឡើងណាមួយពី
កា ិះគន់អីារឡើយ។ រខៀវ សំ្ន ក៏រៅខតបនតកាន់តួនាទី បស់ោត់រៅកនុង ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជា
ុ /
ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ
រដ្ឋយបាន្តេ់កា ោំក្ទដេ់ភាពក្សបច្ាប់ បស់ខខម ក្កហម រដ្ឋយ

3052
3053

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៥២។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មិនបានរដ្ឋះក្សាយបញ្ញា ងទកេរវទនាខដេមិនអាច្រជៀសបាន

3054

រដ្ឋយបងេំរៅកាន់កា ដ្ឋាន និងសហក ណ៍នានារនាះរឡើយ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
។

1032> អងគជំនជំ ក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់
ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅកនុងដំណាក់កាេទី២។
រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈខដេជំ ញដេ់
កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមរនាះ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាព
ច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២)។ អំរពើសកមម និងអកមមទាង
ំ អស់រនះ បានជក្មុញឲ្យកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម
ក្កហម រធាើកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនោប់ ន់នាក់រដ្ឋយបងេំ រៅកាន់កា ដ្ឋាន និងរៅកាន់ខក្ស
ច្មាក កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។ សកមមភាព បស់ រខៀវ សំ្ន
ត ក្កិដក
ា មម កនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
បាន ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
រនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវខ្នកក្ពហមទណឌច្ំរ ះ
កា ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើ
ទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌ដនទរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសខដេក្តូវបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។
១៦.៣.២.៤ កា ជួយ និងជំ ញ

1033> អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា
ោំក្ទខ្ងសាម តីឲ្យោ ីក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរ្សងៗ

រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី២)។ រៅកនុងរសច្កតីខងៃងកា ណ៍នានា

យៈរពេជារក្ច្ើនខខមន និងរៅកនុងអំឡុង

រពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅដំណាក់កាេទី២ រនះ រខៀវ

សំ្ន បានរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម

បាន្តេ់យតតិកមម

និងបានោំក្ទដេ់រោេនរោបាយ បស់ពួករគកនុងកា កសាង

និងកា

ក្បរទស រដ្ឋយកា ខបងខច្កកមាៃំងពេកមមជាយទធ សា្សត ក្សបត្តមទិសរៅបងកបរងកើន្េ អាទិភាព
ខ្នករហដ្ឋា ច្នាសមព័នធ និងកា តសូវណណ ៈ និងបានរធាើយតតិកមម ឬបានបដិរសធកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម

3054

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បស់ពួករគ។ ោត់និោយដខដេៗ អំពីក្បធានបទទាំងរនះរៅកនុងវគគបំ ក់បំប៉ាន មរនាគមន៍ វិជាជ
រ្សងៗ ួមទាំង ជាមួយបញ្ាវនតខដេបាន វិេក្តឡប់មកពីប រទសវិញ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានបំរពញ
ភា កិច្ចខ្នកកា ទូត និងបានរធាើកា ទាក់ទងជាមួយសរមតច្ នរោតតម សីហន រដើមបីធានាឲ្យមានកា
ោំក្ទ និងបានរេើកស រសើ ដេ់ទរងាើ បស់បដិវតតសងគមនិយម
ក្បរទស

ក្បរភទទាំងអស់រដើមបីកសាង និងកា

3055

ួមទាំង ពេកមមរដ្ឋយកមាៃំងក្គប់

។

1034> កា ្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ងសាម តី មានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃងំ
ដេ់កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២

រនះ។

រដ្ឋយ

ុ
និង
សា ខតរក ិ៍រត ្
ម ះ និងមខង្វ ្ៃូវកា បស់ោត់រៅកនុងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិកមពជា
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

និងកា ោំក្ទរពញទំហឹង បស់ខខម ក្កហម

3056

អងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន ោ ីទាង
ំ រនាះក្តូវបានជំ ញរដ្ឋយរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈ បស់ោត់។

1035> រខៀវ

សំ្ន បានដឹងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅកនុងដំណាក់កាេទី២ រនះ

3057

អាច្ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

រហើយអំរពើ បស់ោត់បានជួយ ឬបានសក្មួេដេ់កា

ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម បស់ោ ីទាង
ំ រនាះ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញបខនាមថ្ន ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏
រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីធាតសំខ្ន់ៗននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះខដ ។ ជាមួយនឹងកា ដឹងរនះ រខៀវ សំ្ន
បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ងសាម តីដេ់ោ ី ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយខដេ
បានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងដំណាក់កាេទី២ ននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន។

1036>អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ
ជំ ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ខដេកនុងរនាះមាន

ះកា ជួយ និង

កា សមាៃប់ ង្វគេ

កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)
ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។

3055
3056
3057

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៧៦។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.៣.២.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

1037> ោ ីរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី២ រនះ គឺជាកមាមភិបាេ
ខខម ក្កហម និងកមាមភិបាេខដេសាិតរៅរក្កាមសិទធអ
ិ ំណាច្ផ្ទទេ់ បស់ភូមិភាគ និង តំបន់ និង
អគគរសនាធិកា កងទ័ព រដ្ឋយអនរលាមត្តមសិទធិអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ងរក្កាយបំ្ត បស់
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍

3058

។ ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១

ក៏សិត
ា រៅកនុងសាានភាពក្បហាក់ក្បខហេោនខដ ។

រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះតមកេ់សំអាងរហត បស់ខួ ន
ៃ ខ្ងរេើ ខដេយេ់រឃើញថ្នមិនមានភ័សត្ត
តុ ងក្គប់ក្ោន់
រដើមបីបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានអនវតតសិទធិអំណាច្ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីទាង
ំ រនាះ
រៅកនុងអំឡុងរពេ ក់ព័នរធ ៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រទ

1038>អងគជំនំជក្មះក៏បានពិោ ណា្ងខដ ច្ំរ

3059

។

ះភ័សត្ត
តុ ងខដេថ្ន គណៈកមាមធិកា

ណិជកមម

បានរដើ តួនាទីបឋម កនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា ឲ្យមានកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី២

3060

។ រទាះបីជាោ៉ាងណា មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់ច្ាស់លាស់ថ្នដូរច្នះរនាះរទ រហតដូរច្នះរហើយ

អងគជំនំជក្មះមិនអាច្រធាើកា សរក្មច្

ថ្នរតើគណៈកមាមធិកា

ក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីទាង
ំ រនាះខដ
សរក្មច្ថ្ន គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមមបានអនវតតកា ក្គប់ក្គង

ឬោ៉ាងណារនាះរទ។

អងគជំនំជក្មះក៏មិនអាច្

ណិជកមមបានបនតរដើ តួនាទីណាមួយរៅកនុងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន

ោប់ពីរដើមឆ្នំ ១៩៧៦ ខដ ឬោ៉ាងណារនាះខដ ។ រហតដូរច្នះ រទាះបីជាជនជាប់រោទបានអនវតត
សិទធិអំណាច្ខៃះៗរៅរេើសាាប័នរសដាកិច្ចជាក់លាក់មួយច្ំនួន ជាពិរសស កា ក្គប់ក្គង បស់គណៈកមាមធិកា

ណិជជកមមោប់ពីច្ងឆ្នំ ១៩៧៦ មកក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ភ័សត្ត
តុ ង

រនះមិនបានបង្វាញឲ្យរឃើញអំពីកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយក្បសិទធភាព បស់ រខៀវ សំ្ន រៅរេើ
ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានារៅកនុងដំណាក់កាេទី២ រនាះរទ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
សរក្មច្បដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះ
ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)។

3058

ខ្នកទី ៥៖ ច្នាសមព័នធ ដាបាេ កថ្នខណឌ ២៤០, ២៤២។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់

កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៧-៥៧៨។
3059
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ១០១៨-១០២២។
3060
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៧៨។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម
កថ្នណឌ ៧៤៨, ៨០៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៦.៣.៣ ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
១៦.៣.៣.១ កា រ ៀបច្ំខ្នកា

1039> រៅទូទាងំ បដិវតតក្បជាធិបរតយយ

អនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម

ក្តូវបានកំណត់ជា

រោេរៅសក្មាប់កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ បនាទប់ពីអក
ន ទាំងរនាះបានច្ះោញ់ ឬក្តូវ
បានក្បគេ់ខួ ន
ៃ កនុងនាមជាទាហានខដេបាត់បង់សមតាភាពក្បយទធ

3061

។ ច្ងរក្កាយបំ្ត ថ្ននក់ដឹកនាំ

បកសបានោំក្ទដេ់រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រៅ

កនុងកិច្ចក្បជំ បស់គណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤។ ត្តមពិតរៅ រៅខខ មិងនា
ឆ្នំ ១៩៧៤ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនះជាប់ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន រហើយកា ជរមៃៀសក្បជាជនរៅកាន់សហក ណ៍ បានសក្មួេដេ់កា កំណត់អតតសញ្ញាណ

3062

និងកា របាសសមាអតភានក់ង្វ ដ្ឋាភិបាេ ភានក់ង្វ ោ កមម និងភានក់ង្វ សនតិនិយម

។ រៅកនុងកិច្ច

ក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ ខដេ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមក្បជំខដ រនាះ គណៈកមាមធិកា មជឈិម

3063

បកសបានអនម័តខ្នកា វាយក្បយទធ ផ្ទតច្់ក្ ត់រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស

។

បទពិរសាធន៍មនៗ

ជា

ពិរសស រៅឧតតង
ុ គ ខដេអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានសមាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ក្តូវបាន
រេើកយកមកពិភាការៅកនុងកិច្ចក្បជំរនះ និងបានបរងកើតជាមូេដ្ឋានសក្មាប់ខ្នកា ខដេបណា
ត េ
ឲ្យមានេទធ្េខបបរនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ខ្នកា រនះបាននាំឲ្យមាន
កា ោប់ខួ ន
ៃ កា សមាៃប់ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេជាប់ទាក់ទងនឹង
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជំជននានា

3064

។ រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចក្បជំ

មួយ បស់រមដឹកនាំជាន់ខពស់នារដើមខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយរៅកនុងកិច្ចក្បជំខដេោត់បានច្ូេ

3065

ួមរនាះ ខ្នកា រដើមបីរធាើកា វាយេកផ្ទតច្់ក្ ត់ ក្តូវបានសរក្មច្

។

3061

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០-១២៣។

3062

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១១៨។

3063

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣២-១៣៨។ សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវ

ក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៩៧-១០០៣។
3064
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៩៧-១០០៣។
3065
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៤៤-១៤៧។ សូមរមើេ ្ងខដ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវ
ក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៩៧-១០០៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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1040> អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញថ្ន រមដឹកនាំជាន់ខពស់ ដូច្ជា នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានដឹង
អំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន អាច្នឹងបណា
ត េឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមកនុងក្ទង់ក្ទាយធំរកើតរច្ញ
មកពីរោេនរោបាយខដេមានមូេដ្ឋានរៅកនុងរោេកា ណ៍ននកា កាភាពសមាៃត់

កា បំ ក់

បំប៉ានមរនាគមន៍ វិជាជោ៉ាងតឹង ឹងដេ់កសិក ខដេមិនមានច្ំរណះដឹង អំពីកា តសូវណណ ៈ ួមទាំងកា
កំណត់អតតសញ្ញាណ “ក្បជាជនងមី” និងអតីតអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម ទាំងអស់ ថ្នជាខ្មង
ំ
និងទិសរៅខសាង កឯកោជយជាតិត្តមក្គប់មរធាបាយទាំងអស់

3066

ន ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម
នឹងកា កំណត់រោេរៅមករេើអក
រដើមបីសរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយទាំងរនះ
ខដេបានសរក្មច្រនះ

3067

ពិតជាបានក្បរមើេរឃើញថ្ន

។

។

ខ្នកា ខដេជាប់ ក់ព័នធ

ក្តូវបានអនវតតក្សបត្តម

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

និង

ខ្នកា

ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះអាច្នឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រឡើងកនុងក្ទង់ក្ទាយធំ ួមទាំងឧក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ ។

1041> ខ្នកា រនះបានោប់ដំរណើ កា
ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

និងបានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងខ្ៃង
ំ ដេ់់ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយ
ខ្នកា រនះក្តូវបាន្សពា្ាយត្តម យៈខខសសង្វាក់ននកា

បញ្ញជ ពីសំណាក់អក
ន ខដេមានវតតមានរៅកនុងកិច្ចក្បជំនាខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្នំ

3068

១៩៧៥

។ កនុង យៈរពេខតប៉ានាមននងៃរក្កាយកា ំរដ្ឋះរខតតរ ធិ៍សាត់ ខដេអងគជំនំជក្មះយេ់

រឃើញថ្ន បានរកើតរឡើងមិនជាយូប៉ានាមន បនាទប់ពីកា ំរដ្ឋះទីក្កុងភនំរពញរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា
ឆ្នំ ១៩៧៥ មករនាះ គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ ខដេដឹកនាំរដ្ឋយរេខ្ ស់ ញឹម បាន
បញ្ញជឲ្យមានកា ក្បមូេ្តំ ុ

និងឲ្យសមាៃប់អក
ន ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងរខតតរ ធិ៍សាត់

3069

។ កា បញ្ញជរនះ គឺសីសង្វាក់ោនរៅនឹងខ្នកា របើកកា វាយក្បយទធ ផ្ទតច្់ក្ ត់ និង វិធីសា្សត

អនវតត ខដេបានោប់រ្តើមរឡើងរៅមននងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយបានបនតអនវតត យៈ

3070

រពេរក្កាយៗមករទៀត

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា បញ្ញជរនះក្តូវបានអនវតត

ក្សបត្តមខ្នកា ខដេបានសរក្មច្រៅកនុងកិច្ចក្បជំកាេពីខខ មិងនា ឆ្នំ ១៩៧៤ រហើយខដេបាន
ទទួេសាគេ់រៅកនុងកិច្ចក្បជំកាេពីខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ បនាទប់មក ត្តម យៈកា បញ្ញជរនះ
3066

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៤៧-៩៥២។

3067

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នណឌ ៨៣៥-៨៣៦។

3068

ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៤, ១៤៨-១៥១ ។

3069
3070

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦២-៦៦៥។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នណឌ ៧៩១-៧៩៤។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កមាមភិបាេខខម ក្កហមខដេសាិតរៅរក្កាមសិទធអ
ិ ំណាច្ បស់គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និង
រេខ្ ស់ ញឹម បានោប់រ្តើមក្បមូេ្តំអ
ុ ក
ន ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម គឺក្បខហេជារៅនងៃទី
២៤ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយរក្កាយមក ក្បខហេជារៅនងៃទី ២៥ ឬ ២៦ ក៏បញ្ជូ នអនកទាំង
រនះយករៅសមាៃប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

1042>

3071

។

អងគជំនំជក្មះក៏បាន ករឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ខដេថ្ន

ឧក្កិដក
ា មមនានា ដូច្ជា ឧក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ អាច្ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង
អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

3072

។ រហតដូរច្នះ

រៅកនុងកា រ ៀបច្ំខ្នកា វាយក្បយទធ ផ្ទតច្់ក្ ត់រដើមបី ំរដ្ឋះក្បរទស

ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ
ជាតិ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬ បានដឹងអំពីភវនីយភាពច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតិឧ
រនះ បនាទប់ពីកា អនវតតខ្នកា រនាះ ួច្មក។

1043> រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ

ះ

ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ
កា រ ៀបច្ំខ្នកា ឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
មនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ខដេបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៣.៣.២ កា បញ្ញជ

1044> រោងត្តមភ័សត្តតុ ងរៅច្ំរ

ះមខអងគជំនំជក្មះមិនអាច្រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានថ្ន រខៀវ សំ្ន

មានអំណាច្ត្តមក្ពឹតិរត ហត ឬត្តម្ៃូវច្ាប់ រដើមបីរច្ញបញ្ញជខដ

ឬោ៉ាងណារនាះរទ រៅរពេ

ខដេរោេនរោបាយ ក់ព័នធ នឹងកា េបបំបាត់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ក្តូវបានសរក្មច្

3073

ឬ្សពា្ាយរហើយរនាះ

។ អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួមរៅកនុង

កា ្សពា្ាយរោេនរោបាយរនះរៅកនុងកិច្ចក្បជំខណនាំមួយច្ំនួនខដេោត់បានរ ៀបច្ំ
ោត់បានច្ូេ ួមច្ំខណក

3074

។ ប៉ាខនត កា ្សពា្ាយរនះក្តូវបានរធាើរឡើង រក្កាយពីកា សមាៃប់អក
ន

ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ួច្រហើយ។

រហតដូរច្នះ

3071

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦៧-៦៨១។

3072

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៤៧-៩៥២។

3073
3074

ឬខដេ

អងគជំនំជក្មះសរក្មច្

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ១០០៥-១០០៧។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នណឌ ៩៦៤-៩៨៧។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បដិរសធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបញ្ញជឲ្យសមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៣.៣.៣ កា ញុះញង់

1045> មនរពេកាន់កាប់ទីក្កុងភនំរពញ រខៀវ សំ្ន បានខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈជារក្ច្ើនដង
រដ្ឋយរេើកស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម

រក្បើក្បាស់រក ិ៍រត ្
ម ះ បស់ោត់ជួយដេ់ខ្នកា បស់មជឈិម

បកស និងរធាើឲ្យកងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហម រធាើកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា នន បប
សាធា ណ ដាខខម

3075

រដើមបីរធាើបាប

។ សនទ កថ្ន បស់ោត់ក្តូវបាន្សពា្ាយោ៉ាងទូេំទូលាយ

រហើយរដ្ឋយសា ខតជំរនឿទកច្ិតខត ដេសាធា ណជនមានច្ំរ ះ ូបោត់
ជំ ញឲ្យអនវតតត្តមកា អំ វនាវឲ្យមានអំរពើហិងា

ពួករគទាំងរនាះក្តូវបាន

ខដេមានរៅកនុងសនទ កថ្នទាំងអស់រនះ។

រហតដូរច្នះ សនទ កថ្នជាសាធា ណៈ បស់ោត់បានច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់អំរពើ បស់កងទ័ព
ខខម ក្កហម ខដេបានសមាៃប់អក
ន ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រខៀវ
ក៏បានជំ ញឲ្យោ ីោត់ វិធានកា កនុងកា ជួយជំ ញរោេនរោបាយបកស

សំ្ន

ត្តម យៈវតតមាន បស់

ោត់រៅកនុងកិច្ចក្បជំពិភាកា ខដេបញ្ញជក់ោំក្ទរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅច្ំរ ះអនក ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម

3076

។

ជាពិរសស អងគជំនជ
ំ ក្មះបានកត់សមាគេ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន

ោំក្ទដេ់មជឈិមបកសច្ំរ ះកា រធាើរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗរៅកនុងកិច្ចក្បជំកាេពីខខ

មិងនា

ឆ្នំ

១៩៧៤ និងខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រហើយកា បញ្ញជ បស់ ស់ ញឹម ឲ្យរធាើកា ក្បមូេ្តំ ុ និងសមាៃប់
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
រសច្កតីសរក្មច្ទាំងអស់រនះ

3077

ក្តូវបានរធាើរឡើងរដ្ឋយអនរលាមរៅត្តម

។ រហតដូរច្នះ អំរពើសកមម ឬអកមម បស់រខៀវ សំ្ន បានច្ូេ ួម

ច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

1046> អងគជំនជំ ក្មះបាន ករឃើញ ួច្មករហើយថ្ន រខៀវ សំ្ន បានដឹងអំពភី វនីយភាពច្ាស់លាស់
ខដេថ្ន នឹងមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមនានា ដូច្ជា ឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតិរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍
នក្ជ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះរជឿជាក់ថ្ន ត្តម យៈកា ខងៃងសនទ កថ្នជាសាធា ណៈ ខដេជំ ញ
ដេ់កងទ័ព និងកមាមភិបាេខខម ក្កហមរនាះ រខៀវ សំ្ន មានរច្តនា ឬបានដឹងអំពីភវនីយភាព
3075
3076
3077

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨២។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៣៣, ១៤២, ១៤៤, ១៤៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ាស់លាស់ននកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ
សំ្ន

ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ ះកា ញុះញង់ឲ្យមានឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

កនុងរនាះមាន

កា រធាើមនសសោត

កា សមាៃប់ ង្វគេ

និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

នរោបាយខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៣.៣.៤ កា ជួយ និងជំ ញ

1047> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និង
កា ោំក្ទខ្ងសាម តីដេ់ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

រៅកនុងរសច្កតីខងៃង-

ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍កា ណ៍ជាសាធា ណៈ និងកិច្ចក្បជំខណនាំរៅមន និងរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតិឧ
នក្ជ ួច្មក រខៀវ សំ្ន រៅខត កាជំហ ថ្ន មានខត “ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់ ប៉ារណា
ណ ះ នឹង
ក្តូវបានក្បហា ជី វិត រហើយអនក ដាកា បបសាធា ណ ដាខខម ដនទរទៀតនឹងក្តូវ ួច្ជី វិត។ ោត់បាន
រកាតស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម និងកងទ័ព

ួមទាំងរជាគជ័យ បស់ពួករគរៅកនុងកា យកជ័យជមនះ

រេើ បបសាធា ណ ដាខខម បាន្តេ់យតតិកមម និងបាន្តេ់កា ោំក្ទដេ់រោេនរោបាយ បស់ខខម
ក្កហម

ួមទាំងបានបនតកា ក្បុងក្បយ័តន និងរបាសសមាអតក្គប់សមាសធាតទាំងអស់ពីអតីត បប

សាធា ណ ដាខខម និងបានរដ្ឋះសា ឬបដិរសធច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានា ួមទាំងកា សមាៃប់អក
ន ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម

3078

។ កិច្ចខិតខំក្បឹងខក្បងខ្ងខ្នកកា ទូត បស់ោត់ ក៏បានទទួេកា ោំក្ទ

ពីសហគមន៍អនត ជាតិខៃះ និងពីភាគីដនទរទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
សីហន

ខដេបានរកាតស រសើ ដេ់ខខម ក្កហម

កា ណ៍ជាតិ និងអនត ជាតិ

ួច្ទាំង សរមតច្ នរោតតម

បាននាំឲ្យមានកា ទកច្ិតព
ត ីសំណាក់អក
ន សរងកត

3079

។

1048> កា ្តេ់ជំនួយជាក់ខសតង កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ងសាម តីរនះ មានឥទធិពេោ៉ាង
ខ្ៃង
ំ រៅរេើកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយសា រក ិ៍រត ្
ម ះ និងតួនាទី្ូវៃ កា បស់
ោត់រៅកនុងោជ ដ្ឋាភិបាេបក្ងួបបក្ងួមជាតិ
េកេខណឌ បស់ខខម ក្កហម

3080

និង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មម រដើមបី

សរក្មច្ឲ្យបាននូវរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
3078
3079
3080

និងកា ោំក្ទោមន

កនុងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះ

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៧៣-៩៧៦, ៩៨០-៩៨៧។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨៨-៩៩២។
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៧៦។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម សក្មាប់កា សមាៃប់ កា ោប់ខួ ន
ៃ ឬកា បាត់ខួ ន
ៃ ក្តូវបានជំ ញ
រដ្ឋយរសច្កតីខងៃងកា ណ៍ជាសាធា ណៈនានា បស់ោត់។ កា ធានាអះអាង បស់ោត់ថ្ន អនក ដាកា
នន បបសាធា ណ ដាខខម រក្ៅខតពី “ជនមហាកបត់” ទាំង ៧ នាក់ នឹងក្តូវ ួច្ជី វិតរនាះ ក៏បានអូស
ទាញឲ្យអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

3081

ំរដ្ឋះ ួច្មក

រជឿជាក់រេើកា ធានាសនតិសខខកៃងកាៃយរក្កាយកា

។ បនាទប់មក អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

រច្ញពីកនុងច្ំរណាមក្បជាជនទូរៅរដ្ឋយរក្បើរេសថ្ន

ក្តូវបានរគរបាកបរញ្ញិតយក

យករៅរ ៀនសូក្ត

និងច្ូេ ួមកនុងវគគ

បណតុះបណា
ត េខដេរក្កាយមក អនក ដាកា ទាំងអស់រនាះក្តូវបានរគយករៅសមាៃប់រោេកនុងក្ទង់
ក្ទាយធំ

3082

ដូច្ជា អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម ខដេក្តូវបានក្បមូេ្តំ ុ រហើយរក្កាយមក

ក្តូវបានយករៅសមាៃប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជជារដើម។

1049>

រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន ោ ីបានគិតថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនតជួយ និង

រេើកទឹកច្ិតព
ត ួករគ រក្កាយពីកា សមាៃប់ខដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ ត្តមពិតរៅ កតី
ំពឹងទាំងរនះ សីសង្វាក់ោនរៅនឹងច្ំណច្ខដេថ្ន រោេនរោបាយកនុងកា កំណត់រោេរៅច្ំរ ះ
អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម

ខដេរកើតរច្ញមកពីរសច្កតីសរក្មច្ខដេក្តូវបានរធាើរឡើងរៅ

ថ្ននក់រេើបំ្តននបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ច្ូេជាធ មាន ួច្រហើយរៅរពេរនាះ។ កតី ំពឹងទកទាំងរនះ
ក៏សីសង្វាក់ោន្ងខដ រៅនឹងច្ំណច្ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបនត្េ
ត ់កា ោំក្ទដេ់ខខម ក្កហមរៅ
កនុងអំឡុងរពេបដិវតតន៍ក្បជាធិបរតយយទាំងមូេ ជាពិរសស កនុងអំឡុងរពេននកា វាយសក្មុកច្ង

3083

រក្កាយរៅរេើទីក្កុងភនំរពញ និងប៉ានាមននងៃដំបូងបនាទប់ពី ំរដ្ឋះក្បរទសបាន
ជាបានរជឿជាក់ថ្ន

។ ដូរច្នះ ោ ីក្បាកដ

កា សមាៃប់ទាង
ំ រនះក្តូវបានរធាើរឡើងក្សបត្តមរោេនរោបាយ បស់បកស

កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
រហើយរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន រមដឹកនាំបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ នឹងបនតោក្ំ ទ និងជួយ
ដេ់ពួករគរៅរក្កាយក្ពឹតិកា
ត ណ៍រនាះ ជាពិរសសគឺថ្ន រខៀវ សំ្ន នឹងបនតក្បឹងខក្បង្តេ់យតតិកមម។

3081

ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨១៧-៨២៣។

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់

រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
3082
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១២០។ ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម កថ្នខណឌ ៨២៩-៨៣៤។
3083
ខ្នកទី ៣៖ ប ិបទក្បវតតិសា្សត កថ្នខណឌ ១៦២, ១៦៤។ ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ
សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1050> ជាកា ពិត រខៀវ សំ្ន បានរធាើដូច្កា

ំពឹងទកខមន។ ោត់បានដឹងថ្ន ឧក្កិដក
ា មមនានាខដេ

3084

បានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ទំនងជានឹងក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

រហើយអំរពើ បស់ោត់បានជួយ

ំ រនាះ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់្ងខដ ថ្ន ោ៉ាងរហាច្
ឬបានសក្មួេដេ់កា ក្បក្ពឹតិ ត បស់ោ ីទាង
ណាស់ក៏ រខៀវ សំ្ន បានដឹងពីធាតសំខ្ន់ននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះខដ ។ រដ្ឋយកា ដឹងខបបរនះ រខៀវ
សំ្ន បាន្តេ់ជំនួយ កា រេើកទឹកច្ិតត និងកា ោំក្ទខ្ងសាម តី ដេ់ោ ីរៅមន ឬរក្កាយរពេ
កា សមាៃប់ ង្វគេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន អំរពើ បស់ោត់បាន
ជួយ និងមានឥទធិពេោ៉ាងខ្ៃង
ំ រៅរេើកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ។

1051> រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ

ះ

កា ជួយ និងជំ ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើ
មនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ និងកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ខដេបាន
ក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៣.៣.៥ កា ទទួេខសក្តូវ បស់ថ្ននក់រេើ

1052> ឧក្កិដកា មមរៅទួេរ

ធិ៍នក្ជ ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយកមាមភិបាេ ខដេសាិតរៅរក្កាម

សិទធអ
ិ ំណាច្ផ្ទទេ់ បស់គណៈកមាមធិកា ភូមិភាគ យ័ពយ និងរេខ្ ស់ ញឹម គឺក្បខហេជារៅ
ច្រនាៃះនងៃទី ២៤ និងទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥។ រៅកនុងអំឡុងរពេវាយេកច្ងរក្កាយរដើមបី
ំរដ្ឋះក្បរទស។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រមបញ្ញជកា ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជកា កងទ័ពបានរសនើ
រោបេ់ និងបានទទួេកា ខណនាំពីរមដឹកនាំជាន់ខពស់ខដេមានមូេដ្ឋានរៅមនទី ប-៥ និងរក្កាយ
រពេពួករគ វិេក្តឡប់មកទីក្កុងភនំរពញ ោ៉ាងរហាច្ណាស់គឺរៅនងៃទី ២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥
រៅសាានីយ៍ ងរភៃើងភនំរពញ

3085

។

ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ ក៏សិត
ា រៅរក្កាមកា ក្គប់ក្គងផ្ទទេ់ បស់ភូមិភាគ និងរមបញ្ញជកា
កងទ័ពតំបន់ឯកោជយខដេបានរសនរើ ោបេ់

និងបានទទួេកា ខណនាំពីរមដឹកនាំជាន់ខពស់ខដេមាន

3086

មូេដ្ឋានរៅមនទី ប-៥
កមមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ
3084
3085
3086

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដ-ា

ក៏ក្តូវបានដ្ឋក់ឲ្យសាិតរៅរក្កាមសាានភាពក្បហាក់ក្បខហេោននឹងោ ីខដេ

ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៤៧-៩៥២។
ខ្នកទី ១៤៖ សហឧក្កិដក
ា មម ួម ៨១៦-៨១៨។ សូមរមើេ្ងខដ កថ្នខណឌ ៨៣៥-៨៣៦។
ខ្នកទី ១៣៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌជាបគគេ កថ្នខណឌ ៧១៥។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) ខដ ។ មា៉ា ង
វិញរទៀត

អងគជំនំជក្មះតមកេ់សមាអងរហត បស់ខួ ន
ៃ ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងខ្នកនានា ក់ព័នធ

នឹងកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេ
បានក្បក្ពឹតរត ៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី១ (ខ្នក ១៦.៣.១.៥)។
រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនបានអនវតតកា ក្គប់ក្គងក្បកបរដ្ឋយ
ក្បសិទធភាពរៅរេើោ ីខដេបានក្បក្ពឹតឧ
ត ក្កិដក
ា មមរៅទួេរ ធិ៍នក្ជរនាះរទ។ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្
បដរិ សធកា រោទក្បកាន់ខដេថ្ន រខៀវ សំ្ន ទទួេខសក្តូវកនុងនាមជាថ្ននក់រេើច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មម
ខដេបានក្បក្ពឹតរត ៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។
១៦.៤ រសច្កតស
ី ននដ្ឋ
ិ ាន

1053> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន ត្តម យៈសហឧក្កិដកា មម ួម រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតឧត ក្កិដកា មម
ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា រធាើមនសសោត កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត
នរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់
ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) រៅកនុងអំឡុងននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា
រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត (កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំ និងកា រធាើឲ្យប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស) រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) ក្ពមទាំងកា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន ជនជាប់រោទបានរ ៀបច្ំខ្នកា ញុះញង់ បាន
ជួយ និងជំ ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមដូច្បានរេើករឡើងខ្ងរេើ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា
ផ្ទៃស់ទីេរំ ៅក្បជាជនរៅដំណាក់កាេទី១ និង ទី២ និងរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។ រដ្ឋយបានពិោ ណា
រឃើញថ្ន

កា ច្ូេ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម

ក្គបដណតប់រៅរេើក្គប់អំរពើ

ខដេបរងកើតបានជាមូេដ្ឋានសក្មាប់កា យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះ រៅរេើទក្មង់រ្សងៗរទៀត
ននកា ទទួេខសក្តូវ អងគជំនំជក្មះនឹងរធាើកា ្តនាទរទាសច្ំរ ះកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ ត្តម
យៈសហឧក្កិដក
ា មម ួមប៉ារណា
ណ ះ។

1054> អងគជំនំជក្មះក៏យេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន រខៀវ សំ្ន បានរ ៀបច្ំខ្នកា

ញុះញង់ បានជួយ

និងជំ ញឲ្យមានកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមននកា សមាៃប់ ង្វគេ (រៅកនុងអំឡុងរពេននកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២)) កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ (រៅទួេសាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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រ ធិ៍នក្ជ) និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ) (រៅកនុងអំឡុងនន
កា ផ្ទៃស់ទីេរំ ៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២))។
១៧. ពិ ទធ ព្បទរលមើសរក្ចើន្

1055> កនុងក ណីខដេអំរពើ បស់ជនជាប់រោទ បានបំរពញធាត្សំបានជាបទរេមើសរក្ច្ើនរ្សងៗោន
អងគជំនជ
ំ ក្មះក្តូវវាយតនមៃអំពី្េប៉ាះ េ់ននពិ ទធ ពីបទរេមើសរក្ច្ើន។

ពិ ទធ ពីបទរេមើសរក្ច្ើនមាន

តួនាទី “បង្វាញអំពីពិ ទធ ទាង
ំ អស់ បស់ជនជាប់រោទណាមួយ ឬរៅកនុងកា ្តេ់នូវ ូបភាពរពញ
រេញមួយខដេបង្វាញពីអំរពើរេមើស បស់ជនជាប់រោទ ូបរនះ”
បាន ករឃើញពិ ទធ ពីប ទរេមើស រក្ច្ើន

3087

។ រៅរពេខដេអងគជំនជ
ំ ក្មះ

ខដេមានរៅកនុងបទរេមើស មូេដ្ឋានដ៏នទរទៀតននឧក្កិដា កមម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេរកើតរច្ញពីអំរពើសកមម ឬ អកមម ដូច្ោន បស់ជនជាប់រោទរនាះ កា
្តនាទរទាសច្ំរ ះបទរេមើសនីមួយៗ អាច្រធាើរៅបាន ខតកនុងក ណីខដេបទរេមើសទាំងរនាះ មាន
ធាត្សំដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីោនជាសតានម័ត រហើយខដេមិនមានរៅកនុងបទរេមើសរ្សងរទៀត
ក្បសិនរបើបទរេមើសពី ក្តូវបានរោទក្បកាន់រដ្ឋយខ្អករេើអំរពើខតមួយ
រដ្ឋយខឡកពីោនទាំងក្សុងោ៉ាងតិច្មួយរទរនាះ

3088

។

ខដេមិនមានធាត្សំដ្ឋច្់

អងគជំនជ
ំ ក្មះអាច្រធាើកា ្តនាទរទាសជនជាប់រោទ

3089

បានខតច្ំរ ះបទរេមើសណាខដេមានធាត្សំជាក់លាក់ជាងមួយ ឬរក្ច្ើនខតប៉ារណា
ណ ះ

។ កនុងរពេ

អនវតតេកេណៈវិនិច្័យ
ិ ច្ំរ ះកា ្តនាទរទាសក្តួតោន អងគជំនជ
ំ ក្មះក្តូវខតរក្បៀបរធៀបរៅរេើេកេខណឌ
តក្មូវទូរៅទាំងអស់ននបទរេមើសខដេមានខច្ងកនុងច្ាប់ ក្ពមទាំងធាត្សំននបទរេមើសជាមូេដ្ឋាន
ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ រដើមបីសរក្មច្ថ្នរតើ ត្តម្ៃូវច្ាប់ បទរេមើសនីមួយៗតក្មូវឲ្យមានកា
បង្វាញធាត្សំមួយ ខដេបទរេមើសដនទរទៀតមិនមានខដ ឬ ោ៉ាងណា

3090

។

1056> អងគជំនជំ ក្មះយេ់រឃើញថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌច្ំរ

ះ

កា រធាើមនសសោត កា សមាៃប់ ង្វគេ កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើ

3087

សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kunarac, កថ្នខណឌ ១៦៩។

3088

សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ៣១៨, ៣៣២។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Čelebići, កថ្នខណឌ

៤១២។
3089
សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ២៩៨។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Čelebići, កថ្នខណឌ ៤១៣។
3090
សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣២៥ ដេ់ ៣២៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះេ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)។

1057>

ក់ព័នដ
ធ េ់កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កា យេ់រឃើញ បស់អងគជំន-ំ

3091

ជក្មះច្ំរ ះបទរេមើសកា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ ខ្អករៅរេើកា សមាៃប់ខតមួយ

ក់ព័នដ
ធ េ់កា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ កា យេ់រឃើញ បស់អងគ-

ក្បហាក់ក្បខហេោនរនះខដ

ជំនំជក្មះច្ំរ ះបទរេមើសកា រធាើមនសសោត
មួយ

។

និងកា សមាៃប់ ង្វគេ

ខ្អករៅរេើកា សមាៃប់ខត

3092

។ ទាំងកា រធាើមនសសោត និងកា សមាៃប់ ង្វគេ តក្មូវឲ្យមានកា សាៃប់រដ្ឋយអំរពើសកមម

ឬអកមមរដ្ឋយរច្តនា។ រទាះបីជាអំរពើមនសសោត មិនមានធាត្សំរ្សងរទៀតក៏រដ្ឋយ ខតកា
សមាៃប់ ង្វគេតក្មូវបខនាមរទៀតឲ្យមានកា សាៃប់កនុងក្ទង់ក្ទាយធំ

3093

។ អាក្ស័យរហតរនះ កា

សមាៃប់ ង្វគេ ខដេជាបទរេមើសជាក់លាក់ជាង បានក្សូបបញ្ចូ េកា រធាើមនសសោត
អងគជំនជ
ំ ក្មះនឹងរធាើកា ្តនាទរទាសខតច្ំរ ះកា សមាៃប់ ង្វគេ

3094

។ ដូរច្នះ

ក់ព័នដ
ធ េ់កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅក្បជាជន

(ដំណាក់កាេទី១) និងកា សមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ខតប៉ារណា
ណ ះ។

1058> រេើសពីរនះរទៀត

អំរពើជាមូេដ្ឋានននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះ ច្ំរ ះកា រធាើទកេ

បករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ ពឹងខ្អកភាគរក្ច្ើនរៅរេើអំរពើខតមួយខដេជាមូេដ្ឋានននកា
យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះ

ច្ំរ ះបទរេមើសដនទរ្សងរទៀត។

ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

ក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) អំរពើជាមូេដ្ឋាន ួមមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយ
បងេំ និង កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស។ អំរពើជាមូេដ្ឋានទាំងអស់រនះក៏បានបរងកើតជា
មូេដ្ឋានននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះរៅរេើកា សមាៃប់ ង្វគេ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សង

3095

ៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់ទេ
ី ំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)

។

ទាក់ទងនឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) អំរពើជាមូេដ្ឋានននកា យេ់រឃើញ បស់
3091

ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥៣-៥៦២។

3092

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨៣-៦៨៤។

3093

ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤១០-៤២៤។

3094

សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៦៦។ សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ

៣៣៤។
3095
ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧-៥៧៤។ រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះបាន
ករឃើញ្ងខដ ថ្នមានអំរពើមនសសោត ដូច្រ ៀបោប់ខ្ងរេើករ៏ ដ្ឋយ ខតអំរពើមនសសោតក្តូវបានក្សូបយករដ្ឋយ
កា សមាៃប់ ង្វគេ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អងគជំនជ
ំ ក្មះច្ំរ ះកា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ

ួមមាន

កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ

រដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ។ អំរពើជាមូេដ្ឋានទាំងអស់រនះក៏បានបរងកើតជាមូេដ្ឋានននកា
យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះច្ំរ ះបទរេមើសអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា ផ្ទៃស់

3096

ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ)

។ ជាច្ងរក្កាយ

ជាមូេដ្ឋានននកា យេ់ រឃើញ បស់អងគជំ នំជ ក្មះ
នរោបាយ

ក់ព័នន
ធ ឹងទួេរ ធិ៍នក្ជ អំរពើ

ច្ំរ ះកា រធាើទ កេបករមនញរដ្ឋយមូេរហត

ួមមាន កា សមាៃប់រដ្ឋយរច្តនាជាក្ទង់ក្ទាយធំ។ អំរពើជាមូេដ្ឋានទាំងអស់រនះក៏

បរងកើតជាមូេដ្ឋានននកា យេ់រឃើញ បស់អងគជំនំជក្មះច្ំរ ះបទរេមើសកា សមាៃប់ ង្វគេខដ

1059> បទរេមើសកា រធាើទកេបករមនញ

3097

។

ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានធាត្សំដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីោនជា

សតានម័តមួយរ្សងពីបទរេមើសកា សមាៃប់ ង្វគេ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ខដេតក្មូវ
ឲ្យបង្វាញភ័សត្ត
តុ ងពីរច្តនារ ីសរអើងជាក់លាក់ខដ

3099

សមាៃប់ជាក្ទង់ក្ទាយធំ

3098

។

កា សមាៃប់ ង្វគេតក្មូវឲ្យមានកា

រហើយបទរេមើសអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត

សកមម ឬអកមម ខដេបងកឲ្យមានពយសនកមម្ូវៃ កាយ ឬ្ៃូវច្ិតធ
ត ន
ៃ ់ធ ៃ
រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសសោ៉ាងធៃន់ធៃ

តក្មូវឲ្យមានអំរពើ

ឬបងកជាកា ប៉ាះ េ់ដេ់

3100

។ បទរេមើសកា រធាើទកេបករមនញ មិនតក្មូវឲ្យមានធាត

្សំទាង
ំ រនះរទ។

1060> រហតដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះ្តនាទរទាសជនជាប់រោទច្ំរ ះបទរេមើសកា រធាើទកេបករមនញ

រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ កា សមាៃប់ ង្វគេ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ

កា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ

និងកា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស)

រដ្ឋយសា ខតបទរេមើសនីមួយៗមានធាត្សំដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡកពីោនជាសតានម័ត

ខដេមិនមានរៅ

កនុងបទរេមើសរ្សងៗរទៀតរទ។

3096

ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៣០-៦៤៣, ៦៤៩-៦៥៧។

3097

ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨៣-៦៨៥។ រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញ្ងខដ ថ្ន មានអំរពើ

មនសសោត ដូច្រ ៀបោប់ខ្ងរេើករ៏ ដ្ឋយ ខតអំរពើមនសសោតក្តូវបានក្សូបយករដ្ឋយកា សមាៃប់ ង្វគេ។
3098
សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៣៥។
3099
ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤១៦។
3100
ខ្នកទី ៩៖ ច្ាប់ជាធ មាន៖ ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ កថ្នខណឌ ៤៣៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

919

01007227
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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១៨. កា ្តនាារោស
១៨.១ សា ណា

1061> សហក្ពះោជអាជាាបានរេើករឡើងថ្ន

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា

សាានទមៃនរ់ ទាស និងនតាិភាពននសាានសក្មាេរទាសខដេ ក់ព័នរធ នាះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

3101

គបបីសរក្មច្្តនាទរទាស នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជី វិត

។ សហក្ពះ-

ោជអាជាាបានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្ន មូេដ្ឋាន និងប ិបទននសំណរំ ឿងរនះ គឺដូច្ោនរៅនឹងសំណរំ ឿង
០០១ ខដេកនុងសំណរំ ឿង ០០១ រនាះ ជនជាប់រោទក្តូវបាន្តនាទរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយ
ជី វិត ត្តមបណតឹងសាទកេ។ រដ្ឋយរធាើកា រក្បៀបរធៀបសំណរំ ឿងទាំងពី

សហក្ពះោជអាជាាបាន

កត់សមាគេ់ថ្ន រទាះបីជាបទរេមើសរៅកនុង វិសាេភាពននសំណរំ ឿង ០០២/០១ (ខដេក្គបដណតប់
ក្តឹមខតឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ) ខសពីបទរេមើសរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០១ ក៏រដ្ឋយ ក៏
សហជនជាប់រោទរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១ គឺជារមដឹកនាំជាន់ខពស់នន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
រហើយសាិតរៅច្ំណច្សនូេននមជឈិមបកស ច្ំខណកឯជនជាប់រោទរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០១ គឺ កាំង
រហកកអាវ មានឋានៈក្តឹមខតជាអនករៅរក្កាមបង្វគប់ បស់សហជនជាប់រោទទាំងពី

និងក្តូវោយ

កា ណ៍រៅ នួន ជា ប៉ារណា
ណ ះ។ រេើសពីរនះរទៀត សហក្ពះោជអាជាាបានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្ន ច្ំនួន
ជន ងរក្ោះរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០២/០១ រក្ច្ើនជាងច្ំនួនជន ងរក្ោះរៅកនុងសំណរំ ឿង ០០១។
សហក្ពះោជអាជាាបានរេើករឡើងរទៀតថ្ន កត្តតទាំងអស់រនះ ក៏ដូច្ជា កា អនវតតសីព
ត ីកា កំណត់
រទាសក្បហាក់ក្បខហេោនរៅតលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិនានា បានោំក្ទដេ់កា ្តនាទរទាសដ្ឋក់

3102

ពនធនាោ អស់មួយជី វិតសក្មាប់ជនជាប់រោទមានក់ៗ

។

1062> របើរទាះបីជា នួន ជា បានបដិរសធនូវកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌក៏រដ្ឋយ3103 ក៏រៅកនុង
អំឡុងរពេសវនាកា

3101

ោត់បានសំខដងកា អាណិតអាសូ ច្ំរ ះជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវ

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/1, ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៧១៩ ដេ់ ៧៤៨។ សូមរមើេ្ងខដ , ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (សា ណា
បញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាា) ទំព័ ៨៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣
(រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានរ្ៃើយតប បស់សហក្ពះោជអាជាា), ទំព័ ២៨, ៩៩។
3102
សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/1, ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៧៤៤ ដេ់ ៧៤៨។
3103
សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E72/3, ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ
កញ្ញា ឆ្នំ២០១៣, កថ្នខណឌ 12, 15, 234, 305, 318, 320, 333, 344, 359, 364, 368, 369, 412, 439, 444; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតស
ី ននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់នួន ជា), ទំព័ ៦៤-៦៤,
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

920

01007228
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

បានក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រហើយបានរេើករឡើងថ្ន ោត់រសាកសាតយ
ខដេ “កា ដឹកនាំរនះ វាមិនបានដិតដេ់”

3104

។ ោត់អះអាងថ្ន ោត់ទទួេខសក្តូវខ្នកសីេធម៌

ច្ំរ ះ “អាីខដេបានរកើតរឡើង” កនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
ខដ ថ្ន ោត់ “មិនមានអំណាច្អាី” រៅកនុងខ្នកនីតិក្បតិបតតិរទ

3105

3106

ប៉ាខនតោត់ក៏បានរេើករឡើង្ង

។ រៅកនុងអំឡុងរពេននកា រធាើ

រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ នួន ជា បានបរនាទសរៅរេើ “ពួកកបត់” ច្ំរ ះ
“រសាកនាដកមមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ” និងបានអះអាងពីភាព
ោមនពិ ទធ បស់ោត់។ នួន ជា បានសរំ ទាសដេ់សាធា ណជន ជន ងរក្ោះ និងក្កុមក្គួសា បស់
ពួករគ ក្ពមទាំងក្បជាជនកមពជា
ុ ទាំងអស់។ ោត់បានបញ្ញជក់សាជាងមីអំពីកា ទទួេខសក្តូវខ្នក
សី េ ធម៌

ខដេោត់ យ េ់ ថ្ន

3107

ក្គប់ក្គង

រដ្ឋយសា ខតបកសក មមយ
ុ នី ស ក
ត មពជា
ុ មិ ន មានេទធ ភា ពកនុ ង កា

។

1063>រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា

និងកនុងអំឡុងរពេរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាកា

រដញរដ្ឋេ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធអំពីកា ដឹង ក៏ដូច្ជាកា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះរហតកា ណ៍

3108

នានា ខដេនាំឲ្យមានកា រោទក្បកាន់ដេ់ ូបោត់
រោទក្បកាន់មករេើ ូបោត់

រហើយរមធាវីកា

។ ោត់បានរសនើឲ្យមានកា រេើកខេងកា

កតី បស់ោត់មិនបានបង្វាញឲ្យបានច្ាស់លាស់

៦៧, ៧១-៧២, ៧៣-៧៤, ៧៦; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា) ទំព័ ៤៣-៤៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (Victor KOPPE) ទំព័ ៥-៦។
3104
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៨-២០, ៤១-៤២ (“អនញ្ញាតឲ្យខាំប
ុ ង្វាញកា
រោ ពដេ់ វិញ្ញាណកេនក្ធ បជាជនកមពជា
ុ
ក្ពមទាំងច្ំរ ះអនករៅ ស់ោនមានជី វិត ខដេបានបាត់បង់សាច្់ញាតិរៅកនុង
បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ”។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៧; ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៩-២២។
3105
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ៦៦-៧២។
3106
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៧, ៦៦-៧២។
3107
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ នួន ជា), ទំព័
២, ២៥-២៦។
3108
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៣-១៥; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៨-៧១; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៥-១៩;
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៤-១៦; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៧-៧០; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៩-២១; ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បក
់ ិច្ចពភា
ិ ការដញរដ្ឋេ បស់ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

921
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E313

អំពីសាានសក្មាេរទាសខដេអាច្មានរនាះរឡើយ។ ោត់បានអះអាងថ្ន សកមមភាព បស់ោត់ក្តូវ
បានរធាើរឡើងរដើមបី ជំ ញដេ់ កា កា
ឯកោជយ សនតិភាព និងមានភាព ឹងមាំ

អនកខដេទន់រខាយ និងកា កសាងកមពជា
ុ មួយខដេមាន

3109

។

1064> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងធាៃប់បានសរក្មច្រដ្ឋយមតិភាគរក្ច្ើន បស់រៅក្កម

និងតមកេ់

រសច្កតីសរក្មច្ខដេថ្ន រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេ ួមបញ្ចូ េជាក្កុមខតមួយមិនអាច្អនតោគមន៍

3110

រៅរេើបញ្ញារ្សងៗខដេទាក់ទងនឹងកា ្តនាទរទាសបានរឡើយ

។

១៨.២ ច្ាប់ជាធ មាន
១៨.២.១ បទបបញ្ាតិត និងក្កបខណឌទាក់ទងនឹងកា ្តនាទរទាសរៅ អ.វ.ត.ក

1065> វិធាន ៩៨ (៥) ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “ក្បសិនរបើជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមាន
ពិ ទធរនាះ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវ្ដនាទរទាសជនជាប់រោទឲ្យក្សបរៅនឹងកិច្ចក្ពមរក្ពៀង

ុ និង វិធានន្ទកនុង”។ មាក្ត្ត ១០ នន
ច្ាប់សព
ីដ ីកា បរងកើតអងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក ខច្ងថ្ន “ទណឌកមមជាអតិប មាសក្មាប់្នា
ត ទ រទាសឧក្កិដក
ា មមរៅរក្កាម
យត្តតធិកា ននអងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ាកនុងតលាកា កមពជា
ុ

គឺកំណត់ក្តឹមដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយ

ជី វិត”។ មាក្ត្ត៣៩ (ងមី) ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក ខច្ងបខនាមរៅរេើបទបបញ្ាតិនត នកិច្ចក្ពមរក្ពៀងដូច្
តរៅរនះ៖
ជនទាំងឡាយខដេក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្កិដណា
ា
មួយដូច្មានខច្ងកនុងមាក្ត្ត ៣ ងម,ី ៤,
៥, ៦, ៧ និងមាក្ត្ត ៨ ននច្ាប់រនះ ក្តូវ្តនាទរទាសឧក្កិដា ដ្ឋក់ពនធនាោ ពី ៥
ឆ្នំ ហូតដេ់មួយជី វិត។
3109

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ

រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥២-៥៣។
3110
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១១ ទំព័ ៨១-៨២ (CS) (សមាៃត់-អសាធា ណៈ) ដកក្សង់រសច្កតីសរក្មច្
បស់ខួ ៃនកនុងសំណំរ ឿង ០០១៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០០៩ ទំព័ ៣១-៣២; រសច្កតីសរក្មច្រេើ
សំរណើ ួម បស់សហរមធាវីតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

សំឲ្យរច្ញរសច្កតីសរក្មច្អំពស
ី ិទធិ បស់សហរមធា វី

តំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី កនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋាន្តនាទរទាស និងរសច្កតីខណនាំទាក់ទងនឹងកា សួ ជនជាប់រោទ
អនកជំនាញ និងសាកសីខដេបានរកាះរៅ ឲ្យ្តេ់សកេីកមមទាក់ទងនឹងអតតច្ ិត បស់ជនជាប់រោទ, ឯកសា E72/3, ច្ះ
នងៃទី ០៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៩, ជាពិរសសគឺ កថ្នខណឌ ៤០ និង ៤២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រក្ៅពីរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ

អងគជំនជ
ំ ក្មះ វិសាមញ្ាននសាលាដំបូងអាច្សរក្មច្

ឹបអូសក្ទពយសមបតិត ជាច្េនវតាុ និងអច្េនវតាុ និងេយកាក់ខដេទទួេបាន
រដ្ឋយខសច្ាប់ ឬក៏បានរដ្ឋយកា ក្បក្ពឹតិអ
ត រំ ពើឧក្កិដក
ា មម។

3111
ក្ទពយសមបតិខត ដេ ឹបអូសបានរនះក្តូវក្បគេ់ជន
ូ ដា
។

1066> កិច្ចក្ពមរក្ពៀង អ.វ.ត.ក ច្ាប់សីពត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក និងវិធានន្ទកនុង ជា ួម មិនបាន
ខច្ងអំពីរោេកា ណ៍ និងកត្តតនានាខដេក្តូវយកមកពិោ ណារៅរពេរធាើកា ្តនាទរទាសរឡើយ។
ដូរច្នះ

អងគជំនំជក្មះនឹងអនវតត្នាទនសិទធិ បស់ខួ ន
ៃ កនុងកា កំណត់រទាសរនះ

រៅត្តមកាេៈរទសៈ

ជាក់ខសតង រហើយរោងត្តមមាក្ត្ត ៣៣ ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក អងគជំនំជក្មះនឹងខសាង
កកា ខណនាំអនវតតសីព
ត ីកា កំណត់រទាសរនះ ត្តមរោេកា ណ៍ និងកត្តត ក់ព័ននា
ធ នាខដេអនវតត
រៅកមពជា
ុ និងរៅកក្មិតអនត ជាតិ។
១៨.២.២ រោេកា ណ៍ និងកត្តតនានាខដេ ក់ពន
័ ន
ធ ង
ឹ កា ្តនាទរទាស

1067> រៅកនុងកា កាត់បនាយនូវឧក្កិដកា មមខដេមានក្ទង់ក្ទាយ
ឧក្កិដក
ា មមខដេអាច្្តនាទរទាសជាេកេណៈឯកតតបគគេរនាះ

និងវិសាេភាពធំ

ឲ្យមកជា

អងគជំនំជក្មះមានបំណងបង្វាញដេ់

ជន ងរក្ោះខដេរៅ ស់ោនមានជី វិត ក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ សាកសី និងសាធា ណជនទូរៅថ្ន
ច្ាប់ក្តូវបានយកមកអនវតតោ៉ាងពិតក្បាកដ រហើយអនវតតច្ំរ ះជនក្គប់ ូប រដ្ឋយមិនគិតអំពីបណយ
ស័កិត ឬឋានៈអាីរឡើយ

3112

។ រេើសពីរនះរទៀត កា ្តនាទរទាសក៏រធាើរទបើងកនុងរោេបំណងឲ្យមានកា

3113

ញរញើត ទាំងជនជាប់រោទ និងជនទូរៅ

3114

ខមនជាកា សងសឹករនាះរទ

និងកា ្តនាទរទាសក្សបត្តមអំរពើក្បក្ពឹតត ខដេមិន

។ កា ្តនាទរទាសក្តូវខតមានេកេណៈឯកតតបគគេ និងសមាមាក្តរៅ

នឹងអំរពើខដេ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ពីពិ ទធ បស់ជនជាប់រោទ

និងក្តូវខ្អករេើកា វិភាគខដេមានេកេណៈជា

សតានម័ត មានរហត្េសម មយ និងមានកា ងៃឹងខងៃងក្តឹមក្តូវ ទាំងរៅរេើអំរពើ បស់ជនជាប់-

3111

សូមរមើេ្ងខដ មាក្ត្ត ៣៨ ននច្ាប់ អ.វ.ត.ក (រទាសបបញ្ាតទា
ិត ង
ំ អស់ក្តូវកក្មិតក្តឹមកា ដ្ឋក់ពនធនាោ )

រហើយមាក្ត្ត ១៨៩ ននក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ (ឧក្កិដក
ា មមក្បឆ្ំងមនសសជាតិក្តូវជាប់រទាសអស់មួយជី វិត)។
3112
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៧៩។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić &
Čerkez កថ្នខណឌ ១០៧៣ និង ១០៨០។
3113
សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić & Čerkez កថ្នខណឌ ១០៧៣ និង ១០៧៦-១០៧៨។
3114
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Kordić &
Čerkez កថ្នខណឌ ១០៧៣ និង ១០៧៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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3115

រោទ និងទាំងរៅរេើពយសនកមមនានា ខដេជា្េវិបាកននកា ក្បក្ពឹតិអ
ត ំរពើទាំងរនាះ
កា ណ៍ទាង
ំ រនាះក៏ក្តូវបានទទួេសាគេ់ និងអនវតតរៅកនុងច្ាប់កមពជា
ុ ្ងខដ

1068> រដើមបីសរក្មច្អំពីរទាសឲ្យបានសមក្សប
ជា

“េកេណៈ វិនិច្័យ
ិ សំខ្ន់”

3117

។ រោេ

3116

។

ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដខា ដេក្តូវបានក្បក្ពឹតគ
ត ឺ

រហើយតក្មូវឲ្យ

“តលាកា ក្តូវពិោ ណាអំពីកាេៈរទសៈ

ពិរសសននរ ឿងកតី ក្ពមទាំងទក្មង់ និងកក្មិតននកា ច្ូេ ួម បស់ជនជាប់រោទរៅកនុងឧក្កិដក
ា មម

3118

រនាះ”

។ អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានកំណត់កត្តតមួយច្ំនួនដូច្តរៅរនះ ថ្នជាកត្តត ក់ព័នធ

រៅនឹងកា វាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដ៖ា ច្ំនួនជន ងរក្ោះ និងភាពង្វយ ងរក្ោះ បស់ជនងរក្ោះ ្េប៉ាះ េ់ននបទឧក្កិដច្
ា ំរ ះជន ងរក្ោះ និងសាច្់ញាតិ បស់ពួករគ រច្តនារ ីសរអើង
បស់ពិ ទធជនរៅរពេខដេរច្តនារនាះមិនទាន់កាៃយជាធាត្សំននបទឧក្កិដា កក្មិត និងភាពសាហាវ
នក្ពន្សននបទរេមើស និងតួនាទី បស់ពិ ទធជន

1069> រេើសពីរនះរទៀត

3119

។

អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណារៅរេើសាានទមៃន់រទាស និងសាានសក្មាេ

3120

រទាស ក់ព័នទា
ធ ង
ំ អស់រៅកនុងកា កំណត់រទាស

។ សហក្ពះោជអាជាាក្តូវបង្វាញអំពីសាានទមៃន់

រទាសនានារៅត្តមបទដ្ឋានមួយដូច្ោននឹងបទដ្ឋានតក្មូវសក្មាប់កា បញ្ញជក់ពីពិ ទធ

រហើយមានខត

កាេៈរទសៈ ក់ព័នផ្ទ
ធ ទ េ់រៅនឹងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់មករេើជនជាប់រោទ
រហើយជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្ន មានពិ ទធរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានននកាេៈរទសៈរនះប៉ារណា
ណ ះ
នឹងក្តូវបានយកមកពិោ ណាជាសាានទមៃន់រទាស។ ធាត្សំននបទរេមើសជាក់លាក់ណាមួយ មិន

3115

កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨០។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Furundžija

កថ្នខណឌ ២៤៩។
3116
សូមរមើេ មាក្ត្ត ៩៦ ននក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ ។
3117
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨២។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Aleksovski
កថ្នខណឌ ១៨២។
3118

កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨២ រោងរេើសាេដីការេើរ ឿងកតី

Stakić កថ្នខណឌ ៣៨០។ សូមរមើេ្ងខដ វិធាន ១៤៥(១)(គ) នន វិធាននីតិ វិធី និងភ័សត្ត
តុ ង បស់តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ។ ដូច្ោនរនះខដ មាក្ត្ត ៩៦ ននក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ ខច្ងថ្ន កនុងកា សរក្មច្រទាស ក្តូវខ្អករៅរេើ
សាានទមៃន់ និងកាេៈរទសៈននបទរេមើស និងបគគេិកេកេណៈ បស់ជនជាប់រោទ។
3119
សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៥។
3120
សាានទមៃន់ និងសាានសក្មាេ ក៏ក្តូវបានយករៅពិោ ណាខដ កនុងកា កំណត់រទាសរៅរក្កាមច្ាប់កមពជា
ុ ។

សូមរមើេ មាក្ត្ត ៧៧ ដេ់ ៨២ និងមាក្ត្ត ៩៣ ននក្កមក្ពហមទណឌកមពជា
ុ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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3121

អាច្ក្តូវបានយកមកពិោ ណាថ្នជាសាានទមៃន់រទាសរឡើយ

។ បខនាមពីរេើរនះ អងគរហតដូច្ោន

ក៏មិនអាច្យកមករក្បើក្បាស់សក្មាប់កា បង្វាញពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដ្
ា ង
្ងបានរនាះរទ

និងសាានទមៃន់រទាស

3122

សាានទមៃនរ់ ទាស

។ ជាច្ងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្យកកា ខណនាំនានា ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹង

ខដេមានខច្ងកនុង វិធាន

១៤៥(២)(ខ)

នន វិធាននីតិ វិធី

តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ (ICC) មកអនវតត កនុងក ណីមានកា

និងភ័សត្ត
តុ ង បស់

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿងដូច្ោន

រនះ ដូច្ខ្ងរក្កាម៖
(i)

កា ្តនាទរទាសរេើឧក្កិដក
ា មមនានាខដេបានក្បក្ពឹតព
ត ីរពេមន

ខដេឧក្កិដក
ា មម

ទាំងរនាះ សាិតរក្កាមយត្តតធិកា បស់តលាកា ICC ឬតលាកា មានេកេណៈ
ក្សរដៀងោន។

(ii)

កា រំ លាភអំណាច្ ឬសមតាកច្
ិ ច្ូវៃ កា

(iii)

កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើសខដេជន ងរក្ោះមិនអាច្កា

(iv)

កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើសោ៉ាងសាហាវរោ រៅ ឬមានជន ងរក្ោះរក្ច្ើន

(v)

កា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើសរដ្ឋយសា មានកា ជំ ញច្ិតត

ខៃួនបាន

ខដេ ក់ព័នកា
ធ រ ីសរអើង

រដ្ឋយសា មូេរហតខដេមានខច្ងរៅកនុងមាក្ត្ត ២១ កថ្នខណឌ៣ (រ េគឺ
រភទ អាយ ពូជសាសន៍ ពណ៌សមបុ ភាសា សាសនា ឬជំរនឿ ទសសនៈនរោបាយ
ឬទសសនៈរ្សងៗ ជាតិសាសន៍រដើម ជាតិពនធរុ ដើម ឬសងគមរដើម ក្ទពយសមបតិត
កំរណើត ឬវណណ ៈរ្សងៗរទៀត)។

(vi)

សាានភាពរ្សងៗរទៀត របើរទាះបីជាមិនមានខច្ងខ្ងរេើ ប៉ាខនតអាក្ស័យត្តម
េកេណៈ បស់វា គឺក្សរដៀងោននឹងអាខី ដេមានខច្ងខដ

3121

3123

។

កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić

កថ្នខណឌ ៦៩៣។
3122

កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Deronjić

រេើបណតឹងសា ទកេរេើកា ្តនាទរទាស កថ្នខណឌ ១០៦-១០៧។
3123
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៣។ ដកក្សង់ វិធាន ១៤៥(២)(ខ) នន
វិធាននីតិ វិធី និងភ័សត្ត
តុ ង បស់តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

925

01007233
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1070> យតតិសា្សត បស់តលាកា អនត ជាតិដនទរទៀតបានកំណត់ថ្ន
បស់ជនជាប់រោទ

បនទក
ុ ននកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង

ក់ព័នរធ ៅនឹងសាានសក្មាេរទាស តក្មូវឲ្យមានបទដ្ឋានទាបជាងបនទក
ុ ននកា

3124

បង្វាញភ័សត្ត
តុ ង បស់ក្ពះោជអាជាាអំពីសាានទមៃនរ់ ទាស

។

សាានសក្មាេរទាសអាច្នឹងក្តូវ

យកមកពិោ ណា រដ្ឋយមិនគិតថ្នរតើសាានសក្មាេរទាសទាំងរនាះ ក់ព័នរធ ដ្ឋយផ្ទទេ់ ឬ មិន
ផ្ទទេ់រៅនឹងបទរេមើសខដេរោទក្បកាន់ខដ

ឬោ៉ាងណារនាះរទ

3125

។ វិធាន ១៤៥(២)(ក) នន

វិធាននីតិ វិធី និងភ័សត្ត
តុ ង បស់តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិបានកំណត់សាានសក្មាេរទាសដូច្ខ្ង
រក្កាមរនះ ខដេអងគជំនំជក្មះបានសរក្មច្យកសាជាងមីរទៀត៖
(i)

កាេៈរទសៈខដេមាន យៈរពេខៃីខដេបរងកើតបានជាមូេដ្ឋានសក្មាប់កា ដក
រច្ញពីកា មិនទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ ដូច្ជាកា បង្វាញអំពស
ី មតាភាពបញ្ញា
សាម តីមានបញ្ញាធៃន់ធៃ ឬកា បងេិតបងេំ។

(ii)

អំរពើ បស់ពិ ទធជនរក្កាយពីកា ក្បក្ពឹតិប
ត ទរេមើស ខដេ ួមបញ្ចូ េនូវកា ខិតខំ
ក្បឹងខក្បង បស់បគគេរនាះរដើមបីសងសំណងដេ់ជន ងរក្ោះ និងកា សហកា
ជាមួយតលាកា

3126

។

1071> អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន រោងត្តមយតតិសា្សតអនត ជាតិខដេមានក្សាប់ កា សរក្មច្
ទាក់ទងនឹងសិទធិរៅរសៃៀមមិនរ្ៃើយតប បស់ជនជាប់រោទ រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា មួយច្ំនួន
មិនក្តូវបានោត់ទកថ្ន ជាសាានទមៃន់រទាស រៅរពេរធាើកា កំណត់រទាសរនាះរទ

3127

។

១៨.២.៣ អានភាពននកា ករឃើញពិ ទធពប
ី ទរេមស
ើ រក្ច្ើនរៅរពេ្តនាទរទាស

1072> បទបបញ្ាតិនត នកិច្ចក្ពមរក្ពៀង

អ.វ.ត.ក ច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក និង វិធានន្ទកនុង

មិនបានច្ងអេ
ុ បង្វាញថ្នរតើអងគជំនំជក្មះអាច្រធាើកា ្តនាទរទាសស ប ួមខតមួយ
3124

រក្កាយពីបាន ក

កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៤។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić

កថ្នខណឌ ៦៨៧ កំណត់រជើងទំព័ រេខ ១៤៦៦។
3125
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić
កថ្នខណឌ ៦៩៦។
3126
វិធាន ១៤៥(២)(ក) នន វិធាននីតិ វិធី និងភ័សត្ត
តុ ង បស់តលាកា ក្ពហមទណឌអនត ជាតិ។
3127
សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić, កថ្នខណឌ ៦៨៧។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Delalić ក្ពមទាំងអនកដនទរទៀត។
សាេដីការេើរ ឿងកតី Limaj ក្ពមទាំងអនកដនទរទៀត, កថ្នខណឌ ៧៨៣។ សាេក្កម កថ្នខណឌ ៧២៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

926
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រឃើញពិ ទធ ច្ំរ ះបទរេមើសរក្ច្ើន
ខឡកពីោន បស់ជនជាប់រោទរនាះរទ
កនៃងមកថ្ន

3128

។ ប៉ាខនតរទាះជាោ៉ាងណា អងគជំនំជក្មះធាៃប់បានសរក្មច្

អងគជំនំជក្មះអាច្ក្បកាសរទាសស ប ួមខតមួយ

បស់ជនជាប់រោទ
រក្ច្ើន

រៅរពេខដេពិ ទធ នីមួយៗខ្អករៅរេើអំរពើឧក្កិដដ្ឋ
ា ច្់រដ្ឋយ

ខដេ្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ពីអំរពើឧក្កិដា ួម

កនុងក ណីខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធពីបទរេមើស

3129

។

១៨.៣ សំអាងរហត
១៨.៣.១ ភាពធៃនធ
់ ៃ ននបទឧក្កិដា
១៨.៣.១.១ កា ពិោ ណាជាទូរៅច្ំរ ះជនជាប់រោទទាំងពី

1073>

សហក្ពះោជអាជាាអះអាងថ្ន រៅកនុងកា វាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា អងគជំនំ-

ជក្មះគួ ពិោ ណាអំពីច្ំនួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើន កាេៈរទសៈននកា ក្បក្ពឹតប
ត ទរេមើសោ៉ាងសាហាវ
នក្ពន្ស
និង

និងអមនសសធម៌

ុ
្េ វិបាក យៈរពេខវងននបទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះរៅរេើក្បជាជនកមពជា

តួនាទីដ៏សំខ្ន់ បស់ជនជាប់រោទទាំងពី រៅកនុងកា រ ៀបច្ំ

3130

រនាះ

និងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មមទាង
ំ

។ អងគជំនំជក្មះយេ់ក្សបថ្ន កត្តតទាំងអស់រនះ មានភាព ក់ព័នរធ ៅនឹងកា សរក្មច្ពី

ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា រហើយក៏ក្សបជាមួយនឹងកា ខណនាំ បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ្ង
ខដ

3131

។

1074> អងគជំនំជក្មះបាន ករឃើញថ្ន នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវច្ំរ

ះឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ ( ួមបញ្ចូ េទាំង កា រធាើមនសសោត)
កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមាន កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ)។

3128

អងគជំនជ
ំ ក្មះកត់សមាគេ់ថ្ន បញ្ញារនះខសពីកា ្តនាទរទាសក្តួត ខដេទាក់ទងដេ់បញ្ញាថ្នរតើជនជាប់រោទអាច្

ក្តូវទទួេកា ្ទនាតរទាសច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមរ្សងៗោន រដ្ឋយខ្អករេើអំរពើជាមូេដ្ឋានដូច្ោនមួយ ឬរក្ច្ើន រហើយខដេក្តូវ
បានរដ្ឋះក្សាយ ួច្ោេ់រហើយ។ សូមរមើេខ្នកទី ១៧៖ ពិ ទធពីបទរេមើសរក្ច្ើន កថ្នខណឌ ១០៥៥-១០៦០។
3129
កាំង រហកកអាវ សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កថ្នខណឌ ៥៨៦ និង ៥៩០។
3130
សា ណាបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/1, ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា
ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៧២២ ដេ់ ៧៣៥។
3131
សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៣៧៥។ មៃឹកពីខ្ងរេើ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

927

01007235
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

1075> អងគជំនជំ ក្មះសាលាដំបូង ករឃើញថ្ន

ោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានម្នតី ដាកា

ច្ំនួន ២៥០ នាក់ ក្តូវបានសមាៃប់រៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

3132

េន់ នេ់

រហើយោ៉ាងរហាច្ណាស់ក៏មានក្បជាជន

ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត
ពី ២.៣៣០.០០០ នាក់ រៅ ២.៤៣០.០០០ នាក់ ជាជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
រៅកនុងអំឡុងរពេផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនរដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេទី១ និងទី២
ងរក្ោះរៅកនុងរ ឿងកតីរនះ

3133

។ ច្ំនួនជន-

សាិតរៅកនុងច្ំរណាមច្ំនួនជន ងរក្ោះខដេរក្ច្ើនបំ្តននរ ឿងកតីខដេ

ក្តូវបានជំនំជក្មះ ក់ព័នន
ធ ឹងឧក្កិដក
ា មមអនត ជាតិ។

ឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ៅទូទាង
ំ

ក្បរទសកមពជា
ុ កនុងអំឡុងរពេជិតពី ឆ្នំ។ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន ភាពធៃន់ធៃ នន
បទឧក្កិដក្ា តូវបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ត្តម យៈច្ំនួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើនរេើសេប់ និង វិសាេភាពទូលាយ
ខ្នកទីត្តង
ំ ភូមសា
ិ ្សត និងរពេរវលាននកា ងរក្ោះ។

1076> អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន

េកេខណឌននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំមានភាពធៃន់ធៃ មិនយកច្ិតត

ទកដ្ឋក់ និងអមនសសធម៌។ េកេខណឌទាំងរនាះ ួមមាន អាកាសធាតរៅតខ្ៃង
ំ
កា ខាះខ្តមាប
ូ
អាហា ទឹកសាអត ថ្ននំរពទយ ឬ ទីកខនៃងសានក់រៅសមក្សប កា ក្ ត់ក្បាស់ក្កុមក្គួសា កា រធាើបាប

3134

ោ៉ាងសាហាវនក្ពន្ស កា ភ័យ នធត់ កា គំោមកំខហង ក្ពមទាំងរហតកា ណ៍ហិងារ្សងៗរទៀត

។

ឧក្កិដក
ា មមក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយមិនបានគិតគូ ដេ់ជី វិតមនសស រហើយជាញឹកញាប់មានភាព
សាហាវនក្ពន្ស ខដេបរងកើតបានជាភាពធៃន់ធៃ ននបទក្កិដទា
ា ង
ំ រនាះ។

1077> ភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដក្ា តូវបានបង្វាញបខនាមរទៀត

ត្តម យៈ្េប៉ាះ េ់ យៈរពេយូ

និងធៃន់ធៃ ច្ំរ ះជន ងរក្ោះ និងសាច្់ញាតិ បស់ពួករគ ក្ពមទាំងច្ំរ ះក្បជាជនកមពជា
ុ ទូរៅ។
សក្មាប់ជន ងរក្ោះខដេបានបាត់បង់ជី វិតរដ្ឋយសា ខតឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនាះ គឺពិតជាទទួេ ង្េ
ប៉ាះ េ់ពីឧក្កិដក
ា មមរនាះពិតក្បាកដ។ ីឯអនកខដេរៅ ស់ោនមានជី វិត វិញ គឺទទួេ ងកា ប៉ាះទងគិច្

3132

សូមរមើេ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៨១។

3133

សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៧។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់

ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ ៦៣០។
3134
សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៩-៤៩១, ៥៤៦-៥៧៤។
ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ ៦៣៥-៦៣៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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3135

្ៃូវច្ិតត (Trauma) ជាប់ជារ ៀង ហូត ក្ពមទាំងមាន វិបលាៃសសាម តី និងជំងឺ្ូវៃ ច្ិតត

។ ្េ

ប៉ាះ េ់ធន
ៃ ់ធៃ ននឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះរៅរេើជន ងរក្ោះ និងសាច្់ញាតិ បស់ពួករគ គឺមានភាព នធត់
និងជាប់ជារ ៀង ហូត។

1078> អងគរហតដូច្ោនមិនអាច្យកមករក្បើក្បាស់
3136

និងសាានទមៃន់រទាស្ងបានរឡើយ

សក្មាប់កា បង្វាញពីភាពធៃនធ
់ ៃ ននបទឧក្កិដ្
ា ង

។ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងមាន្នាទនសិទធិកនុងកា សរក្មច្

ថ្នរតើកត្តតណាមួយខដេមានភាពសមក្សបជាង កនុងកា កំណត់អំពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា ឬសាាន

3137

ទមៃន់រទាសរនាះ

។ រៅកនុងកាេៈរទសៈជារក្ច្ើន អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណារៅ

រេើភាពង្វយ ងរក្ោះ បស់ជន ងរក្ោះ

រៅរពេវាយតនមៃពីភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដរា ទ

រដ្ឋយ

យេ់រឃើញថ្ន កត្តតរនះមានភាពសមក្សបជាង សក្មាប់កា ពិោ ណាពីសាានទមៃន់រទាស។
១៨.៣.១.២ តួនាទី បស់ នួន ជា

1079> អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន នួន ជា គឺជាតួអងគសំខ្ន់មួយខដេទទួេខសក្តូវរេើកា បរងកើត
រោេនរោបាយបកស

3138

។ កនុងនាមជាអនរេខ្បកស ោត់មានអំណាច្រធាើរសច្កតីសរក្មច្ច្ង

រក្កាយជាមួយនឹង ប៉ាេ ពត

3139

។ នួន ជា បានដឹងថ្ន អាច្នឹងមានឧក្កិដក
ា មមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតត

រហើយោត់បានច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ោប់ត្តង
ំ ពីរពេខដេរោេបំណងរនះក្តូវបាន
បរងកើតរឡើងជារេើកដំបូង ហូតដេ់រពញអំឡុងរពេខដេ ក់ព័ននធ នសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ
ោប់ត្តង
ំ ពីកា ច្ូេ ួម បស់ោត់

3135

រៅកនុងដំណាក់កាេដំបូងននកា បរងកើតរោេនរោបាយខ្ងរេើ

សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៥២។ ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទី

េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២), កថ្នខណឌ ៦៣៩, ៦៤៤។ ខ្នកទី ១៩៖ សំណង ដាបបរវណី កថ្នខណឌ ១១៤១១១៥០។
3136
សាេក្កម បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៨៣។ សាេដីការេើខ្នក
សរក្មច្រសច្កតី រេើរ ឿងកតី Deronjić, កថ្នខណឌ ១០៦ ដេ់ ១០៧។
3137
សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Popović និងអនកដនទរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ ២១៣៨។ សាេដីការេើរ ឿងកតី
Vasiljević, កថ្នខណឌ ១៥៧។
3138
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៧៥។
3139
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ហូតដេ់រពេោត់បានច្ូេ ួមោ៉ាងសកមម រៅកនុងកា បនតអនវតតរោេនរោបាយទាំងរនះ
អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន

ឥទធិពេននតួនាទី បស់ោត់មានេកេណៈខ្ៃង
ំ កាៃ

មនសសតិច្តួច្ណាស់ខដេមានតួនាទីជា “ថ្ននក់រេើ”

3141

3140

។

រដ្ឋយសា ខតមាន

។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

យេ់រឃើញថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ នួន ជា រៅកនុងឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ មានេកេណៈធំរធង និងមាន
ឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃ។
១៨.៣.១.៣ តួនាទី បស់ រខៀវ សំ្ន

1080> អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន

រខៀវ សំ្ន គឺជាតួអងគសំខ្ន់មួយខដេទទួេខសក្តូវរេើកា

បរងកើតរោេនរោបាយបកស ខដេជាកមមវតានុ នសំណំរ ឿង ០០២/០១។ រៅក្គប់រពេរៅកនុងអំឡុង
រពេខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងសំណំរ ឿងរេខ ០០២/០១ រនះ ោត់ក៏បាន្សពា្ាយ អនម័ត និងកា
រោេបំណង ួម និងរោេនរោបាយទាំងរនះ រដ្ឋយបាន្តេ់កា រេើកទឹកច្ិតត កា ោំក្ទ និងរធាើ
ជាតំណាងដ៏គួ ឲ្យទកច្ិតត និងគួ ឲ្យរោ ព ខដេបណា
ត េឲ្យឧក្កិដក
ា មមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតោ
ត ៉ា ង

3142

សកមម

។ រខៀវ សំ្ន បានដឹងថ្ន អាច្នឹងមានឧក្កិដក
ា មមនានាក្តូវបានក្បក្ពឹតត រហើយោត់បាន

ច្ូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួមរនះ ោប់ត្តង
ំ ពីរពេខដេរោេបំណងរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើងជា
រេើកដំបូង ហូតដេ់រពញអំឡុងរពេខដេ ក់ព័ននធ នសំណរំ ឿង ០០២/០១។ រៅខណៈរពេរនាះ
ខដ ោត់បានអនវតតកិច្ចកា រសដាកិច្ចសំខ្ន់ៗននរោេបំណង ួមរនះ ខដេមានរច្តនារធាើោ៉ាងណា
ឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ ខក្បកាៃយជាក្បរទសខដេមានកសិកមមទំរនើប រហើយរក្កាយមកកាៃយជាក្បរទស
ឧសាហកមមមួយ រដ្ឋយមិនគិតពីតនមៃ បស់មនសសរៅកនុងកា អនវតតរោេបំណង ួមរនះរទ

3143

។

រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា ច្ូេ ួម បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ រនះ
មានេកេណៈធំរធង និងមានឥទធិពេខ្ៃង
ំ កាៃ។

3140

ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៣៩-៨៥៧, ៨៦១។

3141

ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣៤៧-៣៤៨។ ខ្នកទី ១៥៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហម-

ទណឌ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៨៧៥។
3142
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៨០-៩៨៧។
3143
ខ្នកទី ១៦៖ កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៩៧៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៨.៣.២ សាានទមៃនរ់ ទាស
១៨.៣.២.១ កា ពិោ ណាជាទូរៅច្ំរ ះជនជាប់រោទទាំងពី

1081> សហក្ពះោជអាជាារេើករឡើងថ្ន

មានកត្តតមួយច្ំនួនដូច្ខ្ងរក្កាមខដេអាច្បរងកើនទមៃន់

រទាសច្ំរ ះជនជាប់រោទគឺ៖ ជនជាប់រោទមានក់ៗបាន ំរលាភបំ ន “ទាំងក្សុង” រេើអំណាច្
និងតួនាទី្ូវៃ កា កា ោមនេទធភាពទាេ់ខតរសាះកនុងកា កា

ខៃួន បស់ជន ងរក្ោះ និងច្ំនួនជន-

3144

ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើន ក្ពមទាំងភាពសាហាវនក្ពន្ស និងកា ងប់ងេ់នឹងកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម

1082> បគគេខដេង្វយ ងរក្ោះជារក្ច្ើន ដូច្ជា កមា

។

ជនោស់ជោ អនកជំងឺ និងអនក បួសខដេ

ា មម
ក្តូវបានបរណតញរច្ញពីមនទី រពទយ ្សតីមានន្ទរ ះ និង្សតរី ទើប្ៃងទរនៃ គឺជាកមមវតានុ នឧក្កិដក
រៅកនុងដំណាក់កាេទាំងពី ននកា ជរមៃៀសក្បជាជនរនះ
ទទួេ ងកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

3145

មិនអាច្ជួយខៃួនឯងបាន

។

រេើសពីរនះរទៀត

អនកខដេក្តូវ

ជាពិរសសត្តម យៈសកមមភាពផ្ទទេ់

បស់ពួកខខម ក្កហម ជន ងរក្ោះទន់រខាយ អស់កមាៃំង មាន បួស និងមានជំងឺ រដ្ឋយសា ខតខាះ

3146

ច្ំណីអាហា
រឃើញថ្ន

ទីកខនៃងសានក់រៅ ជំនួយ ឬ បងគន់អនាម័យ

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់

អងគរហតខដេឧក្កិដក
ា មមក្តូវបានក្បក្ពឹតច្
ត ំរ ះបគគេខដេង្វយ ងរក្ោះ

មរធាបាយកា

និងោមន

ខៃួន គឺជាសាានទមៃន់រទាស។

1083>រដ្ឋយសា ខតច្ំនួនជន ងរក្ោះក្តូវបានយកមកពិោ ណារៅកនុងកា វាយតនមៃរេើភាពធៃន-់
ធៃ ននបទឧក្កិដរា នាះ

3147

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណារេើកត្តតរនះជាសាានទមៃន់រទាស

ដូច្ខដេបានរសនើរឡើងរដ្ឋយសហក្ពះោជអាជាារទ។

3144

សា ណាបញ្ច ប់កា ពិភាការដញរដ្ឋេ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១, ឯកសា E295/6/1, ច្ះនងៃទី ២៧ ខខ កញ្ញា

ឆ្នំ ២០១៣, កថ្នខណឌ ៧៣៦ ដេ់ ៧៣៩។
3145
សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៦-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៤៧។
3146
សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៥៤៦-៥៧៤។ ខ្នកទី ១១៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦៤៧-៦៤៨។
3147
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូង រេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៥៨៣។ សាេដីការេើខ្នក
សរក្មច្រសច្កតី រេើរ ឿងកតី Deronjić, កថ្នខណឌ១០៦ ដេ់ ១០៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៨.៣.២.២ កា ពិោ ណាច្ំរ ះ នួន ជា

1084> អងគជំនំជក្មះ ករឃើញថ្ន នួន ជា ក្តូវទទួេខសក្តូវរេើឧក្កិដកា មមក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ
ខដេកនុងរនាះមាន

កា សមាៃប់ ង្វគេ ( ួមបញ្ចូ េទាំង កា រធាើមនសសោត) កា រធាើទកេបករមនញ

រដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមានទាំង កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ
រដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និងកា បាត់ខួ ៃនរដ្ឋយបងេំ)។ កា ច្ូេ ួម
ច្ំខណក បស់ នួន ជា រៅកនុងឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ អស់រនះ ួមមាន ត្តម យៈកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅ
កនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈតួនាទី ជា្ៃូវកា បស់ោត់ជារក្ច្ើន ដូច្ជា កនុងនាម
ជាអនរេខ្បកស កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ រៅក្គប់រពេកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ និងកនុងនាមជា
សមាជិករពញសិទធិនន

គណៈកមាមធិកា មជឈិម និងគណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍ននបកសកមមយ
ុ នីស ត

កមពជា
ុ ។ កា ច្ូេ ួមច្ំខណករនះគឺជាកា ំរលាភបំ នរេើតួនាទីខដេមានអំណាច្ និងមានឥទធិពេ
បស់ោត់

3148

ដូរច្នះបរងកើតបានជាសាានទមៃន់រទាស។

1085> របើរទាះបីជា នួន ជា បានខិតខំក្បឹងខក្បងកនុងកា បំរពញតួនាទី បស់ោត់ក៏រដ្ឋយ ក៏សហក្ពះោជអាជាាបានខកខ្នកនុងកា បង្វាញថ្ន នួន ជា មានកា រពញច្ិតច្
ត ំរ ះសកមមភាពឧក្កិដា បស់
ោត់។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណាអំពីកា រពញច្ិតថ្ន
ត ជាសាានទមៃនរ់ ទាស
រទ។

1086> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបងូ យេ់រឃើញថ្ន

ខដេរធាើឲ្យោត់យេ់ដឹងច្ាស់លាស់អំពីបច្ច័យទាំងឡាយខដេរកើតរច្ញពីសកមមភាព

ខពង់ខពស់
បស់ោត់

នួន ជា ក៏ជាបគគេមានក់ខដេមានច្ំរណះដឹង

3149

។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន អងគរហតទាំងរនះបរងកើតបានជាសាាន

ទមៃន់រទាស។
១៨.៣.២.៣ កា ពិោ ណាច្ំរ ះ រខៀវ សំ្ន

1087> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន ក្តូវទទួេខសក្តូវច្ំរ

ះឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ ខដេកនុងរនាះមាន កា សមាៃប់ ង្វគេ ( ួមបញ្ចូ េទាំង កា រធាើមនសសោត)
3148

សាេដីការេើរ ឿងកតី Šainović និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៨០២។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Stanišić និង

Župljanin កថ្នខណឌ ៩២៩ និង ៩៤៨។
3149
ខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា រធាើទកេបករមនញរដ្ឋយមូេរហតនរោបាយ និងអំរពើអមនសសធម៌រ្សងៗរទៀត ( ួមមានទាំង
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំ កា ប៉ាះ េ់ដេ់រសច្កតីនងៃងូ ន បស់មនសស និងកា បាត់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយបងេំ)។
កា ច្ូេ ួមច្ំខណក បស់ រខៀវ សំ្ន រៅកនុងឧក្កិដក
ា មម ួមមាន ត្តម យៈកា ច្ូេ ួម បស់ោត់
រៅកនុងសហឧក្កិដក
ា មម ួម ក្តូវបានរធាើរឡើងត្តម យៈតួនាទីជា្ៃូវកា បស់ោត់ជារក្ច្ើន ួមមាន កនុង
នាមជាសមាជិកននគណៈកមាមធិកា មជឈិមបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

សមាជិកមនទី -៨៧០

ក្បធាន

គណៈក្បធាន ដា និងជាកមាមភិបាេជាន់ខពស់បំ្តរៅកនុងោជ ដ្ឋាភិបាេ ួប ួមជាតិកមពជា
ុ ។ ទាំង
អស់រនះ គឺជាកា ំរលាភបំ នរេើតួនាទីខដេមានអំណាច្ និងមានឥទធិពេ បស់ោត់

3150

ដូរច្នះ

បរងកើតបានជាសាានទមៃន់រទាស។

1088> ្នទៈ

កនុងន័យននកា សម័ក្គច្ិតត គឺជាធាត្សំោបា
ំ ច្់ននបទឧក្កិដា ដូរច្នះ វាមិនខមនជាសាាន

ទមៃន់រទាសរនាះរទ

3151

។ របើរទាះបីជាភ័សត្ត
តុ ងបានបង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបំរពញតួនាទី

បស់ោត់រដ្ឋយសម័ក្គច្ិតត និងរដ្ឋយមានសមបជញ្ាៈក៏រដ្ឋយ ក៏សហក្ពះោជអាជាាបានខកខ្នកនុង
កា បង្វាញថ្ន រខៀវ សំ្ន មានកា រពញច្ិតច្
ត ំរ ះសកមមភាពឧក្កិដា បស់ោត់។ រហតដូរច្នះ
អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនពិោ ណាអំពីកា រពញច្ិតថ្ន
ត ជាសាានទមៃន់រទាសរទ។

1089> អងគជំនជំ ក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន គឺជាបគគេមានក់ខដេមានច្ំរណះដឹង
ខពង់ខពស់

3152

។

ោត់បានបញ្ច ប់កា សិកាថ្ននក់កក្មិតរក្កាយឧតតមសិកាទាំងខ្នកច្ាប់

រសដាកិច្ចរដ្ឋយរជាគជ័យ

រហតដូរច្នះ

និងខ្នក

ោត់យេ់ដឹងច្ាស់លាស់អំពីបច្ច័យទាំងឡាយខដេរកើត

រច្ញពីសកមមភាព បស់ោត់។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន អងគរហតទាំងរនះបរងកើត
បានជាសាានទមៃន់រទាស។
១៨.៣.៣ សាានសក្មាេរទាស
១៨.៣.៣.១ កា ពិោ ណាជាទូរៅច្ំរ ះជនជាប់រោទទាំងពី

1090> សហក្ពះោជអាជាាអះអាងថ្ន

មិនមាន “សាានសក្មាេរទាសខដេ ក់ព័ន”ធ រដើមបីកាត់

បនាយរទាសជនជាប់រោទណាមានក់រៅកនុងរ ឿងកតីរនះរទ រដ្ឋយសា ខតមិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពី

3150

សាេដីការេើរ ឿងកតី Šainović និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១៨០២។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Stanišić និង

Župljanin កថ្នខណឌ ៩២៩ និង ៩៤៨។
3151
សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Popović និងអនកដនទរទៀត។ សាេក្កម កថ្នខណឌ២១៥៤។
3152
សូមរមើេខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥១-៣៥៥។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា ច្ះរខាយខ្នកបញ្ញាសាម តី ឬ មានកា បងេិតបងេំរឡើយ រហើយជនជាប់រោទមិនបានបង្វាញអំពី
វិបបដិសា ីច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានាខដេពួកោត់បានក្បក្ពឹតត ឬ
រឡើយ

3153

។

ក៏សហកា ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក

រទាះបីជាជនជាប់រោទមិនបានរេើករឡើងរដ្ឋយផ្ទទេ់ទាក់ទងនឹងសាានសក្មាេ

រទាសក៏រដ្ឋយ ក៏អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមាន្នាទនសិទធិកនុងកា ពិោ ណាអំពីកត្តតរ្សងៗ ខដេ
អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្នមានេកេណៈជាសាានសក្មាេរទាសខដ

3154

។

1091> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងយេ់ក្សបជាមួយនឹងកា រេើករឡើង បស់សហក្ពះោជអាជាា
ខដេថ្ន មិនមានភ័សត្ត
តុ ងបង្វាញអំពីកា ច្ះរខាយខ្នកបញ្ញាសាម តី ឬ មានកា បងេិតបងេំរឡើយ។
១៨.៣.៣.២ កា ពិោ ណាច្ំរ ះ នួន ជា

1092> រៅកនុងអំឡុងសវនាកា

នួន ជា បានសខមតងនូវកា រសាកសាតយ បស់ោត់ថ្ន កា ដឹកនាំ

បស់ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ “មិនបានដិតដេ់”

3155

ប៉ាខនតបានអះអាងថ្ន ោត់មិនមានអំណាច្

អាីរទ ទាក់ទិននឹងអងគនីតិក្បតិបតតិ បស់ ដ្ឋាភិបាេនារពេរនាះ

3156

។ នួន ជា បានបញ្ញជក់ថ្ន កមពជា
ុ

ក្បជាធិបរតយយមាន “បំណងេអ” ច្ំរ ះជាតិ រហើយ “មានក់ៗ” “េះបង់តសូរដើមបីជាតិ”

3157

។

ោត់បានោត់ទកអនកទាំងឡាយខដេបានេះបង់ជី វិតកនុងអំឡុងរពេរនាះថ្នជា “អនកខដេបាត់បង់
រៅ”
ថ្ន

3158

។ រៅកនុងកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ នួន ជា បានរេើករឡើង

“របើរទាះបីជារសាកនាដកមមរៅកនុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

គឺជាេទធ្េខដេបងករឡើង

រដ្ឋយពួកជនកបត់ច្េនាក៏រដ្ឋយ ក៏កនុងនាមខាំជា
ុ អនរេខ្បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេមានភា កិច្ច
រោសនា អប់ ំ អំពីរោេនរោបាយ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ
ខាំស
ុ ូមរទាសជាសាធា ណៈ

3153

សា ណាបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញរដ្ឋេ បស់សហក្ពះោជអាជាាកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ ឯកសា E295/6/1 នងៃ

ទី ២៧ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៧៤០-៧៤៣។
3154
សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Simić និងអនករ្សងរទៀត កថ្នខណឌ ១០៦៦។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Krstić កថ្នខណឌ

៧១៣។ សាេដីការេើរ ឿងកតី Taylor កថ្នខណឌ ៦៧៥។
3155

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៨-២០។

3156

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ១៤-១៧។

3157
3158

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ៤១-៤២។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ៤១-៤២។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ច្ំរ ះជន ងរក្ោះ ក្កុមក្គួសា ជន ងរក្ោះ និងក្បជាជនកមពជា
ុ ទាំងមូេ”

។ នួន ជា បានខងៃង

ោត់ទទួេខសក្តូវខ្នកសីេធម៌ច្ំរ ះកា ក្គប់ក្គងមិនបានដិតដេ់ បស់បកស

បខនាមរទៀតថ្ន
កមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

3159

3160

។

1093> រដើមបីទទួេបានសាានសក្មាេរទាស
ក្តង់ និងពិតក្បាកដ

កា បង្វាញពី វិបបដិសា ី ក្តូវខតមានេកេណៈរសាមះ

3161

។ ជនជាប់រោទ អាច្សំខដងនូវកា រសាកសាតយរដ្ឋយរសាមះក្តង់ រដ្ឋយ

មិនបានសា ភាពអំពីកា ច្ូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងឧក្កិដក
ា មមក៏រដ្ឋយ ក៏កា សំខដងនូវ វិបបដិសា ីរនះ
តក្មូវឲ្យមានកា ទទួេយកនូវកា ទទួេខសក្តូវខ្ងខ្នកសីេធម៌ច្ំរ ះកំហស បស់ខួ ន
ៃ

3162

។

អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន កា សំអភ័យរទាស បស់ នួន ជា មិនមានតនមៃជាសាានសក្មាេរទាស
រទ រដ្ឋយសា ខតោត់មិនទទួេយកនូវកា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកំហសផ្ទទេ់ បស់ោត់។ ្ទយ
ុ រៅ
វិញ ោត់បានសូមរទាសច្ំរ ះអំរពើ បស់ “ពួកជនកបត់” និងបានកំណត់កា ទទួេខសក្តូវផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ
ោត់ក្តឹមកា ខកខ្នមិនបានក្គប់ក្គងឲ្យបានដិតដេ់ បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

រៅរេើអក
ន ទាំង

ឡាយខដេក្តូវបានសនមតថ្នជាជនកបត់ និងមិនក្តូវបានកំណត់អតតសញ្ញាណ។

1094> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានពិោ ណារៅរេើប ិមាណ

និងគណភាពននព័ត៌មាន ខដេ

នួន ជា បាន្តេ់ឲ្យ អ.វ.ត.ក។ នួន ជា បានរធាើកា បញ្ញជក់ជារក្ច្ើនដងទាក់ទងនឹងតួនាទី និងមខង្វ បស់ោត់កនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ ពីដំបូង ោត់បានសហកា ជាមួយ អងគជំនំជក្មះ
រដ្ឋយបានរ្ៃើយសំណួ

ក់ព័នន
ធ ឹងសាវត្ត បស់បកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ ខដេរៅកនុង អំឡុងរពេរនាះ

ោត់បានបញ្ញជក់អំពីទំនាក់ទំនងោ៉ាងជិតសនិទធ

និងយូ មករហើយជាមួយនឹងបកសកមមយ
ុ នីសក
ត មពជា
ុ

តួនាទី បស់ោត់ជាអនរេខ្បកស និងសមាជិកភាព បស់ោត់រៅកនុងគណៈកមាមធិកា មជឈិម និង
គណៈកមាមធិកា អច្ិន្នតយ៍
3159

ួមទាំងកា ខតងត្តំងោត់ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន

3163

។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ នួន

ជា) ទំព័ ២៥-២៧។
3160
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ២០១៣ (រសច្កតីសននិដ្ឋានបញ្ច បកា
់ ពិភាការដញរដ្ឋេ បស់ជនជាប់រោទ នួន
ជា) ទំព័ ២៤-២៦។ សូមរមើេ្ងខដ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នួន ជា) ទំព័ ៦៧-៧២។
3161
សាេដីការេើរ ឿងកតី Blaškić កថ្នខណឌ ៧០៥។
3162
សាេដីការេើរ ឿងកតី Strugar កថ្នខណឌ ៣៦៦។
3163
សូមរមើេខ្នកទី ៧៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ នួន ជា កថ្នខណឌ ៣០៥-៣១១, ៣១៣-៣១៤, ៣១៩-៣២០,
៣៤៧-៣៤៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

935

01007243
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ កា សហកា បស់ោត់មាន យៈរពេខៃី និងរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើ
កា សហកា ដ៏តិច្តួច្រនះ

អងគជំនំជក្មះ្តេ់តនមៃតិច្តួច្បំ្តដេ់កា សហកា រនះ

ជាសាាន

សក្មាេរទាស។

1095> អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន
3164

រទាស

វ័យោស់អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាានសក្មាេ

រហើយ្តេ់ឲ្យនូវសាានសក្មាេតិច្តួច្បំ្តច្ំរ ះវ័យោស់រនះ។ រដ្ឋយកត់សមាគេ់ថ្ន

បញ្ញាសខភាពអាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាានសក្មាេ
ប៉ារណា
ណ ះ

3165

ខតរៅកនុងកាេៈរទសៈពិរសស

និង រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា វាយតនមៃអំពីបញ្ញាសខភាព បស់ជនជាប់រោទរដ្ឋយ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរនាះ

3166

អងគជំនំជក្មះមិនពិោ ណាអំពីបញ្ញាសខភាពថ្នជាសាាន

សក្មាេរទាសរៅកនុងកាេៈរទសៈននរ ឿងកតីរនះរទ។
១៨.៣.៣.៣ កា ពិោ ណាច្ំរ ះ រខៀវ សំ្ន

1096> រៅកនុងអំឡុងរពេសវនាកា

និងកនុងរពេរធាើរសច្កតីសននិដ្ឋានបិទបញ្ច ប់កិច្ចពិភាការដញ

រដ្ឋេ រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធថ្ន ោត់មិនបានដឹង និងមិនទទួេខសក្តូវច្ំរ ះក្ពឹតិកា
ត ណ៍នានា
ខដេ “អាច្រកើតមាន” បនាទប់ពីជ័យជមនះ បស់ខខម ក្កហមរនាះរទ រហើយោត់បានបញ្ញជក់ថ្ន រទាះ
កនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ ោត់មិនមានអំណាច្កនុងកា រធាើអនតោគមន៍រទ

3167

។ រខៀវ សំ្ន បានសូម

3168

រទាសច្ំរ ះកា មិនបានដឹងអំពីកា ងទកេរវទនាកនុងអំឡុង បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ

។

អងគជំនំ-

3164

សាេដីការេើរ ឿងកតី Ɖorđević កថ្នខណឌ ៩៧៤, ៩៨០។

3165

សាេក្កមក្បកាសរទាស រេើរ ឿងកតី Simić កថ្នខណឌ ៩៧-៩៨។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ ៨៤៨។
3166

រសច្កតីសរក្មច្រេើសមបទា បស់ជនជាប់រោទ នួន ជា កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E301/11 នងៃទី ២៥

ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៤។
3167
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៣-១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៨-៧១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៤-១៩។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៤-១៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៦៦-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៩-២១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣១ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ (រសច្កតីខងៃងច្ងរក្កាយ បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ៥៣-៥៤,
៥៥។ ខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៨៨។
3168
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រខៀវ សំ្ន) ទំព័ ១៤-១៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

936

01007244
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រខៀវ សំ្ន បានបដិរសធកនុងកា ទទួេខសក្តូវច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមនានាខដេ
ក្តូវបានក្បក្ពឹតរត ឡើង

រហើយោត់ក៏មិនបានសខមតងនូវ វិបបដិសា ីច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមទាំងរនាះរឡើយ។

រហតដូរច្នះ វិបបដិសា ី មិនអាច្ក្តូវបានោត់ទកថ្នជាសាានសក្មាេរទាសរឡើយ។

1097> កា ពិនិតយរឡើងវិញ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើកា ច្ូេ ួម បស់

រខៀវ សំ្ន រៅ

កនុងសវនាកា បង្វាញឲ្យរឃើញពីកា សហកា តិច្តួច្ជាមួយនឹង អ.វ.ត.ក។ កនុងអំឡុងរពេសវនាកា
រខៀវ សំ្ន បានរ្ៃើយសំណួ ទាក់ទងនឹងអតតសញ្ញាណ សាវត្ត ផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ បស់ោត់ និងឯកសា
មួយច្ំនួនរៅកនុងសំណំរ ឿង។
បបរវណីបានរោទសួ ោត់្ងខដ

ោត់ក៏បានរ្ៃើយរៅនឹងសំណួ មួយច្ំនួន

3169

ខដេរដើមបណតឹង ដា-

ខដេកា រ្ៃើយសំណួ រនះ អាច្មានឥទធិពេខៃះរៅកនុងកា

ជួយសក្មួេដេ់កា ្សះ្ា។ រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា សហកា ដ៏តិច្តួច្រនះ អងគជំនំជក្មះ្តេ់
តនមៃតិច្តួច្បំ្តដេ់កា សហកា រនះ ជាសាានសក្មាេរទាស។

1098> អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន

3170

វ័យោស់អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាានសក្មាេរទាស

និង្តេ់ឲ្យនូវសាានសក្មាេតិច្តួច្បំ្តច្ំរ ះវ័យោស់រនះ។ រដ្ឋយកត់សមាគេ់ថ្ន បញ្ញាសខភាព
អាច្ក្តូវបានពិោ ណាថ្នជាសាានសក្មាេរទាស ខតរៅកនុងកាេៈរទសៈពិរសសប៉ារណា
ណ ះ

3171

និង

រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា វាយតនមៃអំពីបញ្ញាសខភាព បស់ជនជាប់រោទ រដ្ឋយអងគជំនំជក្មះសាលា-

3172

ដំបូង

អងគជំនំជក្មះបដិរសធមិនពិោ ណាអំពីបញ្ញាសខភាពថ្នជាសាានសក្មាេរទាសរៅកនុង

កាេៈរទសៈននរ ឿងកតីរនះរទ។
១៨.៣.៤ សាកសីអព
ំ អ
ី តតច្ ត
ិ បស់ជនជាប់រោទ

1099> សាកសីច្ំនួន ៥ នាក់ បាន្តេ់សកេីកមមអំពីអតតច្ ិត បស់ រខៀវ សំ្ន3173។ សាកសីបាន
អះអាងថ្ន រខៀវ សំ្ន ធាៃប់មាន និងរៅខតមានក្បជាក្បិយភាពរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ

3174

និងជា

3169

សូមរមើេខ្នកទី ៨៖ តួនាទី និងមខង្វ បស់ រខៀវ សំ្ន កថ្នខណឌ ៣៥០។

3170

សាេដីការេើរ ឿងកតី Ɖorđević កថ្នខណឌ ៩៧៤, ៩៨០។

3171

សាសក្កមក្បកាសរទាសកនុងរ ឿងកតី Simić កថ្នខណឌ ៩៧-៩៨។ សាេក្កមរេើរ ឿងកតី Kordić និង Čerkez

កថ្នខណឌ ៨៤៨។
3172

រសច្កតីសរក្មច្រេើសមបទា បស់ជនជាប់រោទ រខៀវ សំ្ន កនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា ឯកសា E301/12 នងៃទី

២៥ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៤។
3173
ួមមាន Philippe JULLIAN-GAUFRES, រៅ សគនធ, ទន់ រសឿន, សខ រ ឿ និង សូ សជាតិ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

មនសសខដេមានកា រោ ពក្សឡាញ់

3175

រសាមះក្តង់

3177

សងគម និងសខមាេភាពសក្មាប់ក្បជាជនកមពជា
ុ

3176

និងជាមនសសខដេច្ង់បានយតតិធម៌

។ សាកសីច្ំនួន ២ នាក់ បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន

រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតច្
ត ំរ ះក្បជាជនរដ្ឋយរសមើភាព និងមិនរ ីសរអើងរឡើយ

3178

។ សាកសីជា

3179

រក្ច្ើនបានបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ សំ្ន មិនខមនជាមនសសកាច្ ឬ ជាមនសសសាហាវរនាះរឡើយ

1100> Philippe

។

JULLIAN-GAUFRES បានជួប រខៀវ សំ្ន ជារេើកដំបូងរៅឯសាកេ

វិទាេ័យមួយកនុងក្បរទសបាោំងកនុងទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៥០ បនាទប់មករទៀត បានជួបោត់ជារក្ច្ើន
រេើករៅច្រនាៃះឆ្នំ ១៩៦១ និងឆ្នំ ១៩៦៦ កនុងក្បរទសកមពជា
ុ

3180

និងរក្កាយមករទៀត បានជួបោត់

រៅកនុងទសវតស ៍ឆ្នំ ១៩៩០ និងទសវតស ៍ឆ្នំ ២០០០ រៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
ក្បរទសច្ិន និង

3174

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៦២-៦៣។ ឧបសមព័នធ

៤ ៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា E190/2.5 នងៃទី ១៥
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥៦-៥៧, ៥៨៥៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១១-១២។
3175
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥៥។
3176
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៦២-៦៣។ ឧបសមព័នធ
៤ ៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា E190/2.5 នងៃទី ១៥
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៨-១០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៦-៦៧។
3177
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥៤, ៥៦-៥៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា
ឆ្នំ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៦២-៦៣។
3178
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៦-៦៧។
3179
ឧបសមព័នធ ៤ ៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា
E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រៅ សគនធ)
ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១៣-១៤។ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
កត់សមាគេ់ថ្ន សាកសីមានក់កនុងច្ំរណាមសាកសីទាំងរនះ គឺ រៅ សគនធ ខដេធាៃប់បានជួប រខៀវ សំ្ន ខតបួនដងប៉ារណា
ណ ះ
៖ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រៅ សគនធ) ទំព័ ៥៣-៥៤។
3180
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៤៩-៥៦។ ឧបសមព័នធ
៤ ៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា E190/2.5 នងៃទី ១៥
ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៣-៦។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

3181

ក្បរទសបាោំង

។ ោត់បានសនទនាជារក្ច្ើនជាមួយនឹងជនជាប់រោទ ូបរនះ

3182

រដ្ឋយកនុងរពេ

សនទនារនាះ រខៀវ សំ្ន បានក្បាប់ោត់ថ្ន រោេបំណងសំខ្ន់ បស់ រខៀវ សំ្ន គឺរដើមបីរេើក
កមពស់ជីវភាព ស់រៅ បស់ក្បជាជនកមពជា
ុ ត្តម យៈកា រធាើបដិវតតរសដាកិច្ច
ឲ្យក្បរទសកមពជា
ុ អភិឌឍន៍បនតិច្មតងៗ និងរដ្ឋយោមនអំរពើរោ រៅ
បស់ រខៀវ សំ្ន ោប់ពីឆ្នំ ១៩៨៩ ដេ់ឆ្នំ ១៩៩៥

3185

3184

3183

រហើយថ្ន ោត់ច្ង់

។ សខ រ ឿ ខដេជាអងគ កស

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ សំ្ន បាន

ខណនាំអក
ន រៅរក្កាមបង្វគប់ បស់ោត់ ជាជាងបង្វគប់បញ្ញជពួករគ និងមិនខដេរមើេង្វយក្បជាជន
ក្កីក្ក ឬ កសិក រឡើយ រហើយោត់មិនខដេរឃើញន ណាមានក់មិនសបាយច្ិតជា
ត មួយនឹង រខៀវ

3186

សំ្ន រឡើយ

។

1101> សាកសីមួយច្ំនួនបាន្តេ់សកេីកមមអំពីអតតច្ ិត

និងសកមមភាព បស់ រខៀវ សំ្ន រៅមន

និងរក្កាយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ Philippe JULLIAN-GAUFRES បានបញ្ញជក់ថ្ន រខៀវ
បានេះបង់រពេរវលាជួយដេ់និសសិតខខម ខដេបានមកដេ់ទីក្កុងបា៉ា ីសកនុងទសវតស ឆ្
៍ នំ

សំ្ន
១៩៥០

3187

ឆ្នំ ១៩៦០

ោត់បានខិតខំកា

3188

រដ្ឋយខសច្ាប់

កសិក កមពជា
ុ ក្បឆ្ំងនឹង ណិជជក ខដេបំ នរៅកនុងទសវតស ៍

រហើយោត់បានរក្កាកឈ្ រឡើងក្បឆ្ំងនឹងអាជាាធ រោធា ខដេបានបងេិតបងេំ
ឲ្យក្បជាពេ ដារៅកនុងមូេដ្ឋាន បស់ោត់រធាើកា ង្វ នានារដ្ឋយោមនមូេរហត

3189

សមក្សប

។ កូនក្បសា ក្បុស បស់ រខៀវ សំ្ន រ្
ម ះ ទន់ រសឿន ខដេបាន ស់រៅជាមួយ

3181

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៥៧-៥៩។

3182

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៥៤-៥៥។

3183

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៦០-៦១។

3184

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៦០ ឧបសមព័នធ ៤ ៖

សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ
តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៥-៦។
3185
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សខ រ ឿ) ទំព័ ៦០-៦១។
3186
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សខ រ ឿ) ទំព័ ៦២-៦៣, ៦៦។
3187
ឧបសមព័នធ ៤៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា
E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៦-៧។
3188
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (Philippe JULLIAN-GAUFRES) ទំព័ ៥៤-៥៥។
3189
ឧបសមព័នធ ៤៖ សកេីកមមោក្ំ ទរលាក រខៀវ សំ្ន បស់រលាក Philippe JULLIAN-GAUFRES ឯកសា
E190/2.5 នងៃទី ១៥ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១០ ទំព័ ៦-៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ជនជាប់រោទោប់ពីឆ្នំ ១៩៨៨ ឬឆ្នំ ១៩៨៩ ហូតដេ់ឆ្នំ ១៩៩៤

3190

បាន្តេ់សកេីកមមថ្ន រខៀវ

សំ្ន មានទំនាក់ទំនងេអជាមួយអនកជិតខ្ង រហើយមនសសក្គប់ោនក្សឡាញ់ោប់អានោត់

3191

។

1102> ភ ិោ បស់ រខៀវ សំ្ន គឺអកន ក្សី សូ សជាតិ បាន្តេ់សកេីកមមអំពអី តតច្ ិត និងអាកបបកិ ិោ បស់សាាមី បស់ោត់ រៅមនរពេ កនុងអំឡុងរពេ និងរក្កាយ បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។
អនកក្សីបានពិពណ៌នាថ្ន រខៀវ សំ្ន ជាបញ្ញាជន និងជាអនករច្ះដឹង
ោបសា ច្ិតេ
ត អ និងអត់ធត
ម ់
ឬជាោតក រនាះរទ

3194

ច្ង់បានបណយស័កិអ
ត ីខា ដ

3193

3192

ខដេមានអតតច្ ិតសភាព

។ អនកក្សីបានបញ្ញជក់ថ្ន ោត់មិនមានអតតច្ ិតជាមនសសរោ រៅ

រហើយោត់មិនខមនជាមនសសខដេក្បក្ពឹតអ
ត ំរពើរថ្នកទាប ឬ រលាភេន់

3195

្ទយ
ុ រៅវិញ ោត់គឺជា “មនសសមានគណធម៌ និងសីេធម៌” មិន

ខដេរធាើឲ្យ សូ សជាតិ ពិបាកច្ិតរត ទ និងជាមនសសរសាមះក្តង់ណាស់

3196

។

1103> អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន រខៀវ សំ្ន អាច្រធាើអំរពើេអជាមួយនឹងភ ិោ បស់ោត់ និង
មានសណា
ត នច្ិតេ
ត អច្ំរ ះក្បជាជនរៅកនុងក ណីមួយច្ំនួន។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ កត្តតទាំង
អស់រនះ មិនខមនជាខ្នកសំខ្ន់ខដេអាច្សក្មាេរទាសឧក្កិដក
ា មម ច្ំរ ះភាពធៃន់ធៃ ននបទឧក្កិដា
នានាខដេ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធរនាះ រហើយនឹងមិនក្តូវបាន្តេ់តនមៃឲ្យ្ងខដ ។
រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង្តេ់តនមៃតិច្តួច្ជាសាានសក្មាេរទាសច្ំរ ះអំណះអំណាងពី
អតតច្ ិតេអរនះរៅរពេសរក្មច្អំពីរទាស។

1104> មិនមានសាកសីពីអតតច្ ិតណាមានក់
សាតប់សកេីកមមរទ

3197

ក់ព័នន
ធ ឹង នួន ជា ក្តូវបានអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

។

3190

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១២-១៣។

3191

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ទន់ រសឿន) ទំព័ ១២-១៤។

3192

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៤៧-៤៩។

3193

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៤៧-៤៩, ៥១-៥៣, ៦៧។

3194

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៧-៦៨។

3195

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៧-៦៨។

3196

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១០ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សជាតិ) ទំព័ ៦៧-៦៨។

3197

រសច្កតីសរក្មច្សាាព សតីពីសាកសី អនកជំនាញ និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេក្តូវសាតប់សកេីកមមរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១ ឯកសា E312 ច្ះនងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ១០៦-១១១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៨.៣.៥ កា ្តនាទរទាស
១៨.៣.៥.១ រទាសជាប់ពនធនាោ

1105> រៅកនុងកា សរក្មច្អំពីកា ្តនាទរទាសឲ្យបានសមក្សបច្ំរ

ះ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន អងគជំនំ-

ជក្មះសាលាដំបូង បានពិោ ណារៅរេើកាេៈរទសៈទាំងអស់ននរ ឿងកតីរនះ

ួមទាំងរោេកា ណ៍

ននកា ្តនាទរទាសខដេ ក់ព័នធ និងកត្តតទាំងអស់ខដេបានរេើករឡើងខ្ងរេើរនះ។ អងគជំនំជក្មះក៏
បានកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន រៅកនុងសាេដីការេើបណតឹងសាទកេ បស់ កាំង រហកកអាវ រៅ ឌច្
អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានសរក្មច្រដ្ឋយមតិភាគរក្ច្ើនរេើសេបថ្ន

អងគជំនំជំក្មះសាលា

ដំបូង រៅកនុងរ ឿងកតីរនាះ “បានសក្មច្្តនាទរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ រដ្ឋយមានកំណត់ យៈរពេរនាះ

3198

ថ្នមិនបាន្ៃះុ បញ្ញចង
ំ រៅនឹងភាពធៃន់ធៃ ននឧក្កិដក
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត

” រហើយក៏បានសរក្មច្

្តនាទរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជី វិត។ របើរទាះបីជា អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានយេ់រឃើញ
ថ្ន កា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ នួន ជា ធៃន់ធៃ ជាង រខៀវ សំ្ន កតី ក៏កា សរក្មច្្តនាទរទាស
ជនជាប់រោទដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជី វិតសក្មាប់ជនជាប់រោទមានក់ៗ គឺមានេកេណៈសមក្សប។
រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន មានកត្តតនានាជារក្ច្ើនបង្វាញឲ្យ
រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទទាំងពី នាក់រនះមានពិ ទធធន
ៃ ់ធៃ ជាងពិ ទធ បស់ កាំង រហកកអាវ កនុងសំណំ
រ ឿង ០០១ រក្ច្ើនណាស់ ដូច្ជា ច្ំនួនជន ងរក្ោះដ៏រក្ច្ើនរេើសេប និង ច្ំនួនឧក្កិដក
ា មម និង ភាព
ធៃន់ធៃ ននឧក្កិដក
ា មមខដេជនជាប់រោទមានក់ៗក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធរនាះ។ យតតិសា្សតខដេ
រច្ញរដ្ឋយអងគជំ នំជ ក្មះតលាកា កំពូេ

មិនបានអន ញ្ញាតឲ្យអងគជំ នំជ ក្មះសាលាដំបូង រធាើកា

្ៃះុ បញ្ញចង
ំ ពីភាពខសោន វាងជនជាប់រោទ និង កាំង រហកកអាវ ឬ រធាើកា ខបងខច្កកនុងកា ្តនាទរទាស
វាងជនជាប់រោទទាំងពី រនះបានរទ។ ត្តមសំអាងរហតទាំងអស់រនះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង
យេ់រឃើញថ្ន កា ្តនាទរទាសដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជី វិតសក្មាប់ជនជាប់រោទមានក់ៗ គឺជាកា
្តនាទរទាសសមក្សបបំ្ត ។

1106> ត្តមមូេដ្ឋានននសំអាងរហតខ្ងរេើ

អងគជំ នំជ ក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្្តនាទរទាស

ន្ួន្ ជា ដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជ្ វិត។

3198

កាំង រហកកអាវ សាេដីកា បស់អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេ កថ្នខណឌ ៣៧៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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1107> ត្តមមូេដ្ឋានននសំអាងរហតខ្ងរេើ

អងគជំ នំជ ក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្្តនាទរទាស

រខៀវ សំ្ន្ ដ្ឋក់ពនធនាោ អស់មួយជ្ វិត។
១៨.៣.៥.២ កា ប
ឹ អូសក្ទពយសមបតតិ បស់ជនជាប់រោទ

1108> អងគជំនំជក្មះបានទទួេសាគេ់ថ្ន ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន មិនមានក្ទពយ
សមបតតិ ក្បាក់កាស ឬអច្េនក្ទពយផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ ខដេទទួេបានរដ្ឋយខសច្ាប់ ឬ រដ្ឋយកា ក្បក្ពឹតត
អំរពើឧក្កិដរា ឡើយ

3199

។ រហតដូរច្នះ មិនមានក្ទពយសមបតតិខដេជាកមមវតានុ នកា ឹបអូស ក្សបត្តម

បទបបញ្ាតិមា
ត ក្ត្ត ៣៩ ងមី ននច្ាប់សីព
ត ីកា បរងកើត អ.វ.ត.ក រឡើយ។
១៩. សំណង ដ្ឋបបរវណ្
១៩.១ រសច្កតរី ្តម
ើ

1109> វិធាន

២៣(១) នន វិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “រោេបំណងននបណតឹងសត្ត
ំ ង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង

ដាបបរវណីរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ា គឺរដើមបី៖
ក. ច្ូេ ួមកនុងដំរណើ កា នីតិ វិធីក្ពហមទណឌ

ក្បឆ្ំងនឹងអនកខដេទទួេខសក្តូវច្ំរ ះ

ឧក្កិដក
ា មមរៅកនុងយត្តតធិកា បស់អងគជំនំជក្មះ វិសាមញ្ា រដ្ឋយោំក្ទដេ់កា រោទក្បកាន់
និង
ខ. ទាមទា សំណង្ៃូវច្ិតត និងសមូហភាព [...]”។
រដ្ឋយពិោ ណារៅរេើកា េំបាកខដេធាៃប់រកើតមានកនៃងមកកនុងសំណំរ ឿង០០១

និងតក្មូវកា

ោំបាច្់កនុងកា រេើកកមពស់ក្បសិទធភាពកនុងកា ក្គប់ក្គងកា ជំនំជក្មះ វិធានន្ទកនុងនន អ.វ.ត.ក ក្តូវ
បានរធាើ វិរសាធនកមមរៅមនដំណាក់កាេជំនំជក្មះសំណំរ ឿង ០០២
បរងកើនក្បសិទធភាព

3199

3200

។ វិរសាធនកមមបានជួយ

និងសក្មួេដេ់កា ច្ូេ ួម បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរៅកនុងកា ជំនំជក្មះ។

ឯកសា A151 រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគភាពោំ

កា កា

កតីអំពីភាពក្កីក្ក បស់រលាក រខៀវ សំ្ន ច្ះនងៃទី

៣០ ខខ មកោ ឆ្នំ ២០០៨។ ឯកសា A49 រសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគភាពោំ

កា កា

កតីអំពីភាពក្កីក្ក បស់រលាក

នួន ជា ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧។
3200
សូមរមើេ វិធាន ២៣, ២៣សទួន, ២៣សទួនពី , ២៣សទួនបី និង ២៣សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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វិរសាធនកមម ក្តូវបានរធាើរឡើងរដើមបីរ្ៃើយតបរៅនឹងេកេខណឌតក្មូវរ្សងៗននកា ជំនំជក្មះឧក្កិដ-ា
កមមខដេមានក្ទង់ក្ទាយធំ និងរដើមបីធានាឲ្យកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីរៅ អ.វ.ត.ក បំរពញរៅត្តម
រសច្កតីក្តូវកា បស់ជន ងរក្ោះឲ្យបានរពញរេញជាងមន។

1110> ជាដំបូង

កា រធាើ វិ រសាធនកមមសំខ្ន់ៗក្តូវបានរធាើរឡើង ក់ព័នធនឹង របៀបននកា ច្ូេ ួម

បស់ជន ងរក្ោះរៅកនុងកា ជំនំជក្មះ។ បច្ចប
ុ បនន រដើមបណតឹង ដាបបរវណីច្ូេ ួមជាេកេណៈបគគេ
ខតរៅកនុងដំណាក់កាេមនជំនំជក្មះខតប៉ារណា
ណ ះ។ ប៉ាខនត រៅកនុងដំណាក់កាេជំនំជក្មះ និងដំណាក់
កាេរក្កាយៗមករទៀត ពួកោត់ក្តូវ ួមបញ្ចូ េជាក្កុមខតមួយ ខដេ្េក្បរោជន៍ បស់ពួកោត់
ក្តូវបានតំណាងរដ្ឋយសហរមធាវីនាម
ំ ខជាតិ និងអនត ជាតិ និងោំក្ទរដ្ឋយរមធាវីតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

3201

។ រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងក្តូវសរក្មច្ទាំង

សា ធាត និងភាពអាច្ទទួេយកបានននកា ទាមទា បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី។ រក្កាយកា ខកខក្ប
រេើ វិធាន
ខតប៉ារណា
ណ ះ

ភាពអាច្ទទួេយកបានរនះក្តូវសរក្មច្ជាច្ងរក្កាយរៅដំណាក់កាេមនអងគរសច្កតី

3202

។ កនុងរពេរនះ អងគជំនំជក្មះសរក្មច្រេើខតសា ធាតននកា ទាមទា សំណង បស់

3203

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីជាក្កុម ួមខតមួយខតប៉ារណា
ណ ះ

1111>

សហរៅក្កមរសើបអរងកតបានសរក្មច្ថ្ន

។
កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី

3204

ច្ំនួន ២.១២៣ ក្តូវបានទទួេយករៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២

។

បនាទប់ពីមានសាេដីការេើ

បណតឹងឧទធ ណ៍ភាៃមៗច្ងរក្កាយជារក្ច្ើន បស់អងគបរ ជំនជ
ំ ក្មះរៅនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា និង នងៃទី

3201

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ វិធាន ១២សទួនពី , ២៣(៣), ២៣សទួន និង ២៣សទួនពី និង ២៣សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង។

3202

សូមរមើេ វិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក (ច្ះនងៃទី ១២ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០០៧) វិធាន ១០០ វិធាន ៧៧សទួន វិធាន ១០០

នន វិធានន្ទកនុង (វិ.រេើកទី ៨)។ សាេក្កម កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៣៩។
3203
វិធាន ១០០ ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “អងគជំនំជក្មះក្តូវសរក្មច្អំព្
ី េក្បរោជន៍ខ្នក ដាបបរវណីរៅកនុងសាេក្កម”
។ វិធាន ២៣ សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង ខដេមានច្ំណងរជើងថ្ន “បណតឹងទាមទា សំណង បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី”
ខច្ងជាក់លាក់អំពម
ី ូេដ្ឋានខដេអងគជំនំជក្មះអាច្យកមកសំអាងរៅរពេសរក្មច្បង្វគប់សំណង។
3204
រដើមបីអាច្ច្ូេ ួមរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានបគគេខដេអះអាងថ្នជាជន ងរក្ោះ
ននឧក្កិដក
ា មម

ួមទាំងបទរោទក្បឆ្ំងនឹងជនជាប់រោទ ក្តូវដ្ឋក់ កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីរៅច្ំរ ះ

មខសហរៅក្កមរសើបអរងកត

ខដេជាអនកសរក្មច្អំពភា
ី ពអាច្ទទួេយកបាននន កយសំ បស់ពួកោត់។

រសច្កតី

សរក្មច្ទាំងរនះ អាច្អនញ្ញាតឲ្យបតឹងឧទធ ណ៍ភាៃមៗរៅកាន់អងគបរ ជំនំជក្មះបាន។ សូមរមើេ វិធាន ២៣(៣) និង
វិធាន ៧៧សទួន នន វិធានន្ទកនុង។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

943

01007251
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

០១ ខខ កកកដ្ឋ ឆ្នំ ២០១១ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីស បច្ំនួន ៣.៨៦៩ ក្តូវបានទទួេសាគេ់រៅ

3205

កនុងរ ឿងកតីរនះ និងក្តូវ ួមបញ្ចូ េកនុងក្កុមរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខតមួយកនុងរពេជំនំជក្មះ

1112>

វិធានន្ទកនុងក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមមបខនាម

។

រដើមបីពក្ងីក វិសាេភាពននសំណងខដេ

មានរៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក។ រសាហយននសំណងសក្មាប់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី អាច្រៅខតជា

3206

បនទក
ុ បស់ពិ ទធជនដខដេ
និងកា ទាមទា ដ៏តឹង ឹង

3207

ណាស់

3205

ប៉ាខនតក្តូវខតបំរពញរៅត្តមេកេខណឌតក្មូវននភាពអាច្ទទួេយកបាន

ខដេជារ ឿយៗមានេកេណៈេំបាកនឹងបំរពញច្ិតរត ដើមបណតឹង ដាបបរវណី

។ ដូច្រឃើញជាភ័សត្ត
តុ ងក្សាប់រៅកនុងសំណំរ ឿង ០០១ រៅរពេពិ ទធ ជនជាអនកទីទ័េក្ក

សាេដីការេើក្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាង
ំ អស់ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតរេើភាព

អាច្ទទួេយកបាននន កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី (ឯកសា D404/2/4) ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ
២០១១ ។ សាេដីការេើក្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាង
ំ អស់ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតរេើ
ភាពអាច្ទទួេយកបាននន កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី (ឯកសា D411/3/6) ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា
ឆ្នំ ២០១១។ សាេដីកាសរក្មច្អំពកា
ី ពិោ ណាសាជាងមីរឡើង វិញអំពីកា ទទួេយក កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតង
ឹ
ដាបបរវណី (ឯកសា D250/3/2/1/8) ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១១។ សាេដីកាសរក្មច្អំពកា
ី ពិោ ណាសាជាងមីរឡើង វិញអំពកា
ី ទទួេយក កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី (ឯកសា D364/1/6)។ សូមរមើេ្ងខដ
មតិរោបេ់ជំទាស់ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក និងរដ្ឋយខ្នក បស់រលាកក្សីរៅក្កម Catherine MARCHI-UHEL សាេ
ដីការេើក្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាង
ំ អស់ ក្បឆ្ំ ងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតរេើភាពអាច្ទទួេ
យកបាននន កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី (ឯកសា D411/3/6) ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១។
រោបេ់ជំទាស់ដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក និងរដ្ឋយខ្នក បស់រលាកក្សីរៅក្កម Catherine MARCHI-UHEL សាេដីការេើ
ក្គប់បណតឹងឧទធ ណ៍ទាង
ំ អស់ ក្បឆ្ំងនឹងដីកាសរក្មច្នានា បស់សហរៅក្កមរសើបអរងកតរេើភាពអាច្ទទួេយកបាន
នន កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី (ឯកសា D404/2/4) ច្ះនងៃទី ២៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១១ ។ រោបេ់
ជំទាស់ បស់រលាកក្សីរៅក្កម Marchi-UHEL សាេដីកាសរក្មច្អំពកា
ី ពិោ ណាសាជាងមីរឡើង វិញអំពកា
ី ទទួេ
យក កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី

(ឯកសា D250/3/2/1/8) ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១១ ។

រោបេ់ជំទាស់ បស់រលាកក្សីរៅក្កម Marchi-UHEL សាេដីកាសរក្មច្អំពកា
ី ពិោ ណាសាជាងមីរឡើង វិញអំពី
កា ទទួេយក កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី (ឯកសា D364/1/6) ច្ះនងៃទី ០១ ខខ កកក ដ្ឋ ឆ្នំ ២០១១ ។
3206
សូមរមើេ កា បញ្ញជក់ជាបឋមអំពខ
ី ៃឹមសា ននសំណងខដេសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីមាន
បំណងទាមទា រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) នន វិធានន្ទកនុង (អ.ជ.ស.ដ) (ឯកសា E125) ច្ះនងៃទី
២៣ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១១ ។
3207
សំណងខដេទាមទា កនុងក្បរភទខបបរនះ អាច្នឹងក្តូវ្តេ់ជូន រដ្ឋយជាបនទក
ុ ទាំងក្សុង បស់ពិ ទធជន។ រដើមបីឲ្យ
មានក្បសិទធភាព

េកេខណឌតក្មូវសក្មាប់កា ្តេ់សំណង

គឺកា បញ្ញជក់ឲ្យបានច្ាស់លាស់អំពេ
ី កេណៈននសំរណើ

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

944

01007252
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ោមនេទធភាព

កា ្តេ់សណ
ំ ងរៅរក្កាមទក្មង់ោស់ដូច្ខដេធាៃប់បានអនវតតកនៃងមករនាះ

អាច្្តេ់សំណងជាក់ខសតងសក្មាប់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានរនាះរទ

1113>

វិធានន្ទកនុងក្តូវបានរធាើ វិរសាធនកមម

3208

។

រដើមបីរដ្ឋះក្សាយបញ្ញាទាំងរនះរដ្ឋយបរងកើតនូវ

មរធាបាយ្តេ់សំណងបខនាមមួយច្ំនួន រេើមរធាបាយ្តេ់សំណង ដាបបរវណីខដេមានក្សាប់
ជរក្មើសបខនាមរនះ

មិន

3209

។

អនញ្ញាតឲ្យសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអាច្រសនើសឲ្
ំ យ

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគេ់ថ្ន វិធានកា សំណងជាក់លាក់ខដេបរងកើតរឡើង ឬកំណត់
រឡើងរដ្ឋយមានកា សហកា ជាមួយនឹងអងគភាពោំ

ជន ងរក្ោះ

អាច្អនវតតបានរដ្ឋយរក្បើក្បាស់មូេនិធិពីខ្ងរក្ៅ។

កនុងអំឡុងរពេននកា ជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង

០០២

មរធាបាយរនះបាន្តេ់េទធភាពឲ្យអងគភាពោំ

តំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

មានេកេណៈសមក្សបរដើមបី

ជន ងរក្ោះ

និងសហរមធាវីនាម
ំ ខ

ត ់សំណងពីកា ប ិោចគ បស់មាចស់
ខសាង កមូេនិធិសក្មាប់្េ

ជំនួយ និងបរងកើតគរក្មាងទាំងរនះ រដ្ឋយមានកិច្ចសហកា ជាមួយសាាប័ន ដ្ឋាភិបាេ និងអងគកា
រក្ៅ ដ្ឋាភិបាេខដេរៅរក្ៅ អ.វ.ត.ក។
១៩.២ ក្កបខណឌច្ាប់

1114> វិធាន ២៣សទួនបួន (១) ខច្ងថ្ន រៅរពេអងគជំនំជក្មះ ករឃើញអំពីពិ ទធ បស់ជនជាប់រោទ
អងគជំនំជក្មះអាច្សរក្មច្្តេ់ឲ្យខតសំណង “្ៃូវច្ិតត និងជាសមូហភាព” រៅដេ់ភាគីរដើមបណតឹង
ដាបបរវណីខតប៉ារណា
ណ ះ។ ត្តមរោេបំណងននវិធានទាំងរនះ សំណង្ៃូវច្ិតត និង ជាសមូហភាព គឺ
ជាវិធានកា ទាំងឡាយខដេ៖

ទាមទា ភាព ក់ព័នធ បស់វារៅនឹងពយសនកមមខដេពួករគទទួេ ងរដ្ឋយសា ខតជនជាប់រោទ

និងច្ំនួនកំណត់

ឬប ិមាណសំណងខដេក្តូវទាមទា ពីជនជាប់រោទ។ សូមរមើេ វិធាន ២៣សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង។
3208
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៦៦ (គូសបញ្ញជក់ថ្ន សំណងទូរៅ
ខដេរដើមបណតឹង ដាបបរវណីទាមទា ពីជនជាប់រោទ ក្តូវខតជាបនទក
ុ ទាំងក្សុង បស់ជនជាប់រោទ រហើយ អ.វ.ត.ក ពំ
មានសមតាកិច្ចកនុងកា អនវតតសំណងទាំងរនះបានរនាះរទ។ ក្បសិនរបើោបា
ំ ច្់ សំណងទាំងរនះអាច្អនវតតបានខតកនុង
ងាង់ក្បព័នត
ធ លាកា ជាតិទូរៅខតប៉ារណា
ណ ះ) និងកថ្នខណឌ ៦៦៧-៦៧៥ (បដិរសធកា ទាមទា សំណងភាគរក្ច្ើន រដ្ឋយ
ោត់ទកថ្នសាិតរៅរក្ៅ វិសាេភាពននក្កបខណឌច្ាប់ បស់ អ.វ.ត.ក)។
3209
វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក)

ទទួេសាគេ់នូវកា ខូច្ខ្តខដេរដើមបណតឹង ដាបបរវណីទទួេ ងរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតិន
ត ូវ

បទឧក្កិដា បស់ជនជាប់រោទ ខដេក្តូវបាន្តនាទរទាស និង
ខ) ្តេ់្េក្បរោជន៍ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេរេើករឡើងកា ខូច្ខ្តរនះ

1115> វិធាន

3210

។

២៣សទួនបួន(១) ខច្ងច្ាស់ថ្ន ្េក្បរោជន៍ទាង
ំ រនះមិនក្តូវមានទក្មង់សំណង

ជាក្បាក់ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរនាះរទ។
“សំណង្ៃូវច្ិត”ត

អងគជំនំជក្មះតលាកា កំពូេបានបកក្សាយ កយ

ថ្នជាកា ជួសជេពយសនកមម្ូវៃ ច្ិតត

មិនខមនជួសជេពយសនកមមខ្ងសមាភ ៈ

រនាះរទ រហើយ កយថ្ន “សំណងសមូហភាព” បញ្ញជក់ពីកា មិន្តេ់សណ
ំ ងហិ ញ្ាវតាជា
ុ េកេណៈ
បគគេ្ងខដ

3211

។

1116>សំណងខដេមានរៅច្ំរ

ះមខ អ.វ.ត.ក

មានេកេណៈខសោនពីសំណងខដេមានខច្ង

រៅកនុងសនធិសញ្ញាអនត ជាតិ និងេិខិតបក ណ៍ជារក្ច្ើនរទៀត ឬរៅច្ំរ ះមខតលាកា សិទធម
ិ នសស
កនុងតំបន់មួយច្ំនួន

ខដេទទួេបានសិទធិអំណាច្កនុងកា សរក្មច្រេើបញ្ញាសតីពីកា ទទួេខសក្តូវ

បស់ ដា និងមានអំណាច្រច្ញរសច្កតីបង្វគប់ឲ្យ ដាទូទាត់សំណងដេ់ក្បជាពេ ដា បស់ខួ ន
ៃ
កនុង
ក ណី ករឃើញថ្ន

ដារនាះទទួេខសក្តូវច្ំរ ះកា ំរលាភបំ នោ៉ាងករក្មាេរៅរេើច្ាប់សិទធិ

មនសសអនត ជាតិ។ អងគជំនំជក្មះមិនមានយត្តតធិកា រដើមបីបង្វគប់ឲ្យោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ ឬអាជាាធ
ជាតិ ឬសាាប័នអនត ជាតិ អនវតត ឬរច្ញក្បាក់សក្មាប់ វិធានកា សំណងរ្សងៗបានរទ។ ដូច្ោនរនះ
ខដ

អងគជំនំជក្មះក៏មិនអាច្ដ្ឋក់កាតពាកិច្ចរេើបគគេ

ដំរណើ កា នីតិ វិធីរៅច្ំរ ះមខខៃួន បានរនាះរឡើយ

ឬសាាប័នខដេមិនខមនជាភាគីរៅកនុងកិច្ច

3212

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី កា អនម័ត វិធាន

២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង បាន្តេ់េទធភាពឲ្យអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន គរក្មាង

3210

វិធាន ២៣សទួនបួន(១) នន វិធានន្ទកនុង។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីគឺជាជន ងរក្ោះខដេបានសម័ក្គច្ិតច្
ត ូេ ួមកនុង

កិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី។

រដ្ឋយសា ពួករគបានបញ្ចូ េោនជាក្កុមរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ួមមួយរៅដំណាក់កាេ

ជំនំជក្មះ សំណង្ៃូវច្ិតត និងសមូហភាពខដេក្តូវបានទាមទា ជំនួសឲ្យពួកោត់មិនអាច្រដ្ឋះក្សាយពយសនកមមខដេ
ទទួេ ងរដ្ឋយក្កុមខដេបានកំណត់មួយរនះរនាះរទ

ប៉ាខនតវាអាច្្តេ់្េក្បរោជន៍ ួម្ងខដ ដេ់ជន ងរក្ោះជា

រក្ច្ើនរ្សងរទៀតខដេ ោមនអនកតំណាង ខដេអនកទាំងអស់រនាះបានទទួេ ងពយសនកមមរដ្ឋយសា ខតកា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម
ខដេតលាកា ករឃើញថ្នជនជាប់រោទមានពិ ទធ។
3211
សាេដីកាកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៥៨។
3212
សាេក្កមកនុងរ ឿងកតី កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៦២-៦៦៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ជាក់លាក់មានេកេណៈសមក្សប

រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណងខដេទាមទា ជំនួសមខឲ្យរដើមបណតឹង

ដាបបរវណីខដេ ួមជាក្កុម រដើមបី ម
ួ ច្ំខណកកនុងកា សាត នីតិសមបទា កា រធាើសមាហ័ ណកមមសាជា
ងមី និងកា សាត រសច្កតីនងៃងូ ន រឡើង វិញ ក្បសិនរបើអាជាាធ ជាតិ ឬអនត ជាតិ អងគកា រក្ៅ ដ្ឋាភិបាេ ឬ
មាចស់ជំនួយរ្សងរទៀត ្តេ់កា ឧបតាមខភ ្នកហិ ញ្ាវតាុ និងទក្មង់ជំនួយរ្សងៗរទៀត រដើមបីបង្វាញ
អំពីសាមគគីភាពជាមួយជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
ា មមកនុងសម័យខខម ក្កហម។

1117>

វិធាន ២៣សទួនបួន(២) នន វិធានន្ទកនុង ខច្ងអំពីេកេខណឌតក្មូវននកា ទាមទា សំណង

ួមខតមួយថ្ន៖
សំណងក្តូវខតរសនើរឡើងជារសច្កតីសននិដ្ឋាន ួមខតមួយ

ខដេរសច្កតីសននិដ្ឋានរនះ

អាច្រធាើកា

ទាមទា សំណងមួយច្ំនួនមានកំណត់។ រសច្កតីសននិដ្ឋានរនះក្តូវ្តេ់នូវ៖
ក) កា ពិពណ៌នាអំពីសណ
ំ ងខដេក្តូវទាមទា ។
ខ) ទឡហីក ណ៍សមរហត្េដូច្ជា កា រេើករឡើងពីកា ខូច្ខ្តខដេពួករគទទួេ ង និងកនុង
ក ណីខដេអាច្អនវតតបាន បញ្ញជក់អំពីក្កុមរដើមបណតឹង ដាបបរវណីកនុងក្កុម ួមខដេពួករគជាប់
ក់ព័ន។
ធ
គ) ទក្មង់ននកា អនវតតជាក់លាក់ខតមួយរេើសំណងនីមួយៗ ខដេមានខច្ងកនុង វិធាន ២៣សទួន

បួន (៣)(ក) និង(ខ) ខដេទាមទា ។

1118>

សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

មានកាតពាកិច្ចកនុងកា ច្ងអេ
ុ បង្វាញ

អំពីខបបបទជាក់លាក់ននកា អនវតតសំណង ក់ព័នន
ធ ឹងសំណងនីមួយៗខដេខៃួនទាមទា និងខដេ្ៃះុ
បញ្ញចង
ំ អំពីេកេខណឌតក្មូវខសៗោនននជរក្មើសខដេមានរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន (៣)(ក) និង
(ខ) នន វិធានន្ទកនុង

3213

3213

។ ច្ំំណច្រនះក៏្ះៃុ បញ្ញចង
ំ ្ងខដ ថ្ន មរធាបាយននកា ្តេ់សំណងច្ំនួន

អនរលាមត្តមក្កបខណឌច្ាប់ បស់ អ.វ.ត.ក ោេ់សំណងទាំងអស់ក្តូវខត “ទទួេសាគេ់នូវកា ខូច្ខ្តខដេ

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីទទួេ ងរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតិឧ
ត ក្កិដក
ា មម បស់ជនជាប់រោទខដេក្តូវបាន្តនាទរទាស
្េក្បរោជន៍ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេរេើករឡើងអំពកា
ី ខូច្ខ្តរនះ”

និង្តេ់

និងអាច្្តេ់ជូនបានរៅរក្កាយរពេ

ខដេជនជាប់រោទមួយ ូប ឬ រក្ច្ើន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធខតប៉ារណា
ណ ះ ( វិធាន ២៣សទួនបួន(១) និង ១០០ នន
វិធានន្ទកនុង)។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ពី ខដេមានរៅច្ំរ ះមខ

អ.វ.ត.ក

មិនខមនក្ោន់ខតមានេកេណៈខសោនប៉ារណា
ណ ះរទ

មរធាបាយនីមួយៗមានេកេណៈមិនអាក្ស័យោនរនាះរទ។
តំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

រហតដូច្រនះ

ប៉ាខនត

សហរមធាវីនាម
ំ ខ

ោំបាច្់ក្តូវខតរក្ជើសរ ីសយកមរធាបាយណាមួយកនុងច្ំរណាម

មរធាបាយទាំងពី រនះ។

1119>

រដើមបីបរងកើតជរក្មើសរ្សងៗ ក់ព័នន
ធ ឹងមរធាបាយ្តេ់សំណងរៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក

វិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន

“រៅរពេសរក្មច្អំពីខបបបទននកា អនវតតសំណង

ក់ព័នន
ធ ឹងសំណង

នីមួយៗ អងគជំនំជក្មះអាច្៖
ក) បង្វគប់ថ្ន រសាហយននសំណងក្តូវខតជាបនទក
ុ បស់ពិ ទធជន ឬ
ខ) ទទួេសាគេ់នូវគរក្មាងជាក់លាក់ខដេមានេកេណៈសមក្សប

រ្ៃើយតបរៅនឹងសំណង

ខដេទាមទា រដ្ឋយសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រហើយអាច្អនវតតបាន។
គរក្មាងខបបរនះនឹងក្តូវបានបរងកើតរឡើង ឬបង្វាញច្ាស់លាស់រដ្ឋយសហកា ជាមួយអងគភាព
ោំ

1120>

ជន ងរក្ោះ រហើយបានធានានូវកា ្តេ់មូេនិធិក្គប់ក្ោន់ពីខ្ងរក្ៅ”
កាេពីមន

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគេ់ថ្ន

3214

។

កា រ ៀបច្ំបណតឹងទាមទា

សំណងរដ្ឋយសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេ ួមជាក្កុមខតមួយ គួ ពិោ ណាពី វិធាន ២៣សទួនបួន(១)(ក) នន វិធានន្ទកនុង។ រទាះបីជាោ៉ាងណាក៏រដ្ឋយ រៅរពេរច្ញ
រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធី

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានរេើករឡើងថ្ន

កា បំខបកបទរោទនឹងមិនរធាើឲ្យមានកា រក្ជើសរ ីសច្ំនួនរដើមបណតឹង ដាបបរវណីកនុងកំ ិតជាក់លាក់
ពីបណតុំរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបាន ួមជាក្កុមខតមួយរនាះ

រដើមបីទទួេ្េក្បរោជន៍ពី

សំណងណាមួយ ខដេអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានក្បគេ់ ឬអនម័ត រដ្ឋយអនរលាមត្តមវិធាន
២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុងរឡើយ

3215

។ អងគជំនំជក្មះក៏បាន្តេ់កា ខណនាំដេ់សហ-

រមធាវីនាម
ំ ខឲ្យបរងកើនកា ក្បឹងខក្បងរ ៀបច្ំឲ្យមានគរក្មាងសំណងនានា ខដេ ួមបញ្ចូ េនូវ វិធានកា

3214

វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) ននវិធានន្ទកនុង (មានគូសបញ្ញជក់បខនាម)។

3215

រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ បនាទប់ពមា
ី នរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំ-

ជក្មះតលាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯកសា E284) ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៥៨ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ននកា អនវតតក្បកបរដ្ឋយអតាន័យ

និង ួមបញ្ចូ េបណតុរំ ដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបាន ួមោនជា

ក្កុមខតមួយទាំងមូេ្ងខដ ។ ជាពិរសស អងគជំនំជក្មះបានគូសបញ្ញជក់ថ្ន កា បំខបកកិច្ចដំរណើ
កា នីតិ វិធីមិនមាន្េប៉ាះ េ់អីារឡើយច្ំរ ះមរធាបាយ្តេ់សំណងងមី និងដ្ឋច្់រដ្ឋយខឡក ខដេ
ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដ្ឋយវិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុង ខដេអនរលាមត្តម វិធានរនះ
ំ វិធានកា ខដេអាច្មាន មិននាំឲ្យមានសំណងខដេអាច្អនវតត
គំនិត្តួច្រ្តើមខដេក្តូវបានរសនើសជា

3216

ក្បឆ្ំងនឹងជនជាប់រោទរឡើយ រហើយអាច្ក្តូវបានបរងកើតដំណាេោនជាមួយកា ជំនំជក្មះបាន

1121>

រដ្ឋយសា

។

អ.វ.ត.ក មាន យៈរពេកំណត់ កនុងអំឡុងរពេជំនំជក្មះ អងគជំនំជក្មះ

សាលាដំបូងបានអនវតតនូវអំណាច្ បស់ខួ ន
ៃ រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុង
កនុងកា រសនឲ្
ើ យសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

្តេ់កា ច្ងអេ
ុ បង្វាញដំបូងអំពី

ក្បរភទនន វិធានកា សំណងខដេបានរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន
នន វិធានន្ទកនុង

២៣សទួនបួន(៣)(ខ)

និង្តេ់ព័ត៌មានអំពីបច្ចប
ុ បននភាពទាក់ទិននឹងសាានភាពហិ ញ្ាវតាស
ុ ក្មាប់គរក្មាង

ទាំងរនះ។ កា រធាើដូរច្នះគឺរដ្ឋយពិោ ណារៅរេើភាពោំបាច្់រដើមបីធានាថ្ន ោេ់ វិធានកា នានាខដេ
ក្តូវបានរសនស
ើ ំរដ្ឋយខ្អករេើមូេដ្ឋានដូច្ខដេបានរេើករឡើងរនះ អាច្អនវតតរៅបានក្បកបរដ្ឋយ
អតាន័យកនុងរពេរវលាដ៏សមក្សបមួយ រដ្ឋយមានជំនួយពីមូេនិធិមាចស់ជំនួយ និងកិច្ចសហកា ពី
ខ្ងរក្ៅ

3217

។ រដ្ឋយពិោ ណាអំពីមូេនិធិ បស់មាចស់ជំនួយនិងធនធានមនសសមានកំណត់ ទាំង

រៅខ្នកសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងរៅអងគភាពោំ

ជន ងរក្ោះ អងគ-

ជំនំជក្មះរសនើដេ់សហរមធាវីនាម
ំ ខឲ្យ “កំណត់ និងរ ៀបច្ំសក្មាប់កា អនវតតសំណងជាអាទិភាព
មួយច្ំនួនតូច្
3216

កនុងច្ំរណាមសំណងទាំងឡាយខដេសាិតរក្កាមកា ពិោ ណាទាមទា នារពេ

រសច្កតីសរក្មច្រេើកា បំខបកកិច្ចដំរណើ កា នីតិ វិធីកនុងសំណំរ ឿង ០០២ បនាទប់ពមា
ី នរសច្កតីសរក្មច្ បស់អងគជំនំ-

ជក្មះតលាកា កំពូេ នងៃទី ០៨ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ឯកសា E284) ច្ះនងៃទី ២៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៥៨។
3217
វិធាន ៨០សទួន(៤) ននវិធានន្ទកនុងខច្ងថ្ន “អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង អាច្ខណនាំសហរមធាវីនាម
ំ ខ ឲ្យ្តេ់ខៃឹមសា ជាក់លាក់សីព
ត ស
ី ំណងខដេខៃួនមានបំណងរសនើសំកនុងបណតឹងទាមទា ច្ងរក្កាយ

សក្មាប់សំណង្ៃូវច្ិតត

និងជា

សមូហភាព កនុងអំឡុងរពេមួយជាក់លាក់ខដេបានកំណត់រដ្ឋយអងគជំនំជក្មះ រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ២៣សទួន
បួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង។ រៅដំណាក់កាេរក្កាយៗមករទៀត អងគជំនំជក្មះនឹងក្តូវកំណត់កាេប ិរច្ិទច្ងរក្កាយ
សក្មាប់សហរមធាវីនាម
ំ ខ កនុងកា ដ្ឋក់បណតឹងទាមទា ច្ងរក្កាយសក្មាប់សំណង្ៃូវច្ិតត និងសមូហភាព”។ សូម

រមើេ្ងខដ កា ច្ងអេ
ុ បង្វាញអំពគ
ី រក្មាងជាអាទិភាពសក្មាប់កា អនវតតសំណង(អ.ជ.ស.ដ)(ឯកសា E218/7)ច្ះ
នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២

។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បច្ចប
ុ បននឲ្យបានឆ្ប់ ហ័សបំ្តត្តមខដេអាច្រធាើរៅបាន រដ្ឋយអនរលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន
(៣)(ខ)”

3218

1122>

។

ជាកា រ្ៃើយតបរៅនឹងកា បញ្ញជក់ជាបឋម បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខ អំពីគរក្មាងសំណង

អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបាន្តេ់កា បញ្ញជក់ថ្នរតើអងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

គរក្មាងសំណង

ទាំងរនះមានេកេណៈសមក្សបរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណង ខដេទាមទា រដ្ឋយសហរមធាវីនាម
ំ ខខដ
ឬោ៉ាងណា រហើយថ្នរតើគរក្មាងសំណងទាំងរនះអាច្អនវតតបានខដ ឬរទ
រឃើញថ្ន

ជារោេកា ណ៍

3219

។ អងគជំនំជក្មះយេ់

វិធានកា ខដេបានរសនើសរំ ដ្ឋយសហរមធាវីនាម
ំ ខបានទទួេសាគេ់

ោ៉ាងក្តឹមក្តូវអំពីពយសនកមមខដេរដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានទទួេ ង

រដ្ឋយសា ខតកា ក្បក្ពឹតិ ត

ឧក្កិដក
ា មមទាង
ំ ឡាយ

០០២/០១

ខដេកំពងក្តូវបានជំនំជក្មះរៅកនុងសំណំរ ឿង

និងបាន្តេ់

អតាក្បរោជន៍ដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបានទទួេ ងនូវពយសនកមមរនះ រហើយអងគជំនំជក្មះ
នឹងោំក្ទគរក្មាង្តួច្រ្តើមទាំងរនះ ក្បសិនរបើខួ ន
ៃ ទទួេបានព័ត៌មានបខនាមទាក់ទិននឹងគរក្មាងមួយ
ច្ំនួន កនុងច្ំរណាមគរក្មាងទាំងរនះមិនឲ្យរេើសពីនងៃទី ២៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣។ រទាះជាោ៉ាង
រនះកតី

អងគជំនំជក្មះបានបញ្ញជក់ថ្ន

ខៃួនអាច្ោំក្ទខតច្ំរ ះ វិធានកា សំណងណាមួយ

ខដេ

អនរលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ខដេមានកា ធានាមូេនិធិរពញរេញ (ខដេជាមូេនិធិ
រពញរេញជាជាងមូេនិធិខតមួយខ្នក)

និងមានកា បង្វាញភ័សត្ត
តុ ងពីកា យេ់ក្ពម

សហក្បតិបតតិកា បស់តតីយជនណាមួយប៉ារណា
ណ ះ

3218

និងកិច្ច

3220

។

កា កំណត់កាេប ិរច្ិទននកិច្ចក្បជំរ ៀបច្ំសវនាកា រដើមបីជួយដេ់កា រធាើខ្នកា

សក្មាប់ដំណាក់កាេននកា

ជំនំជក្មះខដេរៅរសសសេ់កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ និងកា អនវតត វិធានកា បខនាមរដើមបីរេើកកមពស់ក្បសិទធភាពនន
សវនាកា (អ.ជ.ស.ដ) (ឯកសា E218) ច្ះនងៃទី ០៣ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១២ កថ្នខណឌ ១៩។
3219
ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង រៅនឹងកា ច្ងអេ
ុ បង្វាញ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី

អំពីគរក្មាងអាទិភាពសក្មាប់កា អនវតតសំណង

អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន(៤)

ននវិធានន្ទកនុង

(E218/7/1) ឯកសា E218/7/2 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២។
3220
ច្រមៃើយតប បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរៅនឹងកា ច្ងអេ
ុ បង្វាញ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹងដាបបរវណី អំពី គ រក្មាងអាទិ ភាពសក្មាប់កា អនវតតសំ ណ ងអន រលាមត្តម វិ ធា ន

៨០សទួន (៤)

ននវិ ធានន្ទកនុង

(E218/7/1) ឯកសា E218/7/2 ច្ះនងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៦។ សូមរមើេ្ងខដ រសច្កតីសរក្មច្
ជាបនតបនាទប់

និង

ច្ងរក្កាយ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើភាពជាក់លាក់ខដេបានរធាប
ើ ច្ចប
ុ បននភាពននគរក្មាង

សំណងជាអាទិភាព បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន ៨១សទួន(៤) (E218/7/3) ឯកសា E218/7/4
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩.៣ សំរណើ បស់រដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី

1123>

រក្កាយពីមានសំរណើ បស់អងគជំនំជក្មះឲ្យសហរមធាវីនាម
ំ ខ

្តេ់ព័ត៌មានជាក់លាក់

បខនាមអំពស
ី ំណងខដេពួករគច្ង់ទាមទា រនាះ កនុងអំឡុងរពេជំនំជក្មះសហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាង
រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបាន្តេ់ព័ត៌មានជាបនតបនាទប់សីព
ត ីសាានភាពងមីៗ និង បានគូសបញ្ញជក់េមអិត

3221

អំពីគរក្មាងទាមទា សំណងជាក់លាក់ជារក្ច្ើនរៅកនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១

។ រៅកនុងសំរណើ

សទា
ំ មទា សំណងច្ងរក្កាយ បស់ខួ ន
ៃ សហរមធាវីនាម
ំ ខបានទទួេសាគេ់ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន ទក្មង់
ននកា អនវតតសណ
ំ ងច្ំនួនពី ខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ក)និង(ខ) មិនក្តឹមខត
ជាទក្មង់ពី ខសោនប៉ារណា
ណ ះរទ ប៉ាខនតទក្មង់ទាង
ំ ពី រនះមិនអាក្ស័យោនខងមរទៀត្ង។ រហតដូរច្នះ

3222

កា ្តេ់សំណងមិនអាច្រធាើរឡើងត្តមមរធាបាយទាំងពី រនះ រៅកនុងរពេខតមួយបានរនាះរទ

។

ប៉ាខនត សហរមធាវីនាម
ំ ខខប ជាអនវតត្យ
ទុ ពីរនះ រដ្ឋយរក្បើក្បាស់ទក្មង់ទាង
ំ ពី រដើមបីរធាើកា ទាមទា
សំណងរៅវិញ។ ដំបូង សហរមធាវីនាម
ំ ខរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះសរក្មច្រេើរោេកា ណ៍ ួមមួយ
រដ្ឋយបង្វគ ប់ថ្នរសាហ យននសំណ ងគឺជាបនទក
ុ បស់ជ នជាប់រោទ
សំណងទាំងរនះក្តូវ្តេ់រដ្ឋយមូេនិធិខ្ងរក្ៅ បស់តតីយជន

3223

និងបង្វគ ប់ថ្នរសាហយនន
។ កនុងជរក្មើសមួយរ្សងរទៀត

ំ យអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន គរក្មាង
អនរលាមត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ពួករគរសនើសឲ្
សំណងខដេបានរសនើរឡើងទាំងរនះរ្ៃើយតបរៅនឹងសំណងខដេបានទាមទា
កា ្តេ់សំណងទាំងរនះអាច្ក្តូវបាន្តេ់មូេនិធរិ ដ្ឋយតតីយជន

ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៣

3224

និងទទួេសាគេ់ថ្ន

។

(រសនើសំព័ត៌មានបខនាម ដូច្ជាគរក្មាងបៃង់ និង/ឬ ូបភាព និង

ខ្នកា ងវិកាសក្មាប់សំរណើទាង
ំ ឡាយ្ងខដ )។
3221
រដើមបីក្ជាបច្ាស់ពព
ី ័ត៌មានេមអិតបខនាម សូមរមើេ ឧបសមព័នធ ១៖ ក្បវតតិនីតិ វិធី។
3222
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២៧។
3223

សំរណើសច្
ំ ងរក្កាយសតីអំពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២៣៨។
3224
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២៣៨ និង សំរណើសំដំរណាះក្សាយ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន ជនជាប់រោទរៅកនុងសំណំរ ឿង០០២ ក្តូវបាន ក

រឃើញថ្នជាជនក្កីក្កោមនេទធភាព

3225

និងថ្ន រៅកនុងដំណាក់កាេជំនំជក្មះ សហរមធាវីនាម
ំ ខ

មិនបានជំទាស់រៅនឹងកា សរក្មច្រនះរទ រហើយក៏មិនបាន្តេ់ព័ត៌មានណាមួយ ខដេនាំឲ្យមាន
ភាពមនទិេ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ោមនេទធភាព បស់ជនជាប់រោទ កនុងកា ្តេ់សំណងឲ្យមានក្បសិទធភាព
រនាះខដ ។

អងគជំនំជក្មះកត់សមាគេ់្ងខដ ថ្ន

ោេ់គរក្មាងសំណងទាំងអស់ខដេបានច្ងអេ
ុ

បង្វាញរៅកនុងសំរណើសំទាមទា ច្ងរក្កាយ និងបង្វាញពីរសច្កតីសរក្មច្រ្សងៗ បស់អាជាាធ ដ្ឋាភិបាេ និងកា ច្ូេ ួម បស់តតីយជន ឬមូេនិធិខ្ងរក្ៅរនាះ

អាច្អនវតតរៅបានេះក្ត្តខត

ក្សបត្តម វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុងខតប៉ារណា
ណ ះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនំជក្មះ
សាលាដំបូងយេ់រឃើញថ្ន សំរណើសស
ំ ំខ្ន់ៗ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខខដេខ្អករេើមរធាបាយនន
កា ្តេ់សំណងទាំងពី ខដេមានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ក) និង (ខ) កនុងរពេខតមួយ
មិនក្តូវបានអនញ្ញាតត្តម្ៃូវច្ាប់

និងមិនក្សបរៅនឹងកា ទទួេសាគេ់ បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខ

ខដេថ្នមរធាបាយទាំងពី រនះមិនក្តឹមខតជាទក្មង់ពី ខសោនប៉ារណា
ណ ះរទ

ប៉ាខនតវាមិនអាក្ស័យោន

ខងមរទៀត្ង។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន រៅកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ សំរណើ
ខដេបានរសនើសំឲ្យអងគជំនំជក្មះបង្វគប់ថ្ន

រសាហយសំណងក្តូវខតជាបនទក
ុ បស់ជនជាប់រោទ

រនាះ មិនមានភាពសីសង្វាក់ោនរៅនឹងកា ខកខ្នខដេសហរមធាវីនាម
ំ ខមិនបានជំទាស់រៅនឹងកា
សរក្មច្កនុងរពេសវនាកា កនៃងមកអំពីភាពក្កីក្ក បស់ជនជាប់រោទ

និងេកេណៈននសំណងភាគ

រក្ច្ើនខដេបានទាមទា រនាះរទ។ រហតដូច្រនះ អងគជំនំជក្មះបដិរសធសំរណើសស
ំ ំណង ួមមួយរនះ
រហើយ អងគជំនំជក្មះនឹងពិោ ណាខតសំរណើជាជរក្មើសមួយរទៀត បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខ និងរធាើ

3225

សូមរមើេ រសច្កតីសរក្មច្ពីភាពក្កីក្ក បស់រលាក រខៀវ សំ្ន (ឯកសា A151) ច្ះនងៃទី ២០ ខខ មកោ ឆ្នំ

២០០៨ ។ កា កំណត់អំពម
ី រធាបាយ បស់រលាក នួន ជា (ឯកសា A49) ច្ះនងៃទី ១៧ ខខ តលា ឆ្នំ ២០០៧ ។
សហរៅក្កមរសើបអរងកត

និងអងគបរ ជំនំជក្មះ

បានបដិរសធសំរណើ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរសនើសំបំរពញកិច្ច

រសើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិខដេជនក្តូវរោទមាន

ួមទាំង វិធានកា កនុងកា ខង កាក្ទពយសមបតតិទាង
ំ រនាះ

សក្មាប់រោេបំណងទូទាត់សំណង។ សូមរមើេ ដីកាសរក្មច្រេើសំរណើ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីសំបំរពញកិច្ច
រសើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិទាង
ំ អស់ខដេជនក្តូវរោទមាន (ឯកសា D193/4) ច្ះនងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១០។
សាេដីការេើបណតឹងឧទធ ណ៍ បស់សហរមធាវីតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីច្ំរ ះដីកាសរក្មច្រេើសំរណើ បស់
រដើមបណតឹង ដាបបរវណីសំបំរពញកិច្ចរសើបសួ ទាក់ទិននឹងក្ទពយសមបតតិទាង
ំ អស់ខដេជនក្តូវរោទមាន (ឯកសា D193/
5/5) ច្ះនងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១០។ ខ្នកទី ១៨៖ កា ្តនាទរទាស កថ្នខណឌ ១១០៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កា វាយតនមៃ

ថ្នរតើគរក្មាងសំណងទាំងរនះបំរពញរៅត្តមេកេខណឌតក្មូវដូច្មានខច្ងកនុង វិធាន

២៣ សទួនបួន(៣)(ខ) ននវិធានន្ទកនុងខដ ឬោ៉ាងណា។

1125> សហរមធាវីនាមំ ខ រសនើសឲ្ំ យអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ត្តម្ៃូវតលាកា នូវគរក្មាងសំណង
ច្ំនួន ១៣ ថ្នជាសំណងសមក្សប។ ពីដំបូង គរក្មាងទាំងរនះបានកំណត់រៅកនុងសំរណើសស
ំ ណ
ំ ង
ច្ងរក្កាយ បស់ពួករគនានងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ និងរក្កាយមក ក្តូវបានរធាើបច្ចប
ុ បននភាព

3226

បញ្ចូ េព័ត៌មានងមីកាេពីនងៃទី ០២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣ និងនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤

។

គរក្មាងនីមួយៗខដេបានរសនើសំ នឹងក្តូវបង្វាញជូនដូច្ខ្ងរក្កាម។
១៩.៣.១ គរក្មាងទី ១៖ ទិវាជាតិននកា ច្ងោំ

1126>សហរមធាវីនាមំ ខ

មានរោេបំណងបរងកើតឲ្យមានទិវាជាតិននកា ច្ងោំជា្ៃូវកា មួយ

ខដេទទួេសាគេ់រដ្ឋយ ដ្ឋាភិបាេ

សក្មាប់ជាកា ្តេ់កិតិយ
ត សដេ់ជន ងរក្ោះនន បបខខម

ក្កហម ទាំងអនកខដេបានសាៃប់បាត់បង់ជី វិត និងអនកខដេរៅ ស់ោនមានជី វិត និងទទួេសាគេ់ពី
ឧក្កិដក
ា មមខដេបានរកើតមានរឡើងរៅកនុង បបខខម ក្កហម។
បរងកើតឲ្យមានទិវាជាតិននកា ច្ងោំរនះ

សហរមធាវីនាម
ំ ខអះអាងថ្ន

នឹង្តេ់នូវកា ទទួេសាគេ់ជា្ៃូវកា

កា

និងជាអច្ិន្នតយ៍

ច្ំរ ះកា ឈ្ឺោប់ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងរេើកកមពស់កា ច្ងោំជា ួមមួយ នូវឧក្កិដក
ា មម
ខដេបានក្បក្ពឹតិក
ត នុងអំឡុងរពេននកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។ គរក្មាងរនះនឹងជួយសាត រសច្កតីនងៃងូ ន
និងជួយឲ្យមានកា ជាសះរសបើយ នូវកា ឈ្ឺោប់្ូវៃ ច្ិតខត ដេជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមទទួេ
ងរដ្ឋយសា ខតឧក្កិដក
ា មមខដេបានជំនំជក្មះកនុងសំណំរ ឿង ០០២

3226

3227

។ ោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/6 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាម
រេើសំរណើសច្
ំ ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអនរលាមត្តម វិធាន

៨០

សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/6/1 ច្ះនងៃទី ០២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣។ សំរណើសំកា បំភឺ ៃ
អំពីគរក្មាងសំណង (អ.ជ.ស.ដ) ឯកសា E218/7/7 ច្ះនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើ

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន
ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤។
3227

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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បានយេ់ក្ពមក្បកាសយកនងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ជារ ៀងោេ់ឆ្នំ ជានងៃឈ្ប់សក្មាកបណយជាតិ
សក្មាប់រោេបំណងរនះ

រហើយសហរមធាវីនាម
ំ ខបានទទួេេិខិតមួយពីទីសកា
ី ត គណៈ ដាម្នតី

ខដេជាភ័សត្ត
តុ ងបញ្ញជក់អំពីកា ោំក្ទ បស់ ដ្ឋាភិបាេច្ំរ ះគរក្មាងរនះ។ គរក្មាងរនះមិនក្តូវកា
ឲ្យមានកា ច្ំណាយងវិការនាះរទ

3228

។

១៩.៣.២ គរក្មាងទី ២៖ គរក្មាងសាងសង់បជ
ូ នីយដ្ឋានសក្មាប់ មៃក
ឹ ជាសាធា ណៈ

1127>

គរក្មាងទីពី

មានរោេបំណងបរងកើតបូជនីយដ្ឋានសក្មាប់ មៃឹកជាសាធា ណៈច្ំនួន

ក្បខហេក្បាំកខនៃងរៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ ។ ទីត្តង
ំ ទាំងរនះនឹងក្តូវរក្ជើសរ ីសរឡើងរដើមបីធានាថ្ន
ទីកខនៃងទាំងរនះអាច្ឲ្យរគរៅដេ់បាន មាននិ នត ភាព និងមានកា រក្បើក្បាស់ធនធាន និងសមតាភាព
ខដេមានក្សាប់។ បូជនីយដ្ឋានទាំងរនះនឹងមានខ្នកអប់ ំ្ងខដ ខដេរធាើឲ្យសាធា ណជនមានកា

3229

យេ់ដឹងពី បបខខម ក្កហម។ គរក្មាងរនះក្តូវបានរ ៀបច្ំសក្មាប់អនវតតកនុង យៈរពេ ៣៦ ខខ

។

អងគកា កតីក ណា និងអងគកា យវសនតិភាពនឹងទទួេអនវតតគរក្មាងរនះ រដ្ឋយមានជំនួយក្បឹកាពី
សមាគមអាដហកកា

សិទធិមនសស និងអភិវឌឍន៍រៅកមពជា
ុ ។ សហរមធាវីនាម
ំ ខរេើករឡើងថ្ន

គរក្មាងរនះទទួេបានកា ោំក្ទោ៉ាងរពញទំហឹងពីោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ
និងអងគកា រក្ៅ ដ្ឋាភិបាេ
ទាំងឡាយខដេបានរ ៀបោប់ខ្ងរេើ ខដេជាអងគកា អនវតតគរក្មាងរនះ
រមធាវីនាម
ំ ខទទួេសាគេ់ថ្ន ហូតមកដេ់រពេរនះ

3230

។ រទាះបីជាសហ-

រៅមិនទាន់មានកា ធានាខ្នកងវិកាសក្មាប់

៨២-៩០។ ឧបសមព័នធ ១ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១៖ ទិវាជាតិននកា ច្ងោំ (ឯកសា E218/7/6.1.1) ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ។
3228
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៨៩។
3229

សំរណើសច្
ំ ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៩១-១០១។ ឧបសមព័នធ ២ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ២៖ គរក្មាងសាងសង់បូជនីយដ្ឋានសក្មាប់ មៃឹកជាសាធា ណៈ
(ឯកសា E218/7/6.1.2) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ។
3230
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
៩៧-៩៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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គរក្មាងរនះរៅរឡើយក៏រដ្ឋយ
ខដ

3231

1128>

ក៏សហរមធាវីនាម
ំ ខទទូច្សំឲ្យអងគជំនំជក្មះោំក្ទគរក្មាងរនះ

។
រៅនងៃទី ១៩ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះបានកត់សមាគេ់រឃើញថ្ន សំរណើសំ

គរក្មាងរនះមិនមានកា ពិពណ៌នាេមអិតក្គប់ក្ោន់

ឬមិនមានខទង់ង វិកា។

អងគជំនំជក្មះបានជូន

ដំណឹងដេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីថ្ន អងគជំនំជក្មះនឹងទទួេយកព័ត៌មានបខនាមរេើបញ្ញារនះ ហូត
ដេ់នងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤។ ច្រមៃើយតប បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង
ដាបបរវណីខដេបានដ្ឋក់រៅនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ បានកត់សមាគេ់យតតិសា្សត និងរសច្កតី
អធិបាយសតីពីសិទធិមនសសអនត ជាតិ ខដេរេើករឡើង អំពីសា សំខ្ន់ននបូជនីយដ្ឋានសាធា ណៈថ្ន
ជាទក្មង់ននសំណងមួយក្បរភទសក្មាប់បទឧក្កិដធ
ា ំៗ រហើយបានរសនើសំអងគជំនំជក្មះឲ្យគូសបញ្ញជក់
អំពីតួនាទីច្មបងននបូជនីយដ្ឋានសាធា ណៈរនះ រៅកនុងដំរណើ កា ្តេ់សំណង រដ្ឋយសា បូជនីយដ្ឋានសាធា ណៈរនះនឹង្តេ់ជាទីកខនៃងសក្មាប់ជន ងរក្ោះក្បា ពធពិធី មៃឹកកា ច្ងោំ

3232

។

មិន

មានព័ត៌មានេមអិតណាមួយបខនាមរទៀតបាន្តេ់ឲ្យ ក់ព័នន
ធ ឹងកា ពិពណ៌នាខទង់ងវិកា និងមូេនិធិរេើ
គរក្មាងរនះរឡើយ។
១៩.៣.៣

គរក្មាងទី ៣៖ កា សាងសង់សប
ូ ត រៅោជធានីភរំ ន ពញសក្មាប់ មៃក
ឹ ដេ់ជន ង-

រក្ោះរដ្ឋយសា កា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ

1129>

រដ្ឋយមានកា ្តេ់មូេនិធិពីសាានទូតបាោំងរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ
និងសមាជិកសភានន

ក្កុមមិតភា
ត ព កមពជា
ុ -បាោំង នន ដាសភាបាោំង គរក្មាងរនះរសនើសឲ្
ំ យបញ្ចូ េសិេបក សូន ូបខខម បាោំងមួយ ូបរ្
ម ះ រសោ៉ា រដើមបីបរងកើតជាបណតុំនន ូបច្មាៃក់ដ្ឋក់រៅកនុងសួន ងាង់មូេសាតតោស់

3231

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១០០-១០១។

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើម-

បណតឹង ដាបបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី
៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៩។
3232

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវ-

ណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១៤ កថ្នខណឌ ៩-១៤។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ខ្ងមខ វិទាេ័យ បនោ៉ា នី ហនខសន កនុងោជធានីភំរន ពញ។

ូបច្មាៃក់ទាង
ំ រនះមានរោេបំណង

បង្វាញពីក្ពឹតិកា
ត ណ៍ននកា ោករច្ញ បស់ក្បជាជនកមពជា
ុ ពីតំបន់នានា កនុងអំឡុង បបខខម ក្កហម។
គរក្មាងរនះអាច្ោប់រ្តើមអនវតតបានភាៃមៗ

និងអាច្រធាើ ួច្ោេ់រៅមនពិធីសរមាពធខដេរក្ោងនឹង

រធាើរឡើងរៅនងៃទី ១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១៥។ ងវិកាស បសក្មាប់គរក្មាងរនះ ខដេមានទឹកក្បាក់
ច្ំនួន ៨៨.៤០០ ដលាៃ សហ ដាអារម ិក ក្តូវបានធានាថ្នមានក្គប់ក្ោន់សក្មាប់អនវតតគរក្មាងរនះ
រហើយសាលាោជធានីភំរន ពញក៏បានឯកភាពរេើគរក្មាងរនះ ួច្រហើយ្ងខដ

3233

។

១៩.៣.៤ គរក្មាងទី ៤៖ កា សាងសង់សប
ូ ត សក្មាប់ មៃក
ឹ ដេ់ជន ងរក្ោះ បបខខម ក្កហម
សក្មាប់ក្បជាជនខខម ខដេ ស់រៅក្បរទសបាោំង

1130>

សមាគមច្ំនួនពី គឺសមាគមជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហម និងសហព័នស
ធ ិទធម
ិ នសស

អនត ជាតិ

(FIDH) បានរសនើសឲ្
ំ យកសាងសតប
ូ មួយកខនៃងរៅកនុងវតត Vincennes កនុងទីក្កុងបា៉ា ីស

រដើមបីរធាើជាទីកខនៃងននកា ច្ងោំ

និងទទួេសាគេ់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខខម ខដេ ស់រៅក្បរទស

បាោំង។ គរក្មាងរនះក៏អាច្ោប់រ្តើមអនវតតបានភាៃមៗ និងអាច្រធាើ ួច្ោេ់កនុង យៈរពេមួយឆ្នំ្ង
ខដ

3234

។ សាលាក្កុងបា៉ា ីស បានឯកភាពរេើគរក្មាងរនះ ួច្រហើយ រហើយងវិកាច្ំនួន ១០.០០០ អឺ ៉ាូ

កនុងច្ំនួនទឹកក្បាក់ស ប ៧០.១៤០ អឺ ៉ាូ សក្មាប់គរក្មាងរនះក៏បានទទួេកា សនា ួច្រហើយ្ងខដ ។
សហព័នស
ធ ិទធិមនសសអនត ជាតិបាន
3233

និងកំពងខសាង កកា ្តេ់ហិ ញ្ាបបទានរេើច្ំនួនទឹកក្បាក់ខដេ

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១០២-១១៣។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៣៖ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទីបី៖ បូជនីយដ្ឋានសក្មាប់ជន ងរក្ោះនន បប

ខខម ក្កហម “សក្មាប់អនកខដេបាត់បង់ជី វិត” ឯកសា E128/7/6.1.3 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។ ព័ត៌មាន
បខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអនរលាម
ត្តមវិធាន៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្នំ២០១៤ កថ្នខណឌ
១៦។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ២៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីបី៖ កា សាងសង់ ូបសំណាកសាធា ណៈរដើមបី ំឭក

ដេ់ វិញ្ញាណកេនជ
ធ ន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមរដ្ឋយ រសោ៉ា ឯកសា

E128/7/8.1.2 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ

២០១៤។
3234

សំរណើសច្
ំ ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/6 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១២០។ ឧបសមព័នធ ៤ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាង៖ សតប
ូ មៃឹកដេ់ជន ងរក្ោះ បបខខម ក្កហមសក្មាប់ក្បជាជន
ខខម ខដេ ស់រៅក្បរទសបាោំ ង ឯកសា E218/7/6.1.4 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

956

01007264
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ
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រៅរសសសេ់

រដ្ឋយបានអំ វនាវដេ់មាចស់ជំនួយឲ្យជួយ្តេ់មូេនិធិសក្មាប់គរក្មាងរនះ។

រហតដូរច្នះ សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីរេើករឡើងជារោបេ់ថ្ន អងគជំនជ
ំ ក្មះ

3235

គួ ពិោ ណារេើកា ្តេ់មូេនិធិសក្មាប់គរក្មាងរនះរដើមបីធានាឲ្យមានងវិការពញរេញ

។

១៩.៣.៥ គរក្មាងទី ៥៖ វិធព
ី ាបាេត្តម របៀបកា ច្ងក្កងជាសកេក
ី មម

1131> សហរមធាវីនាមំ ខ

រសនើសំឲ្យអនវតតគរក្មាងមួយខដេមានរ្
ម ះថ្នវិធីពាបាេត្តម

របៀបកា ច្ងក្កងជាសកេីកមមសក្មាប់ជន ងរក្ោះននឧក្កិដក
ា មមកនុងសំណំរ ឿង០០២។ គរក្មាងរនះ
មានរោេបំណង្តេ់កា ពាបាេដ៏មានក្បសិទធភាពមួយ ច្ំរ ះកា ឈ្ឺោប់ខ្នក្ៃូវច្ិតរត ដ្ឋយសា
ខតឧក្កិដក
ា មមកនុង បបខខម ក្កហម ត្តម យៈកា កត់ក្ត្តសកេីកមមអំពីបទពិរសាធន៍ដ៏តក់សត
ៃុ រដ្ឋយ
មានជំនួយពីអក
ន ជំនាញ្ៃូវច្ិត។
ត
សកេីកមមខដេបានកត់ក្ត្តជាលាយេកេណ៍អកស ទាំងរនះ នឹងក្តូវ
យកមកអាន និង ក្បគេ់ជូនរដើមបណតឹង ដាបបរវណី រៅកនុងពិធីបណយសាសនា ឬជំរនឿ និងទំរនៀម
ទមាៃប់វបបធម៌ បស់ជន ងរក្ោះ។ ពិធីទាង
ំ រនះនឹងក្តូវរ ៀបច្ំរឡើងរៅទូទាង
ំ ក្បរទសកមពជា
ុ រៅកនុង
ឬរៅខកប សហគមន៍ខដេមានរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ស់រៅ រដ្ឋយមានកា ច្ូេ ួមពីរដើមបណតឹង
ដាបបរវណី អនករៅ ស់ោនមានជី វិតដនទរទៀត សាច្់ញាតិ សមាជិកសហគមន៍ រមដឹកនាំសាសនា
និងជំរនឿ និងតំណាងសាាប័ន ដ្ឋាភិបាេ និងអងគកា មិនខមន ដ្ឋាភិបាេរ្សងៗរទៀត។ របើត្តម
សហរមធាវីនាម
ំ ខ

គរក្មាងរនះនឹងអនញ្ញាតឲ្យជន ងរក្ោះរ ៀបោប់អំពីបទពិរសាធន៍ដ៏តក់សត
ៃុ

បស់ពួករគ សាត រសច្កតីនងៃងូ ន ្តេ់ជាភ័សត្ត
តុ ងននកា ំរលាភសិទធិមនសស និងកា ោំក្ទរសច្កតីក្តូវ
កា

និង្េក្បរោជន៍ បស់ពួករគរៅកនុងដំរណើ កា យតតិធម៌អនត កាេ

និងដំរណើ កា ្សះ្ា

ជាតិរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។ មូេនិធិមួយខ្នកននគរក្មាងរនះនឹងក្តូវយករៅច្ំណាយរដើមបីរក្ជើស

3235

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដារវណី

អនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១៤ កថ្នខណឌ ១៨-១៩។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៣៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីបួន៖ កា សាងសង់បូជនីយ-

ដ្ឋានរដើមបី ំឭកដេ់ វិញ្ញាណកេនជ
ធ ន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមសក្មាប់ក្បជាជនខខម ស់រៅក្បរទសបាោំ ង

ឯកសា

E218/7/8.1.3 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ ទំព័ ២២ ERN (ភាសាបាោំ ង) 00980937។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

957

01007265
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រ ីស និងបណតុះបណា
ត េអនកជំនាញខ្នក្ៃូវច្ិតច្
ត ំនួន ០៦ នាក់ រដ្ឋយកនុងរនាះមានមានក់នឹងរធាើជាអនក
សក្មបសក្មួេគរក្មាង

1132>

3236

។

ពីដំបូង គរក្មាងទី ៥ និងគរក្មាងទី ៦ បានរសនើសរំ ឡើងសក្មាប់ យៈរពេ ១៦ ខខ រៅ

ត្តមសហគមន៍ច្ំនួន ១២ រ្សងៗោន

3237

។ រក្កាយមក ងវិកាក្តូវបានខកសក្មួេរឡើង វិញ រហើយ

មូេនិធិទទួេបានពីក្បរទសអូ្សាតេី ដ្ឋាភិបាេអាេៃឺម៉ាង់ និងអងគកា Stiftung Kriegstrauma
Therapie បស់ក្បរទសសាីស សក្មាប់គរក្មាងកនុងច្ំនួនទឹកក្បាក់ស ប ១៩៦.៥២២ ដលាៃ សហដាអារម ិក

3238

(សក្មាប់គរក្មាងទាំងពី )

។

រដ្ឋយសា កា ខកសក្មួេងវិការនះរហើយរទើប

គរក្មាងរនះនឹងកក្មិតខតរៅទីក្កុងភនំរពញខតប៉ារណា
ណ ះ។

បច្ចប
ុ បននរនះ

សហរមធាវីនាម
ំ ខកំពង

សាះខសាង កមូេនិធិបខនាមពី ៨០០.០០០ រៅ ១.០០០.០០០ ដលាៃ សហ ដាអារម ិក រដើមបីអាច្
ពក្ងីកគរក្មាងរនះ និងរសនើសអ
ំ ងគជំនំជក្មះឲ្យពិោ ណារេើគរក្មាងខដេបានរសនើសំរនះទាំងមូេជា

3239

សំណងខតមតង ួមទាំងខ្នកខដេមិនទាន់ទទួេបានមូេនិធិ

3236

។

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/6 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១២៧។ ឧបសមព័នធ ៥ និង ៦ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាង។ វិធីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និងក្កុម
ជួយខៃួនឯង ឯកសា E218/7/6.1.5 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ១០។ សូមរក្បៀបរធៀបជាមួយឯកសា

ដខដេឧបសមព័នធ ៥ និង ៦ ឯកសា ោំក្ទ សក្មាប់គរក្មាង ៥ និង ៦៖ វិធីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និង
ក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា E218/7/6.1.5 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ២០ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00950965 (គូសបញ្ញជក់ថ្ន នឹងក្តូវបណតុះបណា
ត េអនកជំនាញ្ៃូវច្ិតច្
ត ំនួន ០៤ ូប)។
3237
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/6 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៣៨-១៣៩, ១៤២, ១៥៥, ១៥៧។
3238

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដារវណី

អនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១៤ កថ្នខណឌ ២១។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៤៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីក្បាំ និងទី ក្បាំមួយ៖ វិធីពាបាេ

ត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និងក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា E218/7/8.1.4 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ ទំព័ ១
ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00980939។
3239
ឧបសមព័ន៥
ធ និង៦ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី៥ និងគរក្មាងទី៦៖ វិធីពាបាេត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម
និងក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា E218/7/6.1.5 នងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៤, ២២ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស)
00950949 00950967។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ុ ជួយខៃួនឯង
១៩.៣.៦ គរក្មាងទី ៦៖ ក្កម

1133>

គរក្មាងសំណងរនះក្តូវបានបរងកើតរឡើង

រដើមបីសក្មបសក្មួេដេ់ក្កុមជួយខៃួនឯង

ខដេ្តេ់កា ពាបាេ និងរ ៀបច្ំរឡើងរដ្ឋយអងគកា ច្ិតស
ត ងគមអនត វបបធម៌ (TPO) ខដេជាអងគកា
មិនខមន ដ្ឋាភិបាេមួយខដេមានភាពសកមមរៅកនុង វិស័យសខភាព្ៃូវច្ិតរត ៅកមពជា
ុ ។ គរក្មាងរនះ
ក្តូវបានបរងកើតរឡើងរដើមបីអនញ្ញាតឲ្យជន ងរក្ោះននកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ
ឈ្ឺោប់ បស់ពួករគ

អាច្រ ៀបោប់អំពីកា

ជំ ញដំរណើ កា ជាសះរសបើយពីជំងបា
ឺ ក់សាត បស់ពួករគ។

គរក្មាងរនះ

មានវគគពាបាេជាក្កុមច្ំនួន ៦ វគគ រដ្ឋយជួបោនរ ៀងោេ់ខខ និងរដ្ឋយមានកា ពិរក្ោះរោបេ់
ជាមួយអនកពាបាេអាជីពមានក់កនុង យៈរពេ ៩ ខខ

3240

។ គរក្មាងរនះបានោប់រ្តើមអនវតត ួច្

រហើយរដ្ឋយបានរក្បើក្បាស់មូេនិធិដូច្បានបញ្ញជក់ខ្ងរេើ។ បច្ចប
ុ បននកំពងមានកា ខសាង កងវិកា
ច្ំនួន ១.០០០.០០០ ដលាៃសហ ដាអារម ិក បខនាមរទៀតរដើមបីបនតអនវតតគរក្មាងរនះ និងគរក្មាងទី
៥ ្ងខដ ។ សាាប័នខដេច្ូេ ួមជាមួយគរក្មាងរនះទាំងអស់សទធខតបានបញ្ញជក់អំពី្នទៈកនុងកា
ជួយ និង្តេ់ង វិកាដេ់គរក្មាងរនះ

3241

។

១៩.៣.៧ គរក្មាងទី ៧៖ កា ត្តំងពិពណ៌ជាអច្ិន្នតយ៍

1134> សហរមធាវីនាមំ ខ

រសនើសឲ្
ំ យបរងកើតកខនៃងសក្មាប់ត្តង
ំ ពិពណ៌អច្ិន្នតយ៍ជាសាធា ណៈ

ច្ំនួន ៥ រខតត ខដេដ្ឋក់បង្វាញ ូបងត វតាត្ត
ុ ង ឯកសា កំណត់រហតជាសរមៃង និង ូបភាព បស់
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងអនករៅ ស់ោនមានជី វិតរ្សងៗរទៀត សាននដសិេបៈ កា ត្តំងបង្វាញអំពី
រ ឿងោ៉ា វក្បវតតិសា្សត និងធនធានដនទរទៀត ខដេបរងកើតរឡើងរដើមបី កាទករ ឿងោ៉ា វរ្សងៗជំនាន់

3242

ខខម ក្កហម និងរដើមបីអប់ ំសាធា ណជនអំពី បបខខម ក្កហម

។ មូេនិធិសក្មាប់គរក្មាងរនះ

3240

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដារវណី

អនរលាមត្តមវិធាន៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១៤ កថ្នខណឌ ២៧។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៤៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីក្បាំ និងទីក្បាំមួយ៖ វិធីពាបាេ

ត្តម របៀបច្ងក្កងជាសកេីកមម និងក្កុមជួយខៃួនឯង ឯកសា E218/7/8.1.4 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤។
3241

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៥៦។
3242
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៥៩-១៧៣។ ឧបសមព័នធ ៧ និង ៩ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាង ៧ និង ៩៖ កា ត្តំងពិពណ៌អច្ិន្នតយ៍រៅត្តមសា សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក្តូវបានធានាទាំងក្សុង ួច្រហើយ។ សហរមធាវីនាម
ំ ខអះអាងថ្ន

ដ្ឋាភិបាេអាេៃឺម៉ាង់បានសនា

្តេ់ក្បាក់ ៨០.០០០ អឺ ៉ាូ សក្មាប់គរក្មាងរនះ។ នដគូសហកា កនុងគរក្មាងរនះសទធ ខតបានបញ្ញជក់ពី

3243

្នទៈកនុងកា ជួយ និង្តេ់ង វិកាដេ់គរក្មាងរនះ
១៩.៣.៨

។

គរក្មាងទី ៨៖ កា ត្តំងពិពណ៌ច្េ័ត និងគរក្មាងអប់ ៖ំ សិកាខសាងយេ់អព
ំ ី

ក្បវតតសា
ិ ្សត និងយតតធ
ិ ម៌អនត កាេ

1135> សហរមធាវីនាមំ ខរសនើសំឲ្យបរងកើតគរក្មាងត្តំងពិពណ៌ និងអប់ ំ រដើមបី្សពា្ាយដេ់អកន
ខដេរៅ ស់ោនមានជី វិត និងក្បជាជនខខម ជំនាន់រក្កាយស្ង្វគម ឲ្យបានដឹងអំពឧ
ី ក្កិដក
ា មមខដេ
បានក្បក្ពឹតក
ត នុងអំឡុង បបខខម ក្កហម។
អងគកា កតីក ណា

នដគូកនុងគរក្មាងរនះមានអងគកា មិនខមន ដ្ឋាភិបាេ

និងអងគកា យវសនតិភាព

សមាគមអាដហក និងអងគកា ក្កុមអនកច្ាប់កា

ខដេនឹងអនវតតគរក្មាង
សិទធក
ិ មពជា
ុ (CDP)

គឺ

រដ្ឋយមានជំនួយក្បឹកាពី

3244

។ ដ្ឋាភិបាេអាេៃឺម៉ាង់

បាន្តេ់ង វិកាច្ំនួន ១០០.០០០ អឺ ូ សក្មាប់អនវតតគរក្មាងដំណាក់កាេដំបូងរៅកនុងរខតតច្ំនួន ៦

មនទី រខតតក្កុងច្ំនួន ៥ និងកា រកាសេបជំពូកពិរសសសតីពកា
ី ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ និងទីត្តំងសមាៃប់មនសសរៅទួេ
រ ធិ៍នក្ជ (ឯកសា E218/7/6.1.6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។
3243
សំរណើសច្
ំ ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៧១។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយ សតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣០។
3244
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៧៤-១៨៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

960

01007268
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

សក្មាប់ យៈរពេ ១២ ខខ

3245

។ រក្កាយមក ងវិកាច្ំនួន ២៣.០០០ ដលាៃ សហ ដាអារម ិក បាន

ទទួេបខនាម ខដេអាច្ឲ្យពក្ងីកគរក្មាងឲ្យបាន ហូតដេ់រៅ ៣ រខតត បខនាមរទៀត

3246

។

១៩.៣.៩ គរក្មាងទី ៩៖ កា បញ្ចូ េជំពក
ូ សតព
ី កា
ី ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និង

ទីត្តង
ំ

សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅកនង
ុ កមមវធ
ិ ស
ី ក
ិ ា បស់សាលារ ៀនរៅកមពជា
ុ

1136> សហរមធាវីនាមំ ខរសនើសបំ ញ្ចូេជំពូកមួយសតីពីកា ជរមៃៀសក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ

និងទីត្តង
ំ

សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ រៅកនុងរសៀវរៅសក្មាប់ក្គូបណតុះបណា
ត េរៅកនុងក្បរទសកមពជា
ុ ។
បច្ចប
ុ បននរនះ មជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
(DC-Cam) បានរបាះពមព្ាយរសៀវរៅសក្មាប់ក្គូ
បណតុះបណា
ត េរនះ (រដ្ឋយសហកា ជាមួយក្កសួងអប់ ក
ំ មពជា
ុ ) រហើយរសៀវរៅរនះខណនាំអំពី
កា បរក្ងៀនក្បវតតិសា្សតនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ
កមពជា
ុ

3247

។

សហរមធាវីតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

ខ្អកទាំងក្សុងរេើសកេីកមម បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

3248

3245

។

រៅក្គប់កក្មិតមធយមសិកាទាំងអស់រៅ
បានដ្ឋក់ជូនជំពូករសៀវរៅខដេបាន

និងសាកសីរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២/០១

បាយកា ណ៍អំពីគរក្មាងខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយមជឈមណឌេឯកសា កមពជា
ុ
បញ្ញជក់ថ្ន

សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន

៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៨៥-១៨៦។ ឧបសមព័នធ ៨ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ៨៖ គរក្មាងត្តំងពិពណ៌ច្េ័តសតីពកា
ី ជរមៃៀសរដ្ឋយ
បងេំ (ឯកសា E218/7/6.1.7) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ទំព័ ៧ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00951014។
3246
ឧបសមព័នធ ៨ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ៨៖ គរក្មាងត្តំងពិពណ៌ច្េ័តសតីពីកា ជរមៃៀសរដ្ឋយបងេំ (ឯកសា
E218/7/6.1.7) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។ ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង

បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នធ
ធ មាៃត់ ៥៖ ឯកសា
សមាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣២-៣៤។ ឧបសមព័នស
បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីក្បាំបី៖ កា ត្តំងពិព័ ណ៍ច្េ័ត ឯកសា

E218/7/8.1.5 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ

២០១៤។
3247
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៨៩-១៩៨។
3248

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

961

01007269
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ជំពូករសៀវរៅរនះក្តូវបានក្ ងោ៉ាងក្បុងក្បយ័តន
ជនជាប់រោទរៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២

“រដើមបីរជៀសវាងកា សននិដ្ឋានត្តម្ៃូវច្ាប់រេើ

ឬរេើសាេក្កមក្បវតតិសា្សតហួសពី វិសាេភាពននកា

រសើបសួ កនុងសំណំរ ឿង ០០២/០១ រេើ បបកមពជា
ុ ក្បជាធបិរតយយ”

3249

។ រសៀវរៅខណនាំកនុង

រនាះ ួមមានជំពូកងមី នឹងខច្កោយបនាទប់ពីរច្ញសាេក្កមសំណំរ ឿង ០០២/០១

3250

។ គរក្មាង

រនះកនុងច្ំនួនទឹកក្បាក់ស ប ៥៧.១៦០ ដលាៃ សហ ដាអារម ិក បានទទួេមកពីអងគកា កិច្ចសហក្បតិបតតិកា អភិវឌឍន៍អាេៃឺម៉ាង់ (GIZ)

3251

។

១៩.៣.១០ គរក្មាងទី ១០៖ កា សាងសង់មជឈមណឌេសិកាសនតភា
ិ ព

1137> សហរមធាវីនាមំ ខ រសនើសបំ រងកើតមជឈមណឌេសិកាសនតិភាពសហគមន៍មួយរៅវតតសំរោងកនុង កនុងរខតតបាត់ដំបង ខដេនឹងរ ៀបច្ំសិកាេសាលា និងវគគបណតុះបណា
ត េសតីពីឧក្កិដក
ា មមកនុង បប
ណ េ័យមួយ និង
ខខម ក្កហម និងកិច្ចកា បស់ អ.វ.ត.ក។ គរក្មាងរនះមានបំណងច្ង់បរងកើតបណា
រ ៀបច្ំដំរណើ ទសសនកិច្ចសិកាសក្មាប់យវជនកមពជា
ុ
គរក្មាងរនះនឹងក្តូវបញ្ញជក់អំពីទីត្តង
ំ ្ៃូវកា

ខដេនឹងក្តូវអនវតតរដ្ឋយអងគកា យវសនតិភាព

ទទួេបានកា ឧបតាមង
ភ វិកាពីទីភានក់ង្វ អភិវឌឍន៍

3249

រៅកាន់ទីកខនៃងសមាៃប់មនសសមួយច្ំនួន។

និងកិច្ចសហក្បតិបតតិកា ក្បរទសសា៊ីស

និង

3252

។

ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៦៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័ននធ ឹងគរក្មាងទីក្បាំបួន៖ កា ត្តក់ខតងជំពូកជាក់លាក់សីព
ត កា
ី ជរមៃៀស

ក្បជាជនរដ្ឋយបងេំ និងទីត្តំងសមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ ឯកសា E218/7/8.1.6 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ
២០១៤ ទំព័ ១ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00980953។
3250
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៩៧។

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី

រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង

ដាបបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ
មីនា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣៨, ៤០។
3251

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពីសំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបប-

រវណី អនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៣៩។
3252
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
១៩៩-២១១។ ឧបសមព័នធ ១០ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១០៖ មជឈមណឌេសិកាសនតិភាពសហគមន៍ រៅ
សំរោងកនុង (ឯកសា E218/7/6.1.8) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

962

01007270
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

ហូតមកដេ់រពេរនះ មូេនិធិសក្មាប់អនវតតគរក្មាងរនះក្តូវបានធានា ួច្រហើយ ខដេមានងវិកា

3253

ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់អនវតតគរក្មាងរនះកនុងច្ំនួនទឹកក្បាក់ ១២៦.០០០ ដលាៃសហ ដាអារម ិក
១៩.៣.១១

។

គរក្មាងទី ១១៖ គរក្មាងរបាះពមពកន
ូ រសៀវរៅអំពអ
ី ងគរហតខដេក្តូវបាន

សរក្មច្រសច្កតក
ី នង
ុ សំណរំ ឿង ០០២/០១ និងកា ច្ូេ ម
ួ បស់រដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណី

1138> សហរមធាវីនាមំ ខ

រសនស
ើ ឲ្
ំ យមានកា របាះពមពកូនរសៀវរៅខដេពនយេ់អំពីដំរណើ កា

តលាកា រៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក រដ្ឋយរផ្ទតតរេើកា ច្ងក្កងឯកសា អំពីឧក្កិដក
ា មមនានាកនុងសំណំ
រ ឿង ០០២/០១ និង វិសាេភាពននកា ច្ូេ ួម បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី។ គរក្មាងរនះនឹង ួម
បញ្ចូ េទាំងរសច្កតីខងៃងកា ណ៏ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ខដេបានរធាើរឡើងរៅកនុងរពេសវនាកា
្ងខដ

3254

។ ងវិកាស បសក្មាប់គរក្មាងរនះមានច្ំនួន ៥.០០០ ដលាៃសហ ដាអារម ិក ក្តូវបាន

ធានាថ្ននឹង្តេ់ជូនត្តម យៈអងគកា កិច្ចសហក្បតិបតតិកា អភិវឌឍន៍អាេៃឺម៉ាង់ (GIZ)

3253

3255

។

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៤១។ ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ៧៖ ឯកសា បខនាម ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទីដប់៖ កា សាងសង់

មជឈមណឌេសិកាសនតិភាព ឯកសា E218/7/8.1.7 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ ទំព័ ១៧-១៩ ERN (ភាសា
អង់រគៃ ស) 00980998-00981000។
3254
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២២១-២២២។
3255
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6)ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២២០។ ឧបសមព័នធ ១១ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១១៖ ដំរណើ រ ឿង បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរសៀវរៅរ ឿង
និទានអមរដ្ឋយ ូបភាព សតីពជ
ី ន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមច្ូេ ួមរៅ អ.វ.ត.ក (ឯកសា E218/7/6.1.10) ច្ះនងៃទី
០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00951106។

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយ

សតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និង
ឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៤៣។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

963

01007271
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

១៩.៣.១២ គរក្មាងទី ១២៖ របាះពមភ និង្សពា្ាយសាេក្កមសំណរំ ឿង ០០២/០១ ជា
ពី ក្បរភទ

1139>

សហរមធាវីនាម
ំ ខរសនើសឲ្
ំ យរបាះពមព និង្សពា្ាយសាេក្កមននសំណរំ ឿង ០០២/០១

ជាភាសាខខម ជាពី ក្បរភទ គឺសាេក្កមខដេមានសំអាងរហតរពញរេញ និងសាេក្កមសរងេប។
រោងត្តមសំរណើសំគរក្មាងងវិកាច្ំនួន ៣០.០០០ ដលាៃ សហ ដាអារម ិក នឹងក្តូវកា សក្មាប់
អនវតតគរក្មាងរនះបាន។ មកទេ់បច្ចប
ុ បនន មូេនិធិរនះបានទទួេក្គប់ក្ោន់សក្មាប់របាះពមព្ាយ
សាេក្កមសរងេបច្ំនួន ៤.០០០ កាេ និងសាេក្កមរពញរេញច្ំនួន ១.២០០ កាេ (រេើច្ំនួន

3256

៤.០០០ កាេខដេបានរសនើសំ) កនុង យៈរពេ ៩ ខខ រក្កាយរពេរច្ញសាេក្កម

។

១៩.៣.១៣ គរក្មាងទី ១៣៖ គរក្មាង្ាយរ្
ម ះរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណីរៅកនង
ុ រគហទំព័
បស់ អ.វ.ត.ក

1140> រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

រសនើសំឲ្យបញ្ចូ េរ្
ម ះ បស់ពួករគរៅកនុងរគហទំព័ បស់

អ.វ.ត.ក រដ្ឋយោត់ទកដូច្ជាមរធាបាយបខនាមមួយកនុងកា កត់ក្ត្តទកនូវកា ច្ូេ ួម បស់ពួករគ
រៅកនុងកា ជំនំជក្មះសំណំរ ឿង ០០២ ។ អងគភាពោំ

ជន ងរក្ោះ និងខ្នកកិច្ចកា សាធា ណៈ

នឹងអនវតតគរក្មាងរនះកនុង យៈរពេបីខខបនាទប់ពីរច្ញសាេក្កមននសំណំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ឋយ

3257

មិនោំបាច្់ច្ំណាយងវិកាបខនាមរទៀតរឡើយ

3256

ព័ត៌មានបខនាមរេើកទីពី

។

រេើសំរណើសំច្ងរក្កាយសតីពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីអនរលាមត្តមវិធាន ៨០ សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ ឯកសា E218/7/8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា
ឆ្នំ ២០១៤ កថ្នខណឌ ៤៩-៥០។ កា របាះពមព និងកា ្សពា្ាយសាេក្កមនារពេខ្ងមខ ទាំងក្សុង និងរដ្ឋយ

សរងេប ឯកសា E218/7/8.1.8 ច្ះនងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្នំ ២០១៤ ទំព័ ៣ ERN (ភាសាអង់រគៃ ស) 00981004។
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន ៨០

សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ២២៣២២៦។ ឧបសមព័នធ ១២ និង ១៣ ឯកសា ោំក្ទសក្មាប់គរក្មាងទី ១២ និង ១៣៖ កា របាះពមព្ាយសាេក្កម និង
រ្
ម ះរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឯកសា E218/7/6.1.9 ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣។
3257
សំរណើសំច្ងរក្កាយសតីអំពស
ី ំណង បស់សហរមធាវីនាម
ំ ខតំណាងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន
៨០សទួន ននវិធានន្ទកនុង និងឧបសមព័នស
ធ មាៃត់ (ឯកសា E218/7/6) ច្ះនងៃទី ០៨ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ
២២៧-២២៩។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
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១៩.៤ ពយសនកមមខដេរដើមបណតង
ឹ ដាបបរវណីបានទទួេ ង

1141> ជនជាប់រោទ

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធពីបទឧក្កិដក
ា មម

ក្បឆ្ំងនឹងមនសសជាតិ

ក់ព័នន
ធ ឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១ និងទី២) និងកា

សមាៃប់មនសសរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ។

វិធាន ២៣ សទួនបួន (១) តក្មូវឲ្យសំណងខដេបានសរក្មច្

្តេ់ឲ្យរដ្ឋយអងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់

និងរ្ៃើយតបរៅនឹងពយសនកមមខដេបានទទួេ ងរដ្ឋយ

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរដ្ឋយសា កា ក្បក្ពឹតន
ត ូវបទឧក្កិដទា
ា ង
ំ រនះ។

1142> រដើមបណតឹង ដាបបរវណីច្ំនួន

៣១ នាក់ បានបង្វាញខៃួនរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះរៅកនុង

អំឡុងរពេននសវនាកា រេើសំណំរ ឿង ០០២/០១។ ោប់ត្តង
ំ ពីនងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
ដេ់ នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ អងគជំនំជក្មះបាននេេកទកសវនាកា ច្ំនួន ៤ នងៃ សក្មាប់
សាតប់សកេីកមមរដ្ឋយផ្ទទេ់មាត់ពីរដើមបណតឹង ដាបបរវណី ជាពិរសស អំពី វិធខី ដេពួករគបានទទួេ
ងរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ។

អងគជំនំជក្មះក៏បានសាតប់សកេីកមមពីរលាក

ឈ្ឹម សធាោ៉ា អនកជំនាញច្ិតសា
ត ្សត និងរវជជបណឌិតសខភាព្ៃូវច្ិតខត ដេធាៃប់មានបទពិរសាធន៍រធាើ
កា ង្វ ជាមួយនឹងជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហម ( ួមទាំង រដើមបណតឹង ដាបបរវណី)។ រលាកបាន
ពិភាកាអំព្
ី េប៉ាះ េ់្ូវៃ ច្ិតរត ដ្ឋយសា រហតកា ណ៍រៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ មករេើជន ងរក្ោះទាំងរនះ។ ច្ំណច្ច្ងរក្កាយ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់បាន
រ ៀបោប់រ ឿងោ៉ា វជាលាយេកេណ៍អកស អំពីពយសនកមមខដេពួករគបានទទួេ ង និងបទឧក្កិដនា
ា នា
ខដេពួករគបានរឃើញរៅកនុងអំឡុងរពេនន បបកមពជា
ុ ក្បជាធិបរតយយ រៅកនុង កយសំត្តង
ំ ខៃួនជា
រដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ពួករគ ខដេអងគជំនំជក្មះក៏បានយកមកពិនិតយពិោ ណា្ងខដ ។

1143> សកេីកមមខដេបាន្តេ់ឲ្យរដ្ឋយរដើមបណតឹង ដាបបរវណី បាន្តេ់ជា ូបភាពោ៉ាង ស់ រវីក
្ៃះុ បញ្ញចង
ំ អំពី វិធីខដេពួករគបានទទួេ ងរក្ោះ រដ្ឋយសា បទឧក្កិដខា ដេបានក្បក្ពឹតរត ដ្ឋយ
ជនជាប់រោទ។

1144> កនុង យៈរពេប៉ានាមននងៃរក្កាយនងៃទី

១៧ ខខ រមសា ឆ្នំ ១៩៧៥ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

មានកា ភិតភ័យខ្ៃច្បាត់បង់អាយជី វិតរៅរពេខដេកងទ័ពខខម ក្កហម បានបងេំពួករគឲ្យជរមៃៀស

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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3258

រច្ញពីទីក្កុង

។ ពួករគក្តូវរបាះបង់រោេ្ទះសខមបង សមាភ ៈ និងក្ទពយសមបតតិខដេជាកមមសិទធិ

បស់ពួករគរសទើ ខតទាំងអស់
យៈរពេខៃីខតប៉ារណា
ណ ះ

3259

។

អនកខៃះក្តូវបានរគក្បាប់ឲ្យរវច្បរងាច្សក្មាប់កា រធាើដំរណើ

រហើយពួករគនឹង វិេក្តេប់មកទីក្កុងភនំរពញវិញរក្កាយ យៈរពេបី

3260

នងៃ

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី និង រអា

ី បានយកខតេយរៅត្តមខៃួនប៉ារណា
ណ ះ

រដ្ឋយសាមនទាំងខសថ្ន ពួករគនឹងអាច្រក្បើក្បាស់េយទាំងរនាះសក្មាប់ទិញ បស់ ប ខដេពួករគ
ក្តូវកា

3261

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតបានយកោនយនត ឬ សមាភ ៈរៅជាមួយពួករគ

ប៉ាខនត ជាញឹកញាប់ ោនយនត និងសមាភ ៈទាំងរនាះក្តូវបានកងទ័ពខខម ក្កហម ឹបអូស ឬ ដកហូត
រៅរពេពួករគោករច្ញពីទីក្កុង

3258

3262

។ រទាះកនុងក ណីណាក៏រដ្ឋយ រដ្ឋយសា ោមនរក្បងឥនធនៈ

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦៦-៦៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២១-២២, ២២-២៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣
(សូ សទាធ វី) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤-៥។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ោន់
សជាតិ) ទំព័ ៣៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៧-៨។ សូមរមើេ ខ្នកទី ១០៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៨, ៤៧១-៤៧៤។
3259
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៩-៨១។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (រ្ង រអងេី)
ទំព័ ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៤-៥៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១៨២។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៦។
3260
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤
ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៩-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨០-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័
១៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៣៩-៤០។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៦៥-៤៦៦។
3261
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២
(ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨១-៨២។
3262
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦
ខខ

វិច្ិកា ឆ្នំ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៤-

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ងយនត ឬ ម៉ាូតូ ខេងមានក្បរោជន៍ រហើយក្តូវបានទករោេ។ អនកខៃះរទៀតបានទករោេនូវ
បស់ ប មានតនមៃខដេខៃួនក្សលាញ់ រហើយមិនក្តឹមខតបាត់បង់ក្ទពយសមបតតិផ្ទទេ់ខួ ៃនប៉ារណា
ណ ះរនាះ
ពួករគក៏បានបាត់បង់នូវអនសាវ ីយ៍ខដេបានដិតជាប់ជាមួយ

រទ

អតតសញ្ញាណផ្ទទេ់ខួ ន
ៃ បស់ពួករគ

3263

និងទិដភា
ា ពរ្សងរទៀតនន

។

1145> កា ជរមៃៀសក្បជាជនបានរកើតរឡើងរៅកនុងខខ

រមសា កនុងអំឡុងរពេនន ដូវក្បាំង។ កា

បងេំឲ្យរដើ កនុង យៈច្មាៃយឆ្ៃយ រក្កាមកំរៅក្ពះអាទិតយរៅតខហងបានរធាើឲ្យរដើមបណតឹង ដាបបរវណី
ជារក្ច្ើននាក់បានទទួេ ងនូវកា ឈ្ឺច្កោប់ ូបកាយ
ខ្ៃង
ំ

3264

និងអា មមណ៍មិនក្សណកកនុងច្ិតោ
ត ៉ា ង

។ កា ឈ្ឺច្កោប់ ូបកាយ និងអា មមណ៍មិនក្សណកកនុងច្ិតទា
ត ង
ំ រនះកាន់ខតមានសភាព

ធៃន់ធៃ រដ្ឋយសា កា ខាះនូវរសបៀងអាហា

ទឹក និងរពេរវលាឈ្ប់សក្មាក។ រដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីខដេបានមក្តេ់សកេីកមមរៅច្ំរ ះមខអងគជំនំជក្មះបានោយកា ណ៍ថ្ន ធាៃប់បាន្ៃងកាត់

3265

កា អត់ោៃន កា រក្សកទឹក និងកា រហវហត់អស់កមាៃំង

។ មនសសជារក្ច្ើនបានង្វករៅហូបអាី

៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២១-២២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ
២០១៣

(ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ២០-២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៤-

៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២២-២៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៤។
3263
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ១៦-១៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ១០-១១។
3264
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨៩។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩១។
3265
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨១-៨២ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ)
ទំព័ ២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៧-៨៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ១២-១៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦៤-៦៥។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ២៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣
(នូ ហន់) ទំព័ ៧។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ទំព័ ៧៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០

ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨១, ៨៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសង សីវត្តា)
ទំព័ ៧៧។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន) ដំណាក់កាេទី១កថ្នខណឌ ( ៤៨៧-៤៨៨,
៤៩១។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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ក៏រដ្ឋយឲ្យខតពួករគអាច្ ករឃើញរៅត្តម្ៃូវ និងហូបទឹកកខាក់

3266

។ ពួករគបានសក្មានរៅត្តម

ទីកខនៃងណាខដេពួករគអាច្ កមករធាើជាទីជក្មក ប៉ាខនត ជាញឹកញាប់ ពួករគក្តូវទរក្មតរៅរេើដី
រក្កាមរដើមរឈ្ើ ឬ ហាេវាេហាេខយេ់

3267

។ ថ្ននំសងកូវ ឬ កា ខងទាំងខ្នកសខភាពមិនមាន

រឡើយ។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ឡាយ បូនី, រពជ ក្សី្េ, យស ្េ, រ្ង រអងេី និង រប
សូផ្ទនី បានពិពណ៌នាអំពីសមាជិកក្គួសា បស់ពួករគខដេបានធាៃក់ខួ ន
ៃ ឈ្ឺ និង កនុងក ណីខៃះ បាន
សាៃប់បាត់បង់ជី វិត

3268

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខៃះបាន មៃឹកអំពីកា រធាើដំរណើ បស់ពួករគរៅត្តម

ទីជនបទ និងកា ខាះខ្តតក្មូវកា ក្គប់ខបបោ៉ាង បានបនតរកើតមាន ហូតដេ់មួយខខ

3269

។

1146> រៅកនុងអំឡុងរពេរធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ កនុងច្មាៃយ្ៃូវដ៏ខវងឆ្ៃយ រដើមបណតឹង
ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់បានរឃើញរហតកា ណ៍គួ ឲ្យតក់សត
ៃុ ។ ពួករគបានរដើ កាត់សាកសព និង

3270

មនសសជិតសាៃប់

3266

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណី

យឹម

សវណណ

ខដេជារកមងជំទង់មានក់កនុងឆ្នំ

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤០។ សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៧។
3267
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រអា ី) ទំព័ ៨២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ
ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (គឹម វា៉ា ន់ឌ)ី ទំព័ ៨៥។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ហូ ច្នាា) ទំព័ ៥៥។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទី
េំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៨។
3268
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៩-៨១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២
(រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័ ៦៤-៦៥។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨-១១ ។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ
៤៩១, ៤៩៨។
3269

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣៨-៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី

៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២០។
3270
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ២២ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ជំ សខ្) ទំព័ ៣០-៣១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី
ទំព័ ៧៧-៧៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូនី) ទំព័ ២៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៦ ខខ វិច្ិកា
ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៨។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៣៩-៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៣៤,៣៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩៧៥ បានោយកា ណ៍ថ្ន ោត់មាន “កា ភ័យតក់សត
ៃុ ” រៅរពេរឃើញសាកសព។ រដើមបណតឹង
ដាបបរវណី ឡាយ បូនី ក៏រៅច្ងោំក្សរដៀងោនថ្ន “មានអា មមណ៍ភ័យតក់សត
ៃ ់” រដ្ឋយសា
សាកសពទាំងរនះ

3271

។

រៅរពេោត់បានរធាើដំរណើ បនតរៅមខរទៀតឆ្ៃយពីទីក្កុង

រហើយអនក

ខដេក្តូវបានជរមៃៀសកាន់ខតរហវហត់អស់កមាៃំងរៅៗរនាះ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី ពិន ោ៉ានង
បានសាន
ំ ឹងកា រឃើញសាកសពទាំងរនះរៅត្តម្ៃូវ

3272

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីក៏រឃើញមនសស

ោស់ និងកូនរកមងទទួេ ងនូវជំងឺ និងកា ខាះអាហា ូបតាម្
ភ ងខដ ក្ពមទាំងអនកខដេមាន បួសធៃន់
រដ្ឋយសា កា របៀតរបៀន និងកា ំរលាភរសពសនាវៈ

3273

។ រៅកនុងក ណីខៃះ រដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីបានរមើេកងទ័ពខខម ក្កហមសមាៃប់អក
ន ខដេក្តូវបានជរមៃៀសរ្សងរទៀត
ោ៉ាងសាហាវនក្ពន្ស

3274

ួមទាំងទា ក

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតបានទទួេកា គំោមកំខហង ភជង់នឹង

១៥-១៧។ ក្បតិោ ឹកនងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៧៩-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ៩, ១១-១២។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ) ទំព័
៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូផ្ទន់ សូវណណ ី) ទំព័ ៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ
ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់) ទំព័ ២១។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ប៉ាូ ឌីណា) ទំព័ ៨៣។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រប សផ្ទនី) ទំព័ ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(រសង សីវត្តា) ទំព័ ៧៧, ៨៤-៨៥។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសឿន សវណឌី) ទំព័ ៤៥-៤៦។

សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩៧, ៤៩៩។
3271

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៥៩-៦០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ តលា ឆ្នំ

២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ៧៨-៧៩។
3272
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៤៤។
3273
សូមរមើេឧទាហ ណ៍ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (សូ សទាធ វី) ទំព័ ៨-៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣(យស ្េ) ទំព័ ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស)
ទំព័ ៥-៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ទំព័ ៧៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖
កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៩, ៤៩២។
3274
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៩ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (យឹម សវណណ ) ទំព័ ៦០-៦១។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ០៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៤៤។។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យស ្េ)
ទំព័ ៦៣-៦៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (រ្ង រអងេី) ទំព័ ៧៣។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី
១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៩០។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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កាំរភៃើង ឬ ទទួេ ងកា វាយដំរដ្ឋយកងទ័ពរៅរពេពួករគោករច្ញពី្ះទ បស់ពួករគ និងរៅរពេ
រធាើដំរណើ ោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ

3275

។

1147> កនុងសភាពច្លាច្េកនុងរពេជរមៃៀស
ក្កុមក្គួសា បស់ពួករគ

3276

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខៃះក្តូវបានបំខបករច្ញពី

។ រៅរពេោករច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី មាស

សាោ៉ា ន់ បានពាោមត្តម កក្បពនធោត់ខដេកំពងមានន្ទរ ះ ខត កមិនរឃើញ។ ោត់ក៏មិនអាច្
កក្បពនធោ ត់ រឃើ ញ រៅកនុងទី ក្កុង

រហើ យខេងខដេបានជួបក្បពនធោ ត់ជារ ៀង ហូត

3277

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតក្តូវបានបំខបករច្ញពីសាច្់ញាតិ បស់ពួករគភាៃមៗ រក្កាយពួក

3278

រគបានរៅដេ់ត្តមទីត្តង
ំ ងមី

។

1148> រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេជាប់ទាក់ទង

នឹងកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជនកនុងដំណាក់កាេ

ទីពី បានោយកា ណ៍ថ្នបាន្ៃងកាត់ភាពេំបាករត្តកោ៉ាកក្សរដៀងោន រហើយសក្មាប់អក
ន ទាំងរនះ
ភាគរក្ច្ើនបានទទួេនូវកា េំបាករវទនាកាន់ខតអាក្កក់ខងមរទៀត

រដ្ឋយសា ពួករគបានទទួេ ងនូវ

សាានភាពទន់រខាយ ួច្មករហើយ ខដេបណា
ត េមកពីកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅរដ្ឋយបងេំកនុងដំណាក់កាេ
ទី១។ ពួករគក្តូវបានបងេំឲ្យរឡើងជិះ ងរភៃើង និងឡានខដេខណនណាន់ត្តន់ត្តប់

3275

3279

។ រដើមបណតឹង

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៤ ខខ តលា ឆ្នំ ២០១២ (ឡាយ បូន)ី ទំព័ ២៣-២៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃ

ទី ០៦ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មម សំរអឿន) ទំព័ ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃី)
ទំព័ ២៨។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨៩។
3276
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ១៣-១៤។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២(Denise AFFONÇO)ទំព័ ៧៨-៧៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (នូ ហន់)
ទំព័ ៦។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសឿន សវណឌី) ទំព័ ៤២។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១០៖ កា
ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី១) កថ្នខណឌ ៤៨១, ៤៨៣។
3277
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១៤ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ៧៨-៨០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២២ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ
២០១២ (មាស សាោ៉ា ន់) ទំព័ ២-៣, ២៥, ២៩-៣១។
3278
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ២៨-២៩, ៣០-៣១។
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (រសង សីវត្តា) ទំព័ ៨៤-៨៥។
3279
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៨-៤៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី
០៤ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (ទឹង សខ្) ទំព័ ៤០-៤១ ។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័
៤០។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ៧ ខខ កមភៈ ឆ្នំ ២០១៣ (ពិន ោ៉ានង) ទំព័ ៦-៧។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

ដាបបរវណី រៅ នី និងក្គួសា បស់ោត់មិនបានដឹងថ្ន រតើពួករគកំពងក្តូវបាននាំយករៅសមាៃប់
រោេ ឬក៏ោ៉ាងណារនាះរឡើយ

3280

សា្សត មិនក្តូវបាន្គត់្ង
គ ់រឡើយ

។ ជាទូរៅ មាប
ូ អាហា ទឹកសាអត ថ្ននំសងកូវ និងកា ខងទាំរវជជ-

3281

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខៃះ បានរឃើញកា កាប់សមាៃប់អក
ន

3282

ខដេក្តូវជរមៃៀសរ្សងរទៀតរដ្ឋយកងទ័ពខខម ក្កហម

3283

ថ្នបានរឃើញសាកសពខដេរគទករោេរៅត្តម្ៃូវ

3284

បានរគបំខបករច្ញពីោនរៅរពេរៅដេ់ទីត្តង
ំ ងមី

។ រដើមបណតឹង ដាបបរវណី រៅ នី រៅោំ

។ ក្គួសា រដើមបណតឹង ដាបបរវណីខៃះក្តូវ

។

1149> កនុងច្ំរណាមរដើមបណតឹង ដាបបរវណីខដេបានទទួេសាគេ់រៅកនុងសំណំរ ឿង

០០២ មាន

ជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់្ងខដ ខដេបានអះអាងថ្ន សាច្់ញាតិ បស់ពួករគ ជាទូរៅជា ទាហាន
ឬ អនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខម រៅកនុងច្ំរណាមអនកខដេក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅទួេរ ធិ៍នក្ជ

3285

។

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរ្សងរទៀតបានរ ៀបោប់អំពីកា បាត់ខួ ន
ៃ សមាជិកក្គួសា ខដេ

ធាៃប់បរក្មើកា ង្វ រៅកនុង ដាកា េន់ នេ់ ។ រទាះបីជាពួករគមិនបានដឹងអំពី វិធី ឬ ទីកខនៃងខដេ
សាច្់ញាតិ បស់ពួករគសាៃប់ក៏រដ្ឋយ កាេៈរទសៈននកា បាត់ខួ ន
ៃ បង្វាញដេ់អងគជំនំជក្មះថ្ន ោ៉ាង

២០១៣ (ធច្ ផ្ទន់ដ្ឋោ-ស) ទំព័ ៦។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន (ដំណាក់កាេទី២)
កថ្នខណឌ ៥៩៦-៥៩៨។
3280
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៣ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០១២ (រៅ នី) ទំព័ ៤៩-៥០។
3281
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៣៩។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២
ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៨, ៨៣-៨៤។ សូមរមើេបខនាមខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩១-៥៩២, ៥៩៧។
3282
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (រពជ ក្សី្េ) ទំព័ ៦២-៦៣។ ក្បតិោ ឹក នងៃ
ទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (ោន់ សជាតិ) ទំព័ ៣៤។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៥៩៥។
3283
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (អូន ្េៃ)ី ទំព័ ៣២។
3284
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ១២ ខខ ធនូ ឆ្នំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ទំព័ ៦៩-៧០។ ក្បតិោ ឹក
នងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០១៣ (យិន ំដួេ) ទំព័ ៦០-៦១។ សូមរមើេបខនាម ខ្នកទី ១១៖ កា ផ្ទៃស់ទីេំរៅក្បជាជន
(ដំណាក់កាេទី២) កថ្នខណឌ ៦០១។
3285
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ យីម សាវ ឯកសា E3/5347 ច្ះនងៃទី
២៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨។
ទី ២៣ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជា សខ ័តន ឯកសា E3/5349 ច្ះនងៃ
កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រសឿន សខ ឯកសា E3/5353 ច្ះ

នងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្នំ ២០០៨។ សូមរមើេ ខ្នកទី ១២៖ ទួេរ ធិ៍នក្ជ កថ្នខណឌ ៦៦៨, ៦៧២។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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E313

រហាច្ណាស់

ក៏មា នមនសសមួយច្ំនួនកនុងច្ំរណាមអនកទាំងរនះអាច្ក្តូវបានសមាៃប់រោេរៅ

ទួេរ ធិ៍នក្ជ្ងខដ

3286

។

1150> រក្កាយពីបានសាតប់សកេីកមម បស់អកន ជំនាញ
បានបងករឡើងរេើរដើមបណតឹង ដាបបរវណី

អងគជំនំជក្មះរជឿជាក់ថ្ន កា ឈ្ឺោប់ខដេ

រដ្ឋយសា បទឧក្កិដខា ដេបានក្បក្ពឹតរត ឡើងរដ្ឋយជន-

ត នុង យៈរពេខវង រោង
ជាបរោទជាច្ំខណកមួយរធាើឲ្យរកើតមានរោគសញ្ញាននកា ឈ្ឺោប់្ូវៃ ច្ិតក
ត្តមកា ោយកា ណ៍ពីរដើមបណតឹង ដាបបរវណីជារក្ច្ើននាក់

3287

។ អនកជំនាញ ឈ្ឹម សធាោ៉ា បាន

ពនយេ់ថ្ន រៅកនុងក ណីជារក្ច្ើន បទពិរសាធន៍ បស់ជន ងរក្ោះនន បបខខម ក្កហមបានបណា
ត េ
ឲ្យមានជំងឺប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតជា
ត រ ៀង ហូត ដូច្ជា សបិនអាក្កក់ ជំងឺបាក់សាត កា ធាៃក់ទឹកច្ិតត ងប់
អា មមណ៍ ជំងឺសងស័យ (Paranoia)

3288

។ ជំងឺបាក់សាតអាច្ខសតងរច្ញរដ្ឋយខៃួនវាត្តម យៈកា

នឹករឃើញរឡើង វិញនូវរហតកា ណ៍ពីអតីតកាេថ្នដូច្រៅងមីៗ កា សាទក់រសទើ មិនពិភាកា ឬ មិនច្ង់
រៅរមើេកខនៃងពីមនៗ កា ញ័ ខៃួនក្បាណ និងជំងឺរដកមិនេក់

3289

។ អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញថ្ន

រដ្ឋយសា ្េវិបាកននបទឧក្កិដខា ដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករឃើញថ្នមានពិ ទធ
ដាបបរវណី

រដើមបណតឹង

និងជន ងរក្ោះជារក្ច្ើននាក់រទៀតបានទទួេ ងនូវកា ឈ្ឺោប់ខដេមិនអាច្វាស់បាន

ួមមានដូច្ជា កា ឈ្ឺោប់រេើ ូបកាយ កា បាត់បង់ខ្នករសដាកិច្ច កា បាត់បង់រសច្កតីនងៃងូ ន កា ប៉ាះ
ទងគិច្្ៃូវច្ិតត (Trauma) និងកា រសាកសរងាគខដេបណា
ត េមកពីកា បាត់បង់សមាជិកក្គួសា ឬ
សាច្់ញាតិជិតសនិទធ

3286

3290

។

សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍

កយសំត្តង
ំ ខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ខហម សា ៉ាន ឯកសា E3/4808 ច្ះនងៃ

ទី ០៧ ខខ វិច្ិកា ឆ្នំ ២០០៨។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ រទស បបាន ឯកសា E3/4811 ច្ះនងៃ

ទី ០៦ ខខ រមសា ឆ្នំ ២០១០។

កយសំត្តំងខៃួនជារដើមបណតឹង ដាបបរវណី បស់ ជ័យ ោ៉ាន ឯកសា E3/4857 ច្ះនងៃ

ទី ១៤ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១០។
3287
សូមរមើេ ឧទាហ ណ៍ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៦៥ (ពិពណ៌នាអំពី
្េប៉ាះ េ់្ូវៃ ច្ិតនត នកា បាត់បង់អនកជីទីក្សលាញ់)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា )
ទំព័ ៧៣-៧៤ (ពិពណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ូវៃ ច្ិតនត នកា ផ្ទៃស់ទីេំរៅ)។ ក្បតិោ ឹក នងៃទី០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣
(ឈ្ឹម

សធាោ៉ា )

ទំព័

៧៥-៧៦

(ពិពណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ូវៃ ច្ិតនត នកា រឃើញក្ពឹតិកា
ត ណ៍ប៉ាះទងគិច្្ៃូវច្ិតត)។

ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៧៧ (ពិពណ៌នាអំពី្េប៉ាះ េ់្ូវៃ ច្ិតនត នកា អត់
អាហា )។
3288
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៥២-៥៤។
3289
ក្បតិោ ឹក នងៃទី ០៥ ខខ មិងនា ឆ្នំ ២០១៣ (ឈ្ឹម សធាោ៉ា ) ទំព័ ៥៤-៥៥ ។
3290
ខ្នកទី ១៨៖ កា ្តនាទរទាស កថ្នខណឌ ១០៧៧។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩.៥ កា វាយតនមៃរេើោេ់សណ
ំ ងទាំងអស់ខដេសហរមធាវីនាម
ំ ខបានរសនស
ើ ំ

1151> អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន

កា ្តេ់សំណងដូច្ខ្ងរក្កាមរនះ

ខដេបំរពញរៅត្តម

េកេខណឌតក្មូវដូច្មានខច្ងរៅកនុង វិធាន ២៣សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង គឺជាកា ជួសជេ
ពយសនកមមខដេទទួេ ងរដ្ឋយជន ងរក្ោះ និង្តេ់សំណង្ៃូវច្ិតត និងជាសមូហភាព ដេ់រដើមបណតឹង
ដាបបរវណី។ គរក្មាងសំណងទាំងអស់រនះមានេកេណៈសមក្សប អាច្្តេ់អានភាពរេើកា ្តេ់
សំណងខដេសហរមធាវីនាម
ំ ខបានទាមទា និងអាច្អនវតតបាន។
១៩.៥.១

គរក្មាងទាក់ទងកា ច្ងោំ និងបូជនីយដ្ឋានសក្មាប់ មៃក
ឹ ៖ គរក្មាងទី ១ និង

គរក្មាងទី ៣

1152> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានសរងកតរឃើញត្តំងពីមនមករហើយថ្ន
បានកំណត់ក្បរភទននកា ទទួេសាគេ់ជា្ៃូវកា

3291

សក្មាប់ជន ងរក្ោះថ្នជាសំណង

។

កា កំណត់ទិវាជាតិឈ្ប់សក្មាក្ៃូវកា

សាាប័នអនត ជាតិខៃះ

អំពីកា ឈ្ឺោប់ខដេមានសា សំខ្ន់ជានិមិតត ូប

អងគជំនជ
ំ ក្មះយេ់ក្សបជាមួយសហរមធាវីនាម
ំ ខថ្ន
គឺជាកា ទទួេសាគេ់ជា្ៃូវកា

និងទូទាង
ំ ក្បរទសអំពី

ពយសនកមមខដេជន ងរក្ោះបានទទួេ ង។ បូជនីយដ្ឋានជាសាធា ណៈ អាច្ជួយបខនាមរទៀតដេ់
កា សាត រឡើង វិញនូវរសច្កតីនងៃងូ ន បស់ជន ងរក្ោះ

ក្ពមទាំង្តេ់កា ទទួេសាគេ់ជាសាធា ណៈ

ច្ំរ ះឧក្កិដក
ា មមខដេបានក្បក្ពឹតត និងពយសនកមមខដេបានទទួេ ង និងជួយដេ់កា ពាបាេ បួស
សានម បស់ជន ងរក្ោះទាំងអស់ រដ្ឋយវាបានពក្ងីកឥទធិពេននសំណង មិនក្តឹមខតច្ំរ ះបគគេ
ខដេក្តូវបានទទួេសាគេ់ថ្នជារដើមបណតឹង ដាបបរវណីរនាះរទ
ក្បខហេជាអាច្រេើកទឹកច្ិតប
ត ខនាមរទៀត
កនុង បបខខម ក្កហម

3293

ជាតិ

1153>

3292

។

កា ្តួច្រ្តើមទាំងពី រនះ

ដេ់កា សិកាខសាងយេ់អំពីបទឧក្កិដខា ដេបានក្បក្ពឹតត

ក្ពមទាំងរេើកកមពស់វបបធម៌សនតភា
ិ ព

និងច្ូេ ួមច្ំខណកដេ់កា ្សះ្ា

។
រដ្ឋយសា ោជ ដ្ឋាភិបាេកមពជា
ុ មាន្នទៈច្ាស់លាស់ច្ង់ក្បកាសយកនងៃទី ២០ ខខ

ឧសភា ជាទិ វា ននកា ច្ងោំ ក្បោំ ឆ្នំ និ ង ជានងៃឈ្ ប់ ស ក្មាក្ៃូវ កា

ដូ រច្នះ ោម នខទ ង់ ច្ំ ណា យ

ជាក់លាក់ខ្នកហិ ញ្ាវតាណា
ុ
មួយ ទំនងជាោំបាច្់ក្តូវដ្ឋក់ជូនសក្មាប់្េ
ត ់អានភាពរេើកា ្តួច្រ្តើម
3291
3292
3293

សាេក្កមរេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៦៧។
ឯកសា F28 សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៨៣។
ឯកសា F28 សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៨៣។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ

973

01007281
សំណំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩ កញ្ញា ២០០៧/អវតក/អជសដ

E313

រនះរទ។

ក់ព័នរធ ៅនឹងគរក្មាងទីពី មូេនិធិទាង
ំ អស់ខដេក្តូវកា សក្មាប់កា អនវតតគរក្មាងរនះ

ក្តូវបានធានា ួច្ោេ់

រហើយសាលាោជធានីភំរន ពញ

ក៏បានឯកភាពរៅរេើទីត្តង
ំ ខដេបានរសនើ

សក្មាប់បូជនីយដ្ឋានរនាះ្ងខដ ។ រេើសពីរនះរទៀត អនកអនវតតគរក្មាងរនះ (ខដេ ួមមានសាាន
ទូតបាោំង ក្កុមមិតភា
ត ព បាោំង-កមពជា
ុ នន ដាសភាបាោំង និងរលាក រសោ៉ា ) បានបង្វាញជា្ៃូវកា
អំពី្នទៈច្ង់សរក្មច្ឲ្យបាននូវគរក្មាងរនះ។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាង
ទី ១ និងគរក្មាងទី ៣។
១៩.៥.២

គរក្មាងទាក់ទង វិធសា
ី ្សតពាបាេ

និងជំនយ
ួ ខ្នក្ៃូវច្ិតដ
ត េ់ជន ងរក្ោះ៖

គរក្មាង ទី ៥ និងគរក្មាងទី ៦

1154> អងគជំនំជក្មះយេ់រឃើញ្ងខដ ថ្ន

គរក្មាងទី ៥ និងគរក្មាងទី ៦ ខដេមានរោេ-

ត េ់ជន ងរក្ោះ គឺជាសំណង “្ៃូវច្ិតត និងជាសមូហភាព” រៅកនុង
បំណង្តេ់ជាជំនួយ្ៃូវច្ិតដ
វិសាេភាពននក្កបខណឌគតិយតត បស់ អ.វ.ត.ក ដូរច្នះវាបានបំរពញត្តមេកេខណឌតក្មូវដូច្មាន
ខច្ងកនុង វិធាន ២៣ សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង។ អងគជំនជ
ំ ក្មះតលាកា កំពូេ ក៏បានទទួេសាគេ់

3294

កាេពីរពេមន្ងខដ ថ្ន កា ្តេ់កា ខងទាំខ្នក្ៃូវច្ិតគ
ត ឺជាទក្មង់ននសំណងដ៏សមក្សបមួយ

។

បខនាមរេើរនះរទៀត ពិធីបណយជាសាធា ណៈខដេរក្ោងនឹងក្បា ពធរធាើរឡើងរៅរក្កាយបញ្ច ប់គរក្មាង
ទី៥ រនាះ ក៏ក្បខហេជាអាច្រេើកកមពសកា
់ យេ់ដឹងជាសាធា ណៈអំពីពយសនកមមខដេជន ងរក្ោះ
កនុង បបខខម ក្កហមបានទទួេ ង និងអាច្ច្ូេ ួមច្ំខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ។

1155> ជាច្ងរក្កាយ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង កត់សមាគេ់រឃើញថ្ន សហរមធាវីនាមំ ខតំណាង
រដើមបណតឹង ដាបបរវណីបានបង្វាញថ្ន

មូេនិធិោបា
ំ ច្់នានាក្តូវបានធានា ួច្ោេ់រហើយសក្មាប់

ខ្នកននគរក្មាងខដេក្តូវរធាើរឡើងរៅទីក្កុងភនំរពញ

រហើយនដគូ គរក្មាងបានរបតជាាថ្ននឹងធានាឲ្យ

គរក្មាងរនះអនវតតរៅបាន។ រហតដូរច្នះ អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទី
៥ និងទី៦។ រទាះបីជា មិនមានមូេនិធិសក្មាប់កា ពក្ងីកគរក្មាងរនះរៅរក្ៅទីក្កុងភនំរពញក៏
រដ្ឋយ ក៏អងគជំនជ
ំ ក្មះអនញ្ញាតឲ្យមានកា ពក្ងីកគរក្មាងរនះ កនុងក ណីមានមូេនិធីបខនាម។

3294

ឯកសា F28 សាេដីការេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៧០១។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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១៩.៥.៣ កា ច្ងក្កងឯកសា និងកា អប់ ៖ំ គរក្មាងទី ៧, ៨, ៩, ១០, ១១, ១២, និង
គរក្មាងទី ១៣

1156> ច្ំរ

ះគរក្មាងទី ៧, ៨, ៩, ១០ និងគរក្មាងទី ១១ ខដេគរក្មាងទាំងអស់រនះ ក់ព័នកា
ធ

ច្ងក្កងឯកសា

និងកា អប់ ំរនាះ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន គរក្មាងទាំងរនះក៏

រោ ពត្តមេកេខណឌតក្មូវនន វិធាន ២៣ សទួនបួន នន វិធានន្ទកនុង រហើយមានេកេណៈ្ៃូវច្ិតត និងជា
សមូហភាព ្ងខដ ។ កា អប់ ំជាសាធា ណៈអំពីកា ឈ្ឺោប់ បស់ជន ងរក្ោះ និងអំពីេកេណៈ
នន បបខខម ក្កហមរនាះក៏ក្បខហេជាជួយដេ់កា សរក្មច្រោេរៅននកា ទទួេសាគេ់ កា ច្ងោំ
ា មមខដេក្តូវបានក្បក្ពឹតត
និងកា រេើកកមពស់កា យេ់ដឹងអំពីឧក្កិដក
មកពីឧក្កិដក
ា មមទាំងរនះ្ងខដ ។

ដូរច្នះរហើយ

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីប៉ារណា
ណ ះរនាះរទ

និងភាពឈ្ឺោប់ខដេបណា
ត េ

វាក្បខហេជាមិនក្តឹមខត្តេ់្េក្បរោជន៍ដេ់

វាខងមទាំងច្ូេ ួមច្ំខណកដេ់កា ្សះ្ាជាតិ្ងខដ ។

អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់ថ្ន មូេនិធិសក្មាប់កា អនវតតគរក្មាងទាំងរនះក្តូវបានធានា
រហើយនដគូទាង
ំ អស់ខដេ ក់ព័នន
ធ ឹងគរក្មាងទាំងរនះបានបង្វាញ្នទៈច្ាស់លាស់ក្សុះោនច្ង់ជួយ
ឲ្យគរក្មាងទាំងរនះបានសរក្មច្រច្ញជា ូបោង។

1157> ច្ំរ

ះគរក្មាងទី ៩ កា ខណនាំកាេពីរេើកមន បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបាន មៃក
ឹ

រដើមបណតឹង ដាបបរវណីថ្ន

“អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងមិនអាច្រធាើកា យេ់ក្ពមរេើជំពូកណាមួយ

ននរសៀវរៅសតព
ី ីអងគរហតណាមួយខដេកំពងសាិតរក្កាមកា ពិោ ណា បស់តលាកា
នឹងក្តូវរធាើកា វិនិច្័យ
ិ ជាច្ងរក្កាយបានរទ”
នូវជំពូករសៀវរៅខដេបានរសនរើ ឡើង
ត្តម្ៃូវច្ាប់

3295

រហើយខដេ

។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី សហរមធាវីនាម
ំ ខបានដ្ឋក់

ខដេពួករគបានអះអាងថ្នមិនខមនជាកា រធាើរសច្កតីសននិដ្ឋាន

ជាពិរសសទាក់ទងរៅនឹងកា ទទួេខសក្តូវ បស់ជនជាប់រោទរៅកនុងសំណរំ ឿង

០០២/០១ រនាះរឡើយ។ សហរមធាវីនាម
ំ ខក៏បានរសនឲ្
ើ យអងគជំនជ
ំ ក្មះពិោ ណារឡើង វិញរេើកា
ខណនាំមន បស់ខួ ន
ៃ ។ អងគជំនំជក្មះទទួេសាគេ់ថ្ន កា ្តេ់ជូននូវមូេដ្ឋានដ៏ក្តឹមក្តូវដេ់សាលារ ៀនសក្មាប់ពិភាកា អំពីរហតកា ណ៍នានារៅកនុងអំឡុងសម័យខខម ក្កហមគឺជារោេរៅដ៏ក្បរសើ
មួយ រហើយក៏ទទួេសាគេ់ថ្ន ភ័សត្ត
តុ ង បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងសាកសីរៅកនុងជំពូករនាះ

3295

រសច្កតីសរក្មច្ជាបនតបនាទប់ និងច្ងរក្កាយ បស់អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងរេើភាពជាក់លាក់ខដេបានរធាើបច្ចប
ុ បនន-

ភាព ននគរក្មាងសំណងជាអាទិភាព បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី អនរលាមត្តម វិធាន ៨១ សទួន៤ (E218/7/3)
ឯកសា E218/7/4 ច្ះនងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១៣ កថ្នខណឌ ៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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មានអតាក្បរោជន៍សក្មាប់កា ពិភាកាខបបរនះ្ងខដ ។ ប៉ាខនតអងគជំនំជក្មះសូមសងកត់ធន
ៃ ់ថ្ន កា
សរក្មច្អំពីកា ទទួេខសក្តូវក្ពហមទណឌ បស់ជនជាប់រោទ និងកា កំណត់រេើអងគរហតគឺជាបពាសិទធិ
ខតមួយគត់ បស់ អ.វ.ត.ក រដ្ឋយក្តូវខ្អករៅរេើកា វាយតនមៃពីភាពអាច្រជឿជាក់បាន បស់សាកសី
និងរដើមបណតឹង ដាបបរវណី។
្ងខដ ។

រហតដូរច្នះ

ខៃឹមសា ននជំពូករសៀវរៅោំបាច្់ក្តូវខសាងយេ់រៅត្តមប ិបទរនះ
វាជាកា សមក្សបខដេក្តូវដ្ឋក់រសច្កតីបដិរសធរៅកនុងឧបសមព័នភា
ធ ជ ប់

ជាមួយនឹងជំពូករនះ រហើយអងគជំនំជក្មះបង្វគប់ឲ្យរធាើដូរច្នះ

3296

។ ដោបណាមានកា រោ ពត្តម

េកេខណឌរនះរទើបអងគជំនំជក្មះអនម័តយេ់ក្ពមរេើគរក្មាងទី ៩ ។

1158> ច្ំរ

ះគរក្មាងទី ១២ និងគរក្មាងទី ១៣ វិញ រដើមបណតឹង ដាបបរវណីរសនស
ើ ំដ្ឋក់បញ្ចូ េ

រ្
ម ះរៅកនុងសាេក្កមសាាព កនុងសំណរំ ឿង០០២។

រៅរពេខដេជួបក្បឈ្មនឹងសំរណើ

ំ ក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគេ់ថ្ន
ក្បហាក់ក្បខហេោនខបបរនះកនុងសំណរំ ឿង ០០១ អងគជំនជ
ត្តមេកេណៈបរច្ចករទស វិធានកា ខបបរនះហួសពី វិសាេភាពននសំណងខដេមានកនុងក្កបខណឌ
គតិយតត បស់ អ.វ.ត.ក កាេពីរពេរនាះ។ រទាះជាោ៉ាងរនះកតី អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូងបានកត់
សមាគេ់រៅកនុងសាេក្កមសំណរំ ឿង ០០១ បស់ខួ ន
ៃ ថ្ន មានខត អ.វ.ត.ក ខតមួយគត់ខដេអាច្
សរក្មច្រេើសំរណើទាង
ំ រនះបាន

រហើយសាាប័នអនត ជាតិដនទរទៀតបានកំណត់ក្បរភទននកា ទទួេ

សាគេ់ជា្ៃូវកា អំពីកា ឈ្ឺោប់ខដេមានសា សំខ្ន់ជានិមិតត ូបសក្មាប់ជន ងរក្ោះថ្នជាសំណង
សក្មាប់ជន ងរក្ោះ។ រដ្ឋយសា ខតគរក្មាងទាំងរនះ បាន្តេ់ជាមរធាបាយ ូបិយសក្មាប់កា
ទទួេសាគេ់កា ឈ្ឺោប់ជាសមូហភាព បស់ជន ងរក្ោះរនាះ

ដូរច្នះអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូង

3297

សរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទាំងរនះ ក៏ដូច្ជាសំរណើក្បហាក់ក្បខហេោនរ្សងៗរទៀត
ជក្មះសូមបញ្ញជក់សាជាងមីថ្ន

3296

កា ្តេ់ជូនជាសាធា ណៈនូវសាេក្កម

។ អងគជំន-ំ

និងព័ត៌មាននានាជំ វិញ

អងគជំនជ
ំ ក្មះពិោ ណាថ្នកា បដិរសធដូច្តរៅរនះ គឺជាកា បដិរសធដ៏សមក្សប “ជំពូករនះគឺខ្អករៅរេើសកេី-

កមម បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណី និងសាកសី រៅច្ំរ ះមខ អ.វ.ត.ក។ កា សរក្មច្ពីកា មានពិ ទធ ឬមិនមានពិ ទធ បស់
ជនជាប់រោទ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ខដេមានខច្ងកនុងសាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបូង រហើយកនុងក ណី
សមក្សប ក្តូវបានោំក្ទ ឬខកខក្ប រដ្ឋយអងគជំនជ
ំ ក្មះតលាកា កំពេ
ូ គឺជាកា ច្ងកាតពាកិច្ចត្តម្ៃូវច្ាប់ខតមួយគត់
ច្ំរ ះបណា
ត ក្ពឹតិកា
ត ណ៍នានាខដេបានបង្វាញកនុងជំពក
ូ រនះ។
3297
សាេក្កមរេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៦៧ ដេ់ ៦៦៨។
សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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សំណរំ ឿង

០០២

អាច្ច្ូេ ួមច្ំខណកោ៉ាងសំខ្ន់ដេ់គំនិត្តួច្រ្តើមននកា ្សះ្ាជាតិរៅកនុង

សងគមកមពជា
ុ ទូរៅ និងសក្មាប់កា អប់ ំជាសាធា ណៈ្ងខដ

3298

។

1159> អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងកត់សមាគេ់រេើ្នទៈ បស់អងគភាពោំ
កិច្ចកា សាធា ណៈ

ជន ងរក្ោះ

និងខ្នក

ច្ង់ដ្ឋក់បញ្ចូ េរ្
ម ះ បស់រដើមបណតឹង ដាបបរវណីទាង
ំ អស់រៅកនុងសំណរំ ឿង

០០២ រៅរេើរគហទំព័ បស់ អ.វ.ត.ក រហើយដូច្ោនរនាះខដ ក៏យេ់ក្ពមឲ្យខ្នកកិច្កា
ច សាធា ណៈ
ខច្កោយសាេក្កមសំណរំ ឿង ០០២/០១ ឲ្យបានទូេទ
ំ ូលាយបំ្តត្តមេទធភាពធនធានខដេ
មានក្សាប់កនុងរពេបច្ចប
ុ បនន

ខដេទាំងអស់រនះគឺជា វិធានកា ដ៏មានតនមៃសក្មាប់សំណងរៅកនង
ុ

អតាន័យនន វិធាន ២៣សទួនបួន(៣) នន វិធានន្ទកនុង។

1160> ជាេទធ្េ អងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងសរក្មច្ទទួេយកគរក្មាងទី ៧, ៨, ៩, ១០, ១១,
១២ និងគរក្មាងទី ១៣។
១៩.៥.៤

គរក្មាងនានាខដេអងគជន
ំ ជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ សរក្មច្មិនទទួេយក៖ គរក្មាងទី២

និងគរក្មាងទី៤

1161>រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងពិោ ណារឃើញថ្ន
២

និងទី៤

សំណងខដេរសនើសំកនុងគរក្មាងទី

អាច្ជួសជេបានោ៉ាងសមក្សបច្ំរ ះពយសនកមមខដេទទួេ ងរដ្ឋយជន ងរក្ោះ

រហើយអាច្្តេ់ជាសំណង្ៃូវច្ិតត

និងជាសមូហភាពច្ំរ ះកា ឈ្ឺោប់ បស់រដើមបណតឹង ដា-

បបរវណីក៏រដ្ឋយ ក៏ វិធាន ២៣ សទួនបួន(៣)(ខ) នន វិធានន្ទកនុង តក្មូវឲ្យសហរមធាវីនាម
ំ ខបង្វាញ
ថ្ន

គរក្មាងទាំងអស់រនះមានកា ធានាមូេនិធក្ិ គប់ក្ោន់ពីសាាប័នខ្ងរក្ៅ

រដ្ឋយសា វាជា

េកេខណឌមួយសក្មាប់កា សរក្មច្យេ់ក្ពមត្តម្ៃូវតលាកា ច្ំរ ះកា ្តេ់សំណង។

1162>រទាះបីជាអងគជំនំជក្មះសាលាដំបូងបានកត់សមាគេ់ោ៉ាងច្ាស់រហើយថ្ន គរក្មាងទី២ មិន
មានកា រ ៀបោប់េមអិតឲ្យបានក្គប់ក្ោន់ ឬ ក៏បញ្ញជក់អព
ំ ីខទងង
់ វិកាជាក់លាក់ក៏រដ្ឋយ

ក៏សហ-

រមធាវីនាម
ំ ខរៅខតមិន្តេ់ព័ត៌មានបខនាមសំខ្ន់ៗដនទរទៀត ដូច្ជាទីត្តង
ំ បូជនីយដ្ឋានខដេក្តូវរសនើ
រឡើងខដេបានគិតបក្មុងទក

ឬក៏កិច្ចក្ពមរក្ពៀងជាមួយភាគីតតិយជន ក់ព័នណា
ធ
មួយដខដេនា

រពេរក្កាយមក។

3298

សាេក្កមរេើសំណំរ ឿង កាំង រហកកអាវ កថ្នខណឌ ៦៦៩។

សាេក្កម បស់អងគជំនជ
ំ ក្មះសាលាដំបង
ូ នន អ.វ.ត.ក សំណំរ ឿង ០០២/០១/នងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្នំ ២០១៤/សាធា ណៈ
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