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សេចក្តីេសខេបសាលក្រមេំណ សំ ឿខ ០០២/០២ 

១.១. រសចកតរី្តើម នងិក្បវតតសំិណ រំ ឿងរោយសរងេប 

1> ខាងរក្កាមរនះ គឺ្ជារសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២។ សំអាងរេត ខដេម្លនអាន ភាពតម្ាូវចាប់ម្លនស រស រៅកនុងសាេក្កម

រពញរេញជាលាយេកេណ៍អកស  ខដេនឹងម្លនជាភាសាខខែ  ភាសាអង់រគ្ាស និងភាសាបារំង 

រៅរពេរវលាសមក្សបខាងម ខ។ ជាបញ្ញា បឋម អងគជំន ំជក្មះកត់សម្លគ េ់ថា កនុងចំរណាមបញ្ញា

ោងំឡាយ ភាគី្បានរេើករ ើងអំពីបញ្ញា ន្ទន្ទពាក់ព័នធនឹងកា ជូនដំណឹងអំពីកា រោទក្បកាន់ និង

 វិសាេភាពននកា ជំន ំជក្មះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ អងគជំន ំជក្មះ រោះក្សាយសំរណើស ោំងំ

អស់រនះរោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កមរពញរេញជាលាយេកេណ៍អកស ។ 

2> សំណ រំ ឿង ០០២ ពាក់ព័នធនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ ននួ ជា និង រខៀវ សំ្ន ចំរពាះ

ឧក្កិដាកមែខដេបានក្បក្ពឹតតរៅកនុងអំ ុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោប់ពីនងៃទ១ី៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥  េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩។ រក្កាយពីសេរៅក្កមរស ើបអរងេតបានរចញដីកា

ដំរណាះក្សាយ ច ះនងៃទី១៥ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១០ ខដេបានបញ្ចប់កា រស ើបសួ តម្ាូវត លាកា 

រោយរក្បើ យៈរពេអស់ជិត ៣ឆ្ន ំ មក  នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានបញ្ាូនមកជំន ំជក្មះ។ 

ដំបូងរ ើយ សំណ ំរ ឿងរនះម្លន ួមបញ្ចូេជនជាប់រោទពី ន្ទក់រ្សងរទៀតគឺ្ រអៀង ធី ិទធ និង រអៀង 

សា ី។ រៅ កនុងឆ្ន ំ២០១១ កិចចដំរណើ កា នីតិវិធីក្បឆំ្ងនឹង រអៀង ធី ិទធ ក្តូវបានផ្អអ ក រេើយបទ

រោទក្បកាន់ោងំឡាយក្បឆំ្ងនឹង ូបោត់ក្តូវបានបំខបករចញពីសំណ រំ ឿង បន្ទទ ប់ពីអងគជំន ំជក្មះ

 ករ ើញថា ោត់មិនម្លនសមបោក្គ្ប់ក្ោន់រដើមបីចូេ ួមកនុងសវន្ទកា  រោយសា ខតជំងវឺរងេង

វងាេ នស់ាែ  តីខដេរចះខតវិវតតរៅម ខ។ រអៀង ធី ិទធ បានទទួេម ណភាពរៅកនុងឆ្ន ំ២០១៥។ រអៀង 

សា ី ខដេជាសាេ មី បស់ោត់បានទទួេម ណភាពពី ឆ្ន ំម ន រពាេគឺ្រៅរដើមឆ្ន ំ២០១៣។ ម ណភាព

 បស់ជនជាប់រោទោងំពី ន្ទក់ន្ទឲំ្យ ំេត់បណត ឹងអាជាា  និងបណត ឹង ដាបបរវណោីងំអស់ក្បឆំ្ងនឹង

ពួកោត់រៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក.។  

3> សវន្ទកា បឋមកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ ក្តូវបានរធេើរ ើងោប់ពីនងៃទី២៧ ដេ់នងៃទ៣ី០ ខខ  

មិង ន្ទ ឆ្ន ំ២០១១។ រៅខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១១ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានបំខបកកិចចដំរណើ កា      
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នីតិវិធរីៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២ រៅជាកា ជំន ំជក្មះតូចៗមួយចំនួន រោយសា ខតទំេំ និងភាព

សែគុ្សាែ ញននដីកាដំរណាះក្សាយ ក្ពមោងំបញ្ញា វ័យោស់ និងស ខភាព បស់ជនជាបរ់ោទ។    

អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានកក្មិត វិសាេភាពសក្ម្លប់កា ជំន ំជក្មះវគ្គដំបូងននសំណ រំ ឿង ០០២ 

(ខដេោប់ពីរពេរន្ទះមកក្តូវបានរៅថាជា “សំណ រំ ឿង ០០២/០១”) ក្តឹមឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតតពាក់ព័នធនឹង៖ ទីមួយ កនុងអំ ុងកា ជរមាៀស

ក្បជាជនរចញពីទីក្កុងភ្នំរពញ រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ (ក្តូវបានរៅថាជា “កា ផ្អា ស់ទី

េំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទ១ី”) និងទីពី  កនុងអំ ុងកា ផ្អា សទ់ីេំរៅក្បជាជនរៅតមតំបន ់ 

រ្សងៗរទៀតកនុងក្បរទសកមពជុា ោប់ពីខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥  េូតដេ់ខខធនូ ឆ្ន ំ១៩៧៧ (ក្តូវបាន

រៅថាជា “កា ផ្អា សទ់ីេំរៅក្បជាជនដំណាក់កាេទី២”) និងច ងរក្កាយ ោក់ទងនឹងកា រោទ

ក្បកាន់អំពីកា សម្លា ប់អតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ រៅទួេរពាធិ៍នក្ជ។ អងគជំន ំជក្មះ

បានកក្មិតវិសាេភាពសក្ម្លប់កា ជំន ំជក្មះវគ្គទីពី រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ (ក្តូវបានរៅថា 

“សណំ ំរ ឿង ០០២/០២”) ក្តឹមឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើ

អន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩ និងឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ ខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់

ថា បានក្បក្ពឹតតរៅតមសេក ណ៍ តមកា ោា នកា ងា  តមមនទី សនតិស ខ និងទីតងំសម្លា ប់

មន សសមួយចំនួន ( ួមោងំមនទី សនតិស ខ ស-២១ និងរជើងឯក) ពាក់ព័នធនឹងកា កំណត់រោេរៅរេើ

ក្កុមមន សសជាក់លាកម់ួយចំនួន គឺ្ជនជាតិោម ជនជាតិរវៀតណាម ព ទធសាសនិក និងអតីតអនក ដា

កា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ និងរៅកនុងប ិបទននជរម្លា ះក្បោប់អាវ ធ

ជាមយួរវៀតណាម។ រៅនងៃទី២៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ំ២០១៧   អងគជំន ំជក្មះ បានបញ្ចប់កិចចដំរណើ កា 

នីតិវិធពីាក់ព័នធនឹងអងគរេត រ្សងរទៀតរៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយននសំណ ំរ ឿង ០០២ ខដេមិនក្តូវ

បានោក់បញ្ចូេរៅកនុងសណំ រំ ឿង ០០២/០១ ឬ សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនះ។ 

4> រៅនងៃទី១៧ ខខត លា ឆ្ន ំ២០១៤ អងគជំន ំជក្មះបានោប់រ្តើមដំរណើ កា សវន្ទកា រេើ   

អងគរសចកតី រៅកនុងសំណ ំរ ឿង០០២/០២។ កនុងអំ ុងសវន្ទកា រេើភ័្សតតុងខដេម្លន យៈរពេ 

២៤ខខ អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងបានសាត ប់សកេីកមែ បស់ប គ្គេចំនួន ១៨៥ន្ទក់ ខដេ ួមម្លន 

សាកសីចំនួន ១១៤ន្ទក់ រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីចំនួន ៦៣ន្ទក់ និងអនកជំន្ទញចំនួន ៨ន្ទក់។   ឯកសា 

ភ័្សតតុងជិត ៥.០០០ឯកសា  ក្តូវបានយកមកពិនិតយរដញរោេ និងទទួេយកោក់បញ្ចូេរៅកនុង



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   4 

 

សំណ រំ ឿង រោយស  បរៅ ឯកសា ោងំបីភាសាជា្ាូវកា ម្លនចំនួនជាង ៨២.០០០ ទំព័  រៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខតមួយ។ រោយសា ខតសំណ រំ ឿង ០០២/០១ និង ០០២/០២ ម្លនរេខ

សំណ រំ ឿងដូចោន  ឯកសា ភ័្សតតុងស  ប ួមម្លនចំនួនជាង ១០.០០០ឯកសា  ខដេម្លនជាង 

៣០៤.០០០ទំព័ ។ សវន្ទកា រេើភ័្សតតុងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ បានបញ្ចប់រៅនងៃទី១១ ខខមករ 

ឆ្ន ំ២០១៧ បន្ទទ ប់ពីបានរបើកសវន្ទកា អស់ យៈរពេចំនួន ២៧៤នងៃ។  រសចកតសីននិោា នផ្អទ េ់ម្លត់

បិទបញ្ចប់កា ពិភាការដញរោេក្តូវបានរធេើរ ើងរៅកនុងខខមិង ន្ទ ឆ្ន ំ២០១៧។ 

១.២. កា រោទក្បកានក់្បឆំ្ងនងឹជនជាបរ់ោទ 

5> រៅកនុងអំ ុងោបពី់នងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ នួន 

ជា ក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ជាអន រេខាបកសក មែយុនីសតកមពជុា ជាសម្លជិករពញសិទធននគ្ណៈ   

កម្លែ ធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ជាក្បធានសភាតំណាងក្បជាជន រេើយ

រពេខាះជាន្ទយក ដាមស្រនតីសតទីីនន ោា ភិ្បាេកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រខៀវ សំ្ន ក្តូវបានរោទ

ក្បកានថ់ា ម្លនតួន្ទទីជារក្ចើនកនុងបកសក មែយុនីសតកមពជុា និងកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រោយ

ធាា ប់រធេើជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា្ ង។ ោត់ក៏ក្តូវបានរោទក្បកានថ់ាជាក្បធានមនទី នរយបាយ 

៨៧០ និងជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា។ 

6> ជនជាបរ់ោទោងំពី  ូបក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែជារក្ចើនក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ និងឧក្កិដាកមែក្បេ័យ

ពូជសាសន៍ តម យៈកា ចូេ ួមកនុងសេឧក្កិដាកមែ ួម។ ជនជាប់រោទក្តូវបានរគ្យេ់ថាម្លន

រោេបំណង ួមននសេឧក្កិដាកមែ ួម ជាមួយនឹងរមដឹកន្ទជំាន់ខពស់រ្សងៗរទៀត ដូចជា ប៉ា េ ពត 

ជារេខាបកសក មែយុនីសតកមពជុា ស ន រសន ជាក្បធានរសន្ទធិកា  និង  ស់ ញឹម ជារេខាភូ្មិភាគ្ 

រដើមបីអន វតតបដិវតតសងគមនិយមឆ្ប់ េ័សរៅកនុងក្បរទសកមពជុា តម យៈដំរណើ កា  “មហា

រលាតរផ្អា ះ មហាអសាច  យ” និងរដើមបីកា ពា បកស ក្បឆំ្ងនឹងខាែ ងំតមក្គ្ប់មរធោបាយខដេោបំាច់។ 

ជនជាបរ់ោទក្តូវបានរោទក្បកាន់រទៀតថា រដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួមរនះ ជនជាប់រោទបាន

រ ៀបចំបរងេើតនូវរោេនរយបាយចំនួន ៥  ួមជាមួយអនកចូេ ួមកនុងសេឧក្កិដាកមែ ួមរ្សងៗរទៀត 

ខដេកា អន វតតរោេនរយបាយរនះបានបណាត េឲ្យ និង/ឬ ម្លនឧក្កិដាកមែន្ទន្ទខដេក្តូវបាន



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   5 

 

រោទក្បកាន់រៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០២ រេើយខដេជនជាបរ់ោទម្លនរចតន្ទក្បក្ពឹតត។ រោេ

នរយបាយោងំរនះ ួមម្លន (១) កា ផ្អា ស់ទីេំរៅក្បជាជនមតងរេើយមតងរទៀតរចញពីទីក្កុង និងទី

ក្បជ ំជនរៅកានជ់នបទ និងពីទីជនបទមួយរៅទីជនបទមួយរទៀត (២) កា បរងេើត និងដំរណើ កា 

សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា  (៣) កា បរងេើត និងដំរណើ កា  បសម់នទី សនតិស ខ និងទីតងំ

សម្លា បម់ន សស (៤) កា កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសជាក់លាកម់ួយចំនួន  ួមោងំ ជនជាតិោម 

ជនជាតិរវៀតណាម ព ទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ( ួមោងំអនក ដាកា 

ស ីវិេ និងោហាន ក្ពមោំងក្កុមក្គួ្សា  បស់ពួករគ្) និង (៥) កា រចញបទបញ្ញា សតីពីកា រ ៀប

អាពាេ៍ពិពាេ៍។ ជនជាបរ់ោទក៏ក្តូវបានរោទក្បកានខ់ងមរទៀតថា បានរ ៀបចំខ្នកា  បញ្ញា  

ញុះញង ់ ជួយ និងជំ  ញ ឲ្យម្លនឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅ

រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ និងឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន ៍ ខដេបានរ ៀបរប់ខាងរេើ។ 

រេើសពីរនះរៅរទៀត ជនជាបរ់ោទក៏ក្តូវបានរោទក្បកានថ់ា ក្តូវទទួេខ សក្តូវកនុងន្ទមជាថាន ក់

រេើ្ ងខដ ។ 

7> ន្ទរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះនឹងរ ៀបរប់អំពីបទរោទក្បកាន់ន្ទន្ទខដេក្តូវខបងខចករៅតម

រោេនរយបាយ។ យ៉ា ងណាក៏រោយ រោយសា ខតកា ផ្អា ស់ទីេំរៅក្បជាជនក្តូវបានរោទ

ក្បកាន់រៅកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/០២ ពាក់ព័នធខតនឹងកា ក្បក្ពឹតតចំរពាះជនជាតិោមរន្ទះ រោេ

នរយបាយរនះនឹងក្តូវយកមកពិភាកាខតរេើចំណ ចពាក់ព័នធនឹងជនជាតិោមប៉ា រណាណ ះ។  វិសាេភាព

ននបទរោទក្បកាន់ន្ទន្ទខដេោកទ់ងនឹងសំណ រំ ឿង ០០២/០២  ួមម្លន កា រោទក្បកាន់រៅរេើ

អងគរេត ន្ទន្ទពាក់ព័នធនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ជនជាបរ់ោទ ចំរពាះឧក្កិដាកមែដូចតរៅរនះ៖ 

- ពាក់ព័នធនឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា  ជនជាប់រោទក្តូវ

បានរោទក្បកាន់ពីឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា 

សម្លា ប ់ងាគ េ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ 

អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត រក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស 

និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ។ 
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- ពាក់ព័នធនឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនតិស ខ និងទីតងំសម្លា បម់ន សស ជនជាប់

រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់ពីឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត 

កា សម្លា ប ់ងាគ េ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ 

កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ អំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតរក្កាម

ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បសម់ន សស និងអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀត

រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ។ 

- ពាក់ព័នធនឹងកា កំណត់រេើក្កុមរោេរៅជាក់លាក់ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទក្បកាន់ពី៖ 

 ទីមួយ ពាក់ព័នធនឹងជនជាតិោម ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើ

មន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើ

ទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត 

សាសន្ទ អំរពើអមន សសធមរ៌្សង រៗទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ 

 បស់មន សស អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ និង

ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍រោយកា រធេើមន សសឃាត។  

 ទីពី  ពាក់ព័នធនឹងជនជាតិរវៀតណាម ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា 

រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា ន ិរទស កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត 

ពូជសាសន៍ កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩ 

តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរោយរចតន្ទ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើបាបរោយ

អមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រង

កាយ ឬស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទពីរឈា ើយសឹក ឬជនស ីវិេនូវសិទធិទទេួ

បានកា កាត់រោសរោយយ តតិធម៌ និងរទៀងោត់ កា និ រទសជនស ីវិេរោយខ ស

ចាប់ កា   ំខាួនជនស ីវិេរោយខ សចាប់ និងឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍រោយ

កា រធេើមន សសឃាត។  

 ទីបី ពាក់ព័នធនឹងព ទធសាសនិក ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើ

មន សសឃាត និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ។  
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 ទីបួន ពាក់ព័នធនឹងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ( ួមោងំអនក ដាកា ស ីវិេ 

និងោហាន) និងក្កុមក្គួ្សា  បស់ពួករគ្ ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈ

កា រធេើមន សសឃាត និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ។  

- ពាក់ព័នធនឹងកា រចញបទបញ្ញា សតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ជនជាប់រោទក្តូវបានរោទ

ក្បកាន់ពីឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈអំរពើអមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតរក្កាម

ទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា 

រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ។ 

១.៣. សំអាងរេត សំខាន់ៗ  បស់អងគជនំ ជំក្មះសាលាដបំងូ 

8> អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីសំអាងរេត  និងសំអាងចាប់ ោក់ទងនឹងទីតងំឧក្កិដាកមែ

នីមួយៗ រោយសា ខតវាពាកព័់នធនឹងរោេនរយបាយខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០២ រនះ។ បន្ទទ ប់មក អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីសេឧក្កិដាកមែ ួម ម នរពេរេើករ ើង

អំពីរសចកតីសននិោា នរ្សងៗពាក់ព័នធនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន។ 

9> ម នរពេរេើករ ើងអំពីទីតំងឧក្កិដាកមែ ជាបឋម អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីធាត ្ស ំ

ទូរៅននឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ និងកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុង   

េសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ោប់តងំពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ និង

បនតយ៉ា ងរហាចណាស់ដេ់នងៃទ០ី៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ ជារពេរវលាសថិតរក្កាមយ តត ធិកា នន

សំណ រំ ឿង ០០២/០២ រន្ទះ ម្លនកា វាយក្បហា ជាទូរៅ និងជាក្បព័នធក្បឆំ្ងនឹងក្បជាជនស ីវិេ

រៅកមពជុា។ កា វាយក្បហា បានរកើតរ ើងកនុងទក្មង់ជារក្ចើន ខដេកនុងរន្ទះម្លនកា ជរមាៀសក្បជាជន

រោយបងេំ កា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប ់ងាគ េ កា បាត់ខាួនរោយបងេំ  កា រធេើឲ្យប៉ាះពាេ់ដេ់ 

រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ។ កា វាយក្បហា រនះ 

បានបណាត េឲ្យក្បជាជនស ីវិេរប់លានន្ទក់កនុងក្បរទសកមពជុា ងរក្ោះ រេើយរធេើឲ្យជនរភ្ៀសខាួន

ជារក្ចើន ត់រគ្ចរៅក្បរទសជិតខាង។ កា វាយក្បហា រនះក្តូវបានរធេើរ ើង រដើមបីជំ  ញ និង

អន រលាមតមរោេនរយបាយ និងខ្នកា  បស់បកសកនុងកា កសាងសងគមនិយម និងកា កា ពា 

ក្បរទស។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា កា វាយក្បហា រនះម្លនក្ទងក់្ោយធំោងំខ្នក វសិាេភាពភូ្មិ
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សាស្រសត ក៏ដូចជាចំនួនជន ងរក្ោះ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញ្ងខដ ថា កា វាយក្បហា រនះម្លន

េកេណៈជាក្បព័នធ រោយសា ខតឧក្កិដាកមែខដេម្លន វិសាេភាព និងទំេធំំខបបរនះ មិនអាចក្តូវ

បានរធេើរ ើងរោយោែ នកា រក្ោងទ ករ ើយ រេើយក្តូវរធេើរ ើងរដើមបីជំ  ញ និងអន រលាមតមរោេ

នរយបាយ បស់បកស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា វាយក្បហា រនះម្លនរោេរៅក្បឆំ្ងនឹង

ក្បជាជនស ីវិេកនុងក្បរទសកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា កា វាយក្បហា ក្តូវបានរធេើ

រ ើងរោយមូេរេត នរយបាយ ជាតិសាសន៍ ជាតិពនធ ុ ពូជសាសន៍ និងសាសន្ទ រេើយថា ម្លន

ទំន្ទក់ទំនង វាងកា វាយក្បហា រនះនិងអំរពើខដេបានក្បក្ពឹតត។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា 

នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន បានដឹងពីកា វាយក្បហា រនះ រេើយថា ពួកោត់ោងំពី ន្ទក់បានដឹងថា 

អំរពើ បសខ់ាួនគឺ្ជាខ្នកមួយននកា វាយក្បហា រនះ។ 

10> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អតថិភាពននជរម្លា ះក្បោប់អាវ ធអនត ជាតិ វាងរវៀតណាមនិង

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ម្លនោប់តងំពីខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៥  េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ

១៩៧៩។ ោកទ់ងនឹងកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩ ខដេ

បានរោទក្បកាន់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ជន ងរក្ោះននឧក្កិដាកមែ

ោងំរនះគឺ្ជាក្បជាជនស ីវិេរវៀតណាម ឬរឈា ើយសឹករវៀតណាម រេត រនះ ពួករគ្ជាប គ្គេខដេ

ក្តូវទទួេបានកា កា ពា ពីអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ។ ្ទយុរៅវិញ ចំរពាះឧក្កិដាកមែខដេបាន

រោទក្បកាន់រៅមនទី សនតិស ខអូ កខនសង អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿជាក់ឲ្យេួសពី វិមតិសងស័យបាន

រទថា ជនជាតិោរ៉ាយជាប គ្គេខដេទទួេបានកា កា ពា  រៅតមអតថន័យននអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺ

ខណវរន្ទះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែន្ទន្ទខដេបានក្បក្ពឹតតរៅរេើប គ្គេខដេទទួេ

បានកា កា ពា រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ម្លនទំន្ទក់ទំនងយ៉ា ងជិតសនិទធរៅនឹងជរម្លា ះក្បោប់អាវ ធ

 វាងកមពជុាក្បជាធិបរតយយនិងរវៀតណាម។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា នួន ជា និង រខៀវ 

សំ្ន បានដឹងពីអតថិភាពននជរម្លា ះក្បោប់អាវ ធជាមួយរវៀតណាម រេើយថា ពួករគ្ោងំពី  ូបបាន

ដឹងអំពីឋានៈជាប គ្គេខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា  បសជ់ន ងរក្ោះរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១។ 
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 ១.៣.១. ប បិទក្បវតតសិាស្រសត 

11> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងយេ់រ ើញថា កនុងឆ្ន ំ១៩៥៩ ទូ សាម ត, ប៉ា េ ពត និង នួន ជា 

បានោប់រ្តើមដំរណើ កា បរងេើតបកសក មែយុនីសតកមពជុាងែីមួយ រដើមបីរគ្ចរចញពីឥទធិពេ បស់រវៀត

ណាមខដេម្លនច ិតេកេណៈជាបកសក មែយុនីសតឥណឌូ ចិន។ រោេកា ណក៍្គឹ្ះ បសប់កសរនះគឺ្ 

ក្បជាធិបរតយយក្បមូេ្តុំ និងម្ល៉ា កសរេនីននិយម។ សននិបាតបកសរេើកទីមួយក្តូវបានរធេើរ ើង ោប់

ពីនងៃទី៣០ ខខកញ្ញា  ដេ់នងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ំ១៩៦០ ខដេរៅកនុងរពេរន្ទះម្លនកា អន ម័តេកេនតិកៈ

បកស និងម្លនកា រក្ជើសតងំគ្ណៈកម្លែ ធិកា ដឹកន្ទ។ំ ទូ សាម ត ក្តូវបានរក្ជើសតងំជារេខាបកស 

ចំខណក នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសតងំជាអន រេខាបកស។ ប គ្គេោងំពី ន្ទក់រនះក្តូវបានរក្ជើសតងំ

រៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត កនុងន្ទមជាសម្លជិករពញសិទធិ រេើយ 

រអៀង សា ី ជាសម្លជិករក្តៀម។ ស ន រសន, រសា ភឹ្ម និង តម៉ា ក ក៏បានចូេ ួមកនុងសននិបាតរន្ទះ

ខដ  រោយ ស ន រសន និង រសា ភឹ្ម ក្តូវបានរក្ជើសតងំជាសម្លជិករក្តៀមរៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា 

អចិនស្រនតយ៍។ វន រវ៉ាត ក្តូវបានរក្ជើសតំងរៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកសជាមួយនឹង ទូ សាម ត, 

នួន ជា, ប៉ា េ ពត, រអៀង សា ី និង ស ន រសន។ រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីពី  រៅខខក មភៈ ឆ្ន ំ

១៩៦៣ ប៉ា េ ពត ក្តូវបានរក្ជើសតងំជារេខាបកស រៅរពេ ទូ សាម ត បានបាត់ខាួន ចំខណក នួន 

ជា រៅខតជាអន រេខាបកស រេើយកា រក្បើក្បាស់េិងានរយបាយ និងេិងាបដិវតតន៍ក្តូវបាន

បញ្ញា ក់សាជាងែីរទៀត។ រអៀង សា ី និង រសា ភឹ្ម ក្តូវបានតរមាើងឋានៈជាសម្លជិករពញសិទធិរៅ

កនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ចំខណក វន រវ៉ាត,  ស់ ញឹម, ស ន រសន និង តម៉ា ក ក្តូវបាន

រក្ជើសតងំរៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិម។ រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីបី ខដេក្តូវបានរធេើរ ើង

រៅកនុងខខកញ្ញា ឆ្ន ំ១៩៧១ បានបញ្ញា ក់សាជាងែីអំពីម្លោ៌យ ទធសាស្រសត បស់បកស ខដេក្តូវបានអន មត័

រៅកនុងសននិបាតបកសរេើកទីមួយ និងរេើកទពីី ។ រនះជារេើកទីមួយខដេ រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួម

រៅកនុងសននិបាតបកស រេើយោត់ក្តូវបានរក្ជើសតងំរៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកសក មែយុនីសត

កមពជុាកនុងន្ទមជាសម្លជិកបក្មុង  ួមជាមួយនឹង ជូ រជត, ខក ពក និង ក យ ធួន។ 

12>  េូតដេ់ឆ្ន ំ១៩៦៩ រសដាកិចចរៅកនុងក្បរទសកមពជុាបានធាា ក់ច ះ រេើយម្លនភាពមិនចាស់ 

លាស់អំពី ថារតើកមពជុាអាចនឹងធាា ក់ចូេកនុងសស្រងាគ មរៅកនុងក្បរទសរវៀតណាមខដ ឬយ៉ា ងណា របើ
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រោះបីជា សរមតច នររតតម សីេន  ម្លនរោេនរយបាយអពោក្កឹតយជា្ាូវកា ក៏រោយ។ ោប់ពីឆ្ន ំ 

១៩៦៩ មក ភាពេិនរហាច កា ទម្លា ក់ក្ោប់ខបក បស់សេ ដាអារម ិករៅកនុងក្បរទសកមពជុា 

បាន  ញក្ោនឲ្យកងទ័ពរវៀតណាមខាងរជើងកាន់ខតខិតចូេមកកនុងក្បរទសកមពជុា ខដេរធេើឲ្យវិបតតិ

រនះកាន ់ខតម្លនភាពតនតឹងខងមរទៀត។ រៅកនុងឆ្ន ំ១៩៧០ េន់ នេ់ រក្កាមកា ោកំ្ទពីសេ ដាអារម ិក 

បានរធេើ ដាក្បហា ទម្លា ក់សរមតច នររតតម សីេន  ខដេរៅរពេរន្ទះក្ទង់កំព ងសថិតរៅរក្ៅក្បរទស

កមពជុា។ សរមតច នររតតម សីេន  រក្កាយមកបានបរងេើត ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេជាចេន្ទ

នរយបាយមួយរដើមបីក្បយ ទធក្បឆំ្ងនឹងអនកទម្លា ក់ក្ពះអងគ។ រៅកនុងខខឧសភា ឆ្ន ំដខដេរន្ទះ សរមតច

នររតតម សីេន  រោយម្លនកា ោកំ្ទយ៉ា ងរសៃៀមសាៃ ត់ពីបកសក មែយុនីសតកមពជុា បានបរងេើត ោា ភិ្បាេ

និ រទសងែីមួយខដេម្លនរ ែ្ ះថា រជ ោា ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុា។ រខៀវ សំ្ន គឺ្ជាឧបន្ទយក  

 ដាមស្រនតី និងជា ដាមស្រនតីកា ពា ជាតិននរជ ោា ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុា ខដេតម យៈតួន្ទទីរនះ 

ោត់បានរដើ តួរធេើជាអនកសក្មបសក្មួេទំន្ទក់ទំនង វាងសរមតច នររតតម សីេន  និង ប៉ា េ ពត។  

 ដាបាេ បស់រជ ោា ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុាមិនម្លនអំណាចជាក់ខសតងរៅកនុងក្បរទសកមពជុារ ើយ 

របើរោះបីជា សរមតច នររតតម សីេន  រៅបនតម្លនឥទធិពេរៅរេើឆ្កអនត ជាតិក៏រោយ។ តមពិត

រៅ បកសក មែយុនីសតកមពជុាឯរណាះរទខដេជាអនកទទួេខ សក្តូវរេើកា តស ូក្បោប់អាវ ធ រៅកនុង

ក្បរទសកមពជុារន្ទះ។ ថាន ក់ដឹកន្ទបំកសក មែយុនីសតកមពជុាម្លនរោេនរយបាយតឹង  ៉ឹងកនុងកា  កា

កា សម្លៃ ត់ រេើយមិនបងាា ញអតតសញ្ញា ណ បស់ពួករគ្ជាសាធា ណៈរ ើយ។ ពួករគ្និយមរក្បើ

ក្បាស់ពាកយ “អងគកា ” ខដេជាពាកយមិនចាស់លាស់ និងជាពាកយបិទបាងំ សំរៅជាសាថ ប័នខដេ

បានដឹកន្ទកំ្បរទស រេើយខដេក្បជាជនធមែតយេ់ថាម្លនអំណាចក្គ្ប់ក្គ្ងរេើក្បរទសោងំមូេ។ 

ពួករគ្ខងមោងំបានរក្បើក្បាសប់ គ្គេសាធា ណៈខដេទទួេបានកា រោ ព ដូចជា រខៀវ សំ្ន និង     

សរមតចនររតតម សីេន  ោងំកនុងក្បរទស និងរេើឆ្កអនត ជាតិរដើមបីជាកា បិទបាងំចំរពាះសកមែ-

ភាព និងរោេនរយបាយ បស់ពួករគ្។ 

13> រៅក្ពឹកនងៃទ១ី៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ កងកម្លា ំងបកសក មែយុនីសតកមពជុាបានចូេកនុងទីក្កុង

ភ្នំរពញ កនុងន្ទមជាកងកម្លា ំងក្បោប់អាវ ធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជុា រេើយបានោប់រ្តើមបរណត ញ

ក្បជាជនឲ្យោករចញពីទីក្កុងភ្នំរពញភាា ម ខដេជាកា ោប់រ្តើមនន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 
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 ១.៣.២. សេក ណ៍ នងិកា ោា នកា ងា  

14> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយបរងេើត 

និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា  ខដេក្តូវបានោត់ទ កជាឧបក ណ៍សំខាន់សក្ម្លប់

កា តស ូវណណ ៈ និងម្លនរោេរៅបរងេើតកម្លា ំងពេកមែ និងកម្លា ំង្េិត បស់ក្បជាជន រក្កាមកា 

ក្គ្ប់ក្គ្ងយ៉ា ងតឹង  ៉ឹង។ ទីតំងឧក្កិដាកមែខដេជាខ្នកមួយននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ គឺ្ សេក ណ៍

ក្តកំក់ កា ោា នកា ងា ទំនប់ក្តពាងំងែ កា ោា នកា ងា ទំនប ់១ មករ និងកា ោា នសាងសង់ក្ពលាន

យនតរហាះកំពង់ឆ្ន ំង។ 

15> ចំរពាះសេក ណ៍ក្តកំក់ខដេសថិតរៅក្សុកក្តកំក់ តំបន់ ១៣ ភូ្មិភាគ្និ តី (បចចបុបនន 

រខតដតខកវ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ក្បជាជនក្តូវបានរគ្បងេំរោយរចតន្ទឲ្យរធេើកា ងា 

រក្កាមប ិយកាសននកា ក្គ្ប់ក្គ្ង កា គំ្រមកំខេង ភាពភ័្យខាា ច កា អត់អាហា  និងរ ីសរអើង។ 

កងេះអាហា ខាា ងំបានរកើតម្លនរក្ចើនដងរៅកនុងក្សុកក្តកំក់ រេើយបានរធេើឲ្យមន សសសាា ប់។ 

មន សសជារក្ចើនបានសាា ប់រោយសា ខតកងេះអាហា ូបតថមភ រធេើកា បាក់កម្លា ំង និងម្លនជំងឺ។ ក្បជាជន

ងែីខដេមកពីទីក្កុង និងទី ួមរខតត ខ សពីក្បជាជនមកពីតំបន់ជនបទខដេរគ្រៅថា ក្បជាជនមូេោា ន 

ឬក្បជាជនោស់រន្ទះ បានទទួេ ង្េប៉ាះពាេ់ោងំរនះ ជាពិរសស។ រេើសពីរនះរទៀត ក្បជាជន

បានសាា ប់កនុងមនទី រពទយក្សុក កនុងចំរណាមទីតំងដនទៗរទៀត រោយសា ខតកា ពោបាេមិនសម

ក្សប កងេះអាហា ូបតថមភ និងរធេើកា បាក់កម្លា ំង។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា មន សសជា

រក្ចើនន្ទក់បានបាត់ខាួនរៅក្សុកក្តកំក់ រោយោែ នដំរណើ កា តម្ាូវចាប់ ខដេតម យៈដំរណើ 

កា រនះ ក្បជាជនអាចខសេង ក និងទទួេបានព័ត៌ម្លនយ៉ា ងក្តឹមក្តូវអំពីរជាគ្វាសន្ទសាច់ញាតិ

 បស់ខាួន។ សាថ នភាពរនះបានបរងេើតឲ្យម្លនប ិយកាសភ័្យខាា ច និងភាពមិនចាស់លាស់ជាបនត

រៅរទៀត។ រេើសពីរនះ កា ក្បណិប័តន៍សាសន្ទ និងវបបធមក៌្បនពណី ក្តូវបានេ បបំបាត់រោយ

បងេំរៅក្សុកក្តកំក់។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញថា ក្បជាជនក្តូវរគ្ក្គ្ប់ក្គ្ងោងំ្ាូវកាយ និង  

្ាូវចិតត រោយសា ថា ពួករគ្ក្តូវបាន  ៉ឹតតបិតរស ីភាពកនុងកា រដើ រេើ  ក្តូវចូេ ួមក្បជ ំទិរតៀន និង

សេ័យទិរតៀន បាត់បង់ ចន្ទសមព័នធក្គួ្សា ខដេម្លន និងទទួេ ងកា គំ្រមកំខេងថា នឹងបញ្ាូនរៅ

អប់ ំ ោប់ខាួន ឬបាត់ខាួន។ ទរងេើោងំរនះ គឺ្ជាកា បំពាក់បំប៉ាន កា គំ្រមកំខេង កា  ៉ឹតតបិត    
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រស ីភាពកនុងកា រដើ រេើ  កា រធេើពេកមែរោយបងេំ កា ភ័្យខាា ច និងអំរពើេិងា ខដេសថិតរក្កាម

កា ក្គ្ប់ក្គ្ងយ៉ា ងតឹង  ៉ឹង។ 

16> ចំរពាះកា ោា នកា ងា ទំនប់ក្តពាងំងែខដេសថិតរៅតំបន់ ៥ ភូ្មិភាគ្ពាយពយ (បចចបុបនន 

រខតតបន្ទទ យម្លនជ័យ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អនករធេើកា ក្តូវបានរគ្បងេំឲ្យសង់ទំនប់មួយ និង

អាងសតកុទឹកពី  ខដេជា ចន្ទសមព័នធសំណង់ ួមមួយ ខដេដំរណើ កា  េូតមកទេ់សពេនងៃរនះ 

រេើយរៅខតម្លនក្ទង់ក្ោយរដើមដខដេ។ អនករធេើកា រៅទំនប់រនះោែ នជរក្មើសអេីរ្សងរក្ៅពីក្តូវរធេើ

កា រោយមិនគិ្តពីសាថ នភាពអាកាសធាត  ក្តូវរធេើកា ធៃន់ជារក្ចើនរម្ល៉ា ង មិនក្តូវបានរគ្អន ញ្ញា តឲ្យ

ម្លននងៃឈប់សក្ម្លក ក្តូវបានរមកងតមោនជាក្បោំ រដើមបីពិនិតយរមើេថា រតើពួករគ្បំរពញ

កា ងា បានប៉ា ន្ទែ ន និងក្តូវោក់ពិន័យរបើសិនពួករគ្មិនបានសរក្មចកា ងា តមខ្នកា ។ អនករធេើ

កា ក្តូវរគ្គំ្រមកំខេងថា នឹងក្តូវសម្លា ប់ ឬបាត់ខាួន ឬក្តូវរគ្កាត់បនថយ បបអាហា  របើពួករគ្

ម្លនអាកបបកិ ិយខដេរគ្ោត់ទ កថាក្បឆំ្ងនឹងអងគកា  ឬរបើពួករគ្មិនសរក្មចភា កិចចខដេបាន

ក្បគ្េ់ឲ្យ។ សាកសីបានរ ើញអនករធេើកា ក្តូវបានរគ្សម្លា ប់រៅនឹងម ខ រេើយក្តូវបានរគ្គំ្រម

កំខេងថា នឹងក្តូវរគ្សម្លា ប់ខដ  របើមិនក្បឹងរធេើកា ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា សាា ប់រៅ

កា ោា នមិនក្តឹមខតបណាត េមកពីេកេខណឌ កា ងា  និងេកេខណឌ  ស់រៅេំបាករវទន្ទប៉ា រណាណ ះរទ 

ប៉ា ខនតខងមោងំរោយសា ខតកា សម្លា ប់រោយរចតន្ទ្ងខដ ។ 

17> ចំរពាះកា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ ខដេសថិតរៅតំបន់ ៤២ និងតំបន់ ៤៣ ភូ្មិភាគ្    

កណាត េ (ឧតត ោស់) (បចចបុបននរខតតកំពង់ធំ) អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា េកេខណឌ កា ងា  និង

េកេខណឌ  ស់រៅម្លនភាពេំបាករវទន្ទដូចោន  ខេះអាហា  និងម្លនកា ពោបាេមិនក្គ្ប់ក្ោនដូ់ចោន ។ 

អនករធេើកា រៅទីរន្ទះក៏ោែ នជរក្មើសអេីរ ើយ រោយពួករគ្ក្តូវរគ្បងេំឲ្យរធេើកា ្ទយុនឹងឆនទៈ បស់ខាួន 

និងរក្កាមេកេខណឌ េំបាកខាា ងំបំ្ ត ខដេជារេត បណាត េឲ្យសាា ប់កនុងក ណីខាះ។ រេើសពីរនះ

រទៀត អនករធេើកា ខាះក្តូវបានរគ្សម្លា ប់រោយរចតន្ទ។ វតតបារយណ៍ជាន់ខដក រៅខកប រន្ទះ ជា

កខនាងខដេរគ្បាន ករ ើញអដាិធាត  និងសរមាៀកបំពាក់ជារក្ចើន រក្កាយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ

ដួេ េំ ក្តូវបានរគ្រក្បើក្បាស់រធេើជាកខនាង  ំឃាងំ និងសម្លា ប់មន សស។ អនករធេើកា ខាះក្តូវបានរគ្

រ្ទ ពីកា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ រៅកខនាងរន្ទះ រេើយក្តូវបានរគ្សម្លា ប់ ចំខណកឯអនករធេើកា 
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២០១៨/សាធា ណៈ   13 

 

ខាះរទៀតបានបាត់ខាួនខតមតង។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា ជនជាតិោម និងក្បជាជនងែី ក្តូវ

បានរគ្រ ីសរអើងខាា ងំរៅកា ោា នកា ងា រនះ។ កនុងអំ ុងសាងសង់ អនករធេើកា រៅកា ោា នទំនប់ ១ 

មករ ម្លនចំនួនរប់ម ឺនន្ទក់ គឺ្ចរន្ទា ះពី ២០.០០០ន្ទក់ រៅ ៤០.០០០ន្ទក់ កនុងរពេកា ងា 

មម្លញឹកបំ្ ត។ 

18> ចំរពាះកា ោា នសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្ន ំងខដេសថិតរៅតំបន់ ៣១ ភូ្មិភាគ្បសចិម 

(បចចបុបននរខតតកំពង់ឆ្ន ំង) អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អនករធេើកា រៅកា ោា នរនះ គឺ្ជាកងទ័ពមកពី

តមកងពេន្ទន្ទននកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា។ កា ងា ខដេពួករគ្រធេើ គឺ្សក្ម្លប់រោេបំណងរយធា។ 

រោះជាយ៉ា ងណាក៏រោយ អនករធេើកា ក្តូវរគ្រក្បើឲ្យរធេើកា ងា ដូចជាោសក  និងមិនអាចក្បខកកមិន

រធេើកា ងា បានរ ើយ របើមិនដូរចនះរទពួករគ្ទទួេ ងកា គំ្រមកំខេង រេើយកនុងក ណីខាះបាត់ខាួន។ 

ពួករគ្ទទួេដំណឹងថា អនកមិនរោ ពតមកា ខណន្ទនំឹងក្តូវដករចញ ឬសម្លា ប់រោេ។ អងគជំន ំ

ជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា អនករធេើកា ក្បឈមម ខនឹងេកេខណឌ កា ងា ោែ នស វតថិភាព និងក្តូវរគ្

បងេំឲ្យរធេើកា រក្ចើនរម្ល៉ា ងរោយោែ នអាហា ក្គ្ប់ក្ោន់ ខដេជារេត រធេើឲ្យមន សសជារក្ចើនសាា ប់។ 

កងទ័ពមកពីភូ្មិភាគ្បូព៌ាឬកងពេ ខដេរមដឹកន្ទ ំបស់ពួករគ្ក្តូវបានរគ្ោត់ទ កថាជាជនកបត់ 

ក្តូវរធេើកា ងា ធៃន់ឬក្បកបរោយរក្ោះថាន ក់ខាា ងំ រដើមបីកសាងខាួន។ ជាពិរសស កា វាយងែម្លន  

ហានិភ័្យខពស់ រេើយអនករធេើកា រសទើ ខតោែ នមរធោបាយអេីរដើមបកីា ពា ខាួនរ ើយ។ ជីវិត បស់ពួក

រគ្ក្តូវបានោត់ទ កដូចជាឧបក ណ៍រក្បើក្បាស់។ រៅទីបំ្ ត អនករធេើកា ជារក្ចើនន្ទក់បានបាត់ខាួន

រោយោែ នដំណឹង និងខេងរ ើញរៅកា ោា នកា ងា រទៀត ចំខណកឯអនករ្សងរទៀតក្តូវបានរគ្

ោប់ខាួន រេើយរក្កាយមក ក៏បាត់ខាួន ឬក្តូវរគ្បញ្ាូនរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១។ 

19> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិដូចតរៅរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

ោក់ទងនឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា ។ ឧក្កិដាកមែោងំរន្ទះម្លន 

កា រធេើមន សសឃាត កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ អំរពើ

អមន សសធមរ៌្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស និងអំរពើ

អមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ។ 
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 ១.៣.៣. មនទ ីសនតសិ ខ នងិទតីងំសម្លា បម់ន សស 

20> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយបរងេើត 

និងដំរណើ កា មនទី សនតិស ខ និងទីតងំសម្លា ប់មន សស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណ ោប់ខាួន ោក់ឲ្យ

រៅោច់រោយខ កខតម្លន ក់ឯង និង “ករមទច” អនកខដេរគ្ោត់ទ កជាខាែ ងំក្បរភ្ទធៃន់ធៃ បំ្ ត។ ទី

តងំឧក្កិដាកមែខដេជាខ្នកមួយននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ គឺ្មនទី សនតិស ខ ស-២១ ( ួមោងំ ទីតងំ

សម្លា ប់មន សសរៅរជើងឯក) មនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់ មនទី សនតិស ខអូ កខនសង និងមនទី សនតិស ខ  

ភ្នំរក្កាេ។ 

21> ចំរពាះមនទី សនតិស ខ ស-២១ ខដេសថិតរៅវិទោេ័យពញាយ៉ា ត កនុងទីក្កុងភ្នំរពញ រសទើ ខត

រពញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា មនទី សនតិស ខ ស-២១ បានោប់

រ្តើមដំរណើ កា យូ បំ្ ត រៅខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥។ មនទី សនតិស ខ ស-២១ ម្លនម ខងា ចមបងកនុង

កា   ខំាួនបកេជន និងយ ទធជនបដិវតតន៍ ខដេក្តូវរគ្សងស័យថាជាខាែ ងំ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញ

ថា អនកជាប់  រំៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្តូវរគ្  ំឃាងំ រោយោែ នកា កា ពា តមនីតិវិធីចាប់

រ ើយ រេើយេកេខណឌ   ំឃាងំម្លនសភាពគួ្ ឲ្យអារណាចអាធ័ម ខដេជារេត រធេើឲ្យអនកជាប់  ំ 

ខាះសាា ប់។ ងេីតបិតខតអនកជាប់  ខំាះ ក្តូវរគ្រក្បើឲ្យរធេើកា ងា ជាបរណាត ះអាសនន ខតអនកជាប់  ំ    

រសទើ ខតោងំអស់ក្តូវរគ្សួ ចរមាើយ រោយរក្បើវិធីរធេើបាបខ សៗោន ម ននឹងយករៅសម្លា ប់រោេ។      

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អនកជាប់  ំក្តូវរគ្ន្ទរំៅបនទប់សួ ចរមាើយោងំនដជាប់រខាន ះ បិទម ខ និង

រជើងជាប់ក្ចវា៉ា ក់ កនុងរពេសួ ចរមាើយ។ វិធីសួ ចរមាើយ ួមម្លន កា វាយដំនឹងដំបង ក្ពនង់ ខខសរភ្ាើង 

 ំពាត់ និងឧបក ណ៍រ្សងៗរទៀត កា ឆក់ខខសរភ្ាើង កា ក្គ្បកាេនឹងងង់បាា សទិកឲ្យងប់ដរងាើម កា 

យកក្កណាត់  ំម ខ កា ោក់ទឹកក្តជាក់ពីកំរសៀវ និងកា ដកក្កចកនដក្កចករជើង។ អនកជាប់  ំខាះ

បានសាា ប់ រក្កាយពីក្តូវបានរគ្បូម្មរចញ យក្មរៅពោបាេកងទ័ពបដិវតតន៍កមពជុា ខដេ

បាន ង បួស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា យ៉ា ងរហាចណាស់អនកជាប់  ំចំនួន ១១.៧៤២

ន្ទក់ ក្តូវបានរគ្សម្លា ប់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ឬរៅជ ំវិញរន្ទះ និងរៅរជើងឯក។ ឧោេ ណ ៍

រៅរជើងឯក អនកជាប់  ំក្តូវរគ្សម្លា ប់រោយវាយនឹងខដកក្តង់កញ្ចឹងក  ួចអា កនឹងកាបំិត រេើយ

សាកសពក្តូវរគ្វះរពាះ និងកប់កនុង រតត សាកសព ួម។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា ម្លន
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កា ខណន្ទផំ្អទ េ់ពីថាន ក់រេើ ួមោងំ នួន ជា និង ស ន រសន ឲ្យសម្លា ប់អនកជាប់  ំ ឬក្កុមអនកជាប់

  ។ំ កនុងចំរណាមអនកជាប់  រំៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ម្លនបកេជនសំខាន់ៗ ដូចជា  ស់ ញឹម និង 

វន រវ៉ាត ក្ពមោំងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ក៏ដូចជាោហាន និងជនស ីវិេរវៀត

ណាម។ បញ្ាីអនកជាប់  ំននមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក៏បងាា ញឲ្យរ ើញ្ងខដ ថា ក ម្ល ជារក្ចើនក្តូវ

បានរគ្  ឃំាងំ និងសម្លា ប់រៅមនទី សនតិស ខរនះ និងរៅរជើងឯក រៅរពញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិ

បរតយយ។ 

22> មនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់ខដេសថិតរៅក្សុកក្តកំក់ ខាងេិចក្កុងតខកវ ក្តូវបានបរងេើត

រ ើងរៅឆ្ន ំ១៩៧៣ និងបនតដំរណើ កា រពញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រ ើញថា អនកជាប់  ំរៅមនទី សនតិស ខរនះ ក្តូវបាន  ំខាួនរោយោែ នកា កា ពា តមនីតិវិធីចាប់ 

និងរក្កាមេកេខណឌ គួ្ ឲ្យខាា ច ក្តូវរគ្បងេំឲ្យអងគយុោងំជាប់រខាន ះ និងក្ចវា៉ា ក់  ួមោន ជាជួ  រេើ

កក្ម្លេអោ   ំឃាងំ។ អនកជាប់  ំមួយចំនួនខដេភាគ្រក្ចើនជាក្បជាជនងែីក្តូវរគ្សម្លា ប់ភាា មៗ 

រក្កាយពីក្តូវបានបញ្ាូនរៅដេ់មនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់ រោយោែ នសួ ចរមាើយរ ើយ។ អនកជាប់

  ជំារក្ចើនរទៀត ក្តូវបានរគ្សួ ចរមាើយ យៈរពេពី បីសបាត េ៍ រក្កាយពីមកដេ់។ អងគជំន ំជក្មះ

យេ់រ ើញថា ជារ ឿយៗ កា សួ ចរមាើយរៅមនទី សនតិស ខក្កាងំតោនម់្លន កា វាយដំ កា ោត់

ធាក់ និងកា រធេើឲ្យងប់ដរងាើមរសទើ សាា ប់ រេើយកា រធេើបាបខបបរនះបានបណាត េឲ្យអនកជាប់  ំខាះ

បានសាា ប់។ អនកជាប់  ំជារក្ចើនក៏បានបាត់ខាួន្ងខដ ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថាម្លន

 បបកា ងា សក្ម្លប់អនកជាប់  មំួយចំនួនតូចខដេក្តូវរគ្រក្បើរដើមបីជាក្បរយជន៍បកស រេើយកនុង

ក ណីជារក្ចើន ពួករគ្ក្តូវបានសម្លា ប់រោេ្ងខដ ។ 

23> មនទី សនតិស ខអូ កខនសងខដេសថិតរៅតំបន់ ១០២ ភូ្មិភាគ្ឦសាន (បចចបុបននរខតត តនគិ្ ី) 

ក្តូវបានបរងេើតរ ើងរៅច ងឆ្ន ំ១៩៧៦ និងរដើមឆ្ន ំ១៩៧៧ រេើយបនតដំរណើ កា រពញមួយ បប   

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាមនទី សនតិស ខអូ កខនសងក្តូវរគ្រក្បើជាជំនួយ

ដេ់មនទី សនតិស ខ ស-២១ សក្ម្លប់  ខំាួននិងេត់ដំអនកក្បក្ពឹតតកំេ សក្សាេមកពីភូ្មិភាគ្ឦសាន 

ចំខណកឯកម្លែ ភិ្បាេជាន់ខពស់ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា និងកម្លែ ភិ្បាេននកងពេ ៨០១ ខដេ

ក្តូវបានោប់ខាួនមកពីភូ្មិភាគ្ឦសាន ក្តូវបានរគ្បញ្ាូនរៅ  ំខាួន និងសម្លា ប់ជាញឹកញាប់រៅមនទី 
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សនតិស ខ ស-២១។ ោប់ពីពាក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៧ មក ជនស ីវិេខដេមិនម្លនតំខណងជាន់ខពស ់

 ួមោងំអនករធេើកា មកពីសេក ណ៍ និងសេជីពចម្លេ  រៅស ូ រៅទូោងំភូ្មិភាគ្ឦសានក៏ក្តូវរគ្  ំ

ខាួនរៅមនទី សនតិស ខអូ កខនសង្ងខដ ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា េកេខណឌ ននកា   ខំាួនម្លន

ភាពខ សោន  វាងអនកខដេក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា បានក្បក្ពឹតតកំេ សធៃន់ និងអនកក្បក្ពឹតតកំេ ស

ក្សាេ ស្រសតី និងក ម្ល ។ អនកខដេរគ្ោត់ទ កថារក្ោះថាន ក់ ក្តូវរគ្ោក់ក្ចវាក់ ឬរខាន ះជាប់ េូតកនុង

អោ   ំឃាងំោច់រោយខ ក។ អនកក្បក្ពឹតតកំេ សក្សាេ ក៏ដូចជាស្រសតី និងក ម្ល  មិនក្តូវបានរគ្

ោក់រខាន ះ ក្ចវាក់ ឬមិនក្តូវបានរគ្ោក់កនុងបនទប់  ឃំាងំរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញថា អនក

ជាប់  កំ្តូវរគ្សួ ចរមាើយតម យៈកា វាយដំ កា ោត់ធាក់ និងកា ឆក់ខខសរភ្ាើងរោយរក្បើខខស

ទូ ស័ពទ ឬមរធោបាយក្បហាក់ក្បខេេ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យេួសពីវិមតិសងស័យថា អនក

ជាប់  ខំដេរគ្គិ្តថា មិនអាចខកខក្បបានក្តូវរគ្សម្លា ប់ោងំអស់ រោយោែ នកា រេើកខេងរន្ទះរទ 

ក៏ប៉ា ខនតអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា កា សម្លា ប់ពិតជារកើតម្លនខមន។ រេើសពីរនះរទៀត អនកខាះសាា ប់

រោយសា េកេខណឌ ននកា   ខំាួន។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា ជនជាតិោរ៉ាយយ៉ា ងរហាច

ណាស់ ១០០ន្ទក់ ខដេកនុងរន្ទះ  ួមម្លនោងំប  ស ក ម្ល  និងស្រសតីក្បខេេ ៥ន្ទក់ ក្តូវរគ្  ំខាួនរៅ

មនទី សនតិស ខអូ កខនសង រៅពាក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៧។ រក្កាយពីក្តូវបាន  ំខាួនរៅមនទី សនតិស ខរនះ

បានក្បខេេមួយសបាត េ៍ ជនជាតិោរ៉ាយោងំរនះក្តូវបានរគ្រក្បើរេសបរណត ើ រចញពីកខនាង  ំ

ឃាងំ  ួចន្ទរំៅសម្លា ប់រោេ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា បទបញ្ញា ឲ្យសម្លា ប់ជនជាតិោរ៉ាយ ក្តូវ

បានបញ្ាូនតម យៈ ស ន រសន និង ស ូសារ ឿន រមបញ្ញា កា កងពេ ៨០១ រោយម្លនកា ចូេ ួម

ពីគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសក មែយុនីសតកមពជុា រៅឲ្យប គ្គេិករៅមនទី សនតិស ខរនះរដើមបីអន វតត។ 

រោះជាយ៉ា ងណាក៏រោយ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចរជឿឲ្យេួសពីវិមតិសងស័យថា ជនជាតិោរ៉ាយ

ខដេទំនងជាអតីតោហាននន បបសាធា ណ ដារវៀតណាមខាងតបូង ឬក្តូវបានរគ្សនែតខបបរនះ 

គឺ្ជាជនខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា  រៅកនុងអតថន័យននអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវរន្ទះរ ើយ។ 

24> មនទី សនតិស ខភ្នំរក្កាេសថិតរៅតំបន់ ១០៥ (បចចុបបននរខតតមណឌ េគិ្ ី) ម្លនមនទី  ក-១៧ 

និង ក-១១ គ្ កភ្នំរក្កាេ និងកខនាងកប់សាកសពក្តពាងំក្ពីង។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ព ំម្លន

កា កា ពា តមក្បព័នធត លាកា  ឬតមនីតិវិធីចាប់រទ រៅរពេោប់ខាួនអនកខដេក្តូវបានរគ្សនែត

ថាជាអនករោស និងរពេ  ំខាួនពួករគ្ន្ទរពេរក្កាយមករៅមនទី សនតិស ខភ្នំរក្កាេ រេើយរៅកនុង
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រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   17 

 

អំ ុងរពេរន្ទះ ពួករគ្ក្តូវបានបងេំឲ្យរធេើកា ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា អនកជាប់  ំម្លន ក់

បានសាា ប់រោយសា ខតេកេខណឌ ននកា   ំខាួន រេើយអនកជាប់  ំម្លន ក់ក្តូវរគ្សម្លា ប់រោយរចតន្ទ។ 

រោះជាយ៉ា ងរនះកតី អងគជំន ំជក្មះមិនអាច កភ័្សតតុងបងាា ញឲ្យរ ើញថា រតើកខនាងកប់សាកសព

ក្តពាងំក្ពីងក្តូវបានរគ្រក្បើសក្ម្លប់កប់សាកសពអនកជាប់  ោំងំរន្ទះ ឬយ៉ា ងណារន្ទះរទ។ រេើស

ពីរនះរទៀត រោះបីជាអងគជំន ំជក្មះរជឿថា ក្តពាងំក្ពីងពិតជាកខនាងកប់សាកសពរៅកនុង បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយក៏រោយ ក៏អងគជំន ំជក្មះមិនអាចសននិោា នថាក្តពាងំក្ពីងក្តូវរគ្រក្បើជាទីតងំសម្លា ប់

មន សសបានរ ើយ។ 

25> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិដូចតរៅរនះក្តូវបានក្បក្ពឹតត

ពាក់ព័នធនឹងកា បរងេើត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនតិស ខ និងទីតងំសម្លា ប់មន សស។ ឧក្កិដាកមែោងំ

រន្ទះ ួមម្លន កា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំ

ឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗ

រទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

រក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ។ អងគជំន ំជក្មះនឹងរេើករ ើងអំពីកា សននិោា ន បស់ខាួនោក់ទង 

នឹងកា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ខដេបានក្បក្ពឹតតរៅមនទី សនតិស ខ 

ស-២១ រោយបងាា ញអំពីកា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម។ 

 ១.៣.៤. កា កណំតរ់ោេរៅរេើក្កមុមន សសជាកល់ាក ់

26> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ម្លនរោេនរយបាយ

កំណត់រោេរៅរេើក្កុមមន សសដូចតរៅរនះ រដើមបីបរងេើតសងគមមួយខដេមិនរជឿរេើសាសន្ទ និង

ម្លនេកេណៈខតមួយរោយោែ នកា ខបងខចកវណណ ៈ តម យៈកា េ បបំបាត់នូវភាពខ សោន ខាងជាតិ

ពនធ ុជាតិ សាសន្ទ ពូជសាសន៍ វណណ ៈ និងវបបធម៌។ ក្កុមោងំរន្ទះ ួមម្លន ជនជាតិោម ជនជាតិ

រវៀតណាម ព ទធសាសនិក ក្ពមោងំអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ( ួមោងំអនក ដាកា ស ី

 វិេ និងោហាន) និងក្កុមក្គួ្សា  បស់ពួករគ្។ 
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១.៣.៤.១. ជនជាតោិម 

27> ោក់ទងនឹងជនជាតិោម អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រក្កាយកា បះរបា រៅរកាះ្េ កនុង

ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងរៅសាេ យឃាា ងំ កនុងខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក្បជាជនោមរៅភូ្មិភាគ្បូព៌ា 

ភាគ្រក្ចើនជាអនក ស់រៅតមដងទរនារមគ្ងគក្តូវបានរគ្បញ្ាូនឲ្យរៅ ស់រៅខបកខខាកោន  រៅភូ្មិភាគ្    

កណាត េ (ឧតត ោស់)។ ជនជាតិោម ក្តូវបានកងទ័ពបកសក មែយុនីសតកមពជុាបញ្ាូនរចញ រោយោែ ន

កា យេ់ក្ពម និងរក្កាមកា គំ្រមកំខេងថានឹងោត់ទ កជាខាែ ងំ របើពួករគ្មិនសាត ប់បញ្ញា ។ រោះបី 

ជាកា បំខបករនះ គឺ្ជាខ្នកមួយននកា ជរមាៀសក្បជាជនកនុងក្ទង់ក្ោយធំពីភូ្មិភាគ្បូព៌ារៅភូ្មិភាគ្  

កណាត េ (ឧតត ោស់) កនុងរោេរៅោក់ពក្ងាយក្បជាជនរៅទូោងំក្បរទសកមពជុាក៏រោយ ក៏អងគ-

ជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ជនជាតិោមរៅភូ្មិភាគ្បូព៌ាក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅជាក់លាក់ 

រោយសា ខតកា បះរបា ក្បឆំ្ងនឹងកា  ៉ឹតតបិតពីម នរេើ សាសន្ទ ក្បនពណី និងវបបធម៌ោម។ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា រគ្មិនក្តឹមខតជរមាៀសជនជាតិោមពីកខនាងរដើមរៅកខនាងងែីរដើមបី

បំរពញរសចកតីក្តូវកា ខាងកម្លា ំងពេកមែកនុងក្សុកប៉ា រណាណ ះរទ គឺ្ខងមោងំ បំខបកជនជាតិោមឲ្យ

 ស់រៅរយបា៉ាយរៅតមភូ្មិខខែ  រដើមបី ំលាយសេគ្មន៍ជនជាតិោម និងក្ចបាច់បញ្ចូេពួករគ្

ជាមួយក្បជាជនកមពជុា។ រេត ដូរចនះ ជនជាតិោមក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅ មិនខមនជាប គ្គេ

រទ ប៉ា ខនត ខ្អករេើសម្លជិកក្កុម បស់ពួករគ្។ 

28> រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ក្បជាជនោមបានទទួេ ងកា រ ីសរអើង

ឧោេ ណ៍ រៅកា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ ពួករគ្ក្តូវបានបងេំឲ្យេូបសាច់ក្ជូក រេើយក្តូវ

បានររំងមិនឲ្យរោ ពបូជាសាសន្ទ និងនិយយភាសាោមរ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញ

្ងខដ ថា បកសក មែយុនីសតកមពជុាបានោក់កំេិតរេើកា ក្បណិប័តន៍សាសន្ទ និងវបបធម៌ោម រៅ

ក្សុកក្កូចឆ្ែ   តមទីតងំជារក្ចើនកនុងភូ្មិភាគ្កណាត េ (ឧតត ោស់) និងតមទីតងំន្ទន្ទរ្សង

រទៀតរៅកនុងក្បរទសកមពជុា រពញមួយ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ កា ោក់កំេិតខបបរនះ ួម

ម្លន កា ហាមសំយ ងំជារ ៀងរេ់នងៃ កា បងេំជនជាតិោមឲ្យេូបសាច់ក្ជូក ក្ពមោងំរសាៀក   

សរមាៀកបំពាក់ និងកាត់សក់ដូចក្បជាជនខខែ  កា បងេំឲ្យនិយយខតភាសាខខែ  ក៏ដូចជា កា ដ តគ្មពី 
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អាេ់គូ្ ៉ាអាន និងកា   ះរ ីក្ពះវិហា  ឬកា រក្បើក្បាស់ក្ពះវិហា សក្ម្លប់រោេបំណងខ សពីកា បួង

សួង។ អនក ៉ឹងទទឹងក្តូវរគ្ោប់ខាួន និង/ឬសម្លា ប់រោេ។ 

29> រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា មន សសជារក្ចើន  ួមោងំជនជាតិោមភាគ្

រក្ចើនមកពីក្សុកកងម្លស (បចចបុបននរខតតកំពង់ោម) តំបន់ ៤១ ភូ្មិភាគ្កណាត េ (ឧតត ោស់) ក្តូវ

រគ្ោប់យករៅសម្លា ប់រៅវតតអូ ក្តកួន កនុងឆ្ន ំ១៩៧៧។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា រៅឆ្ន ំ

១៩៧៨ ក្បជាជនោមជារក្ចើនមកពីក្សុកក្កូចឆ្ែ   (បចចបុបននរខតតតបូង ែុ ំ) ក្តូវរគ្ោប់យករៅមនទី 

សនតិស ខភូ្មិក្ោ កនុងក្សុកក្កូចឆ្ែ  ដខដេ រេើយរៅទីរន្ទះ សម្លជិកក្កុមោមក្តូវបានរគ្ពិនិតយ

រ្ទៀងផ្អទ ត់។ អនកខដេរគ្ោត់ទ កថាជាោម ក្តូវរគ្សម្លា ប់ ចំខណកឯអនកខដេមិនខមនជាោម ក្តូវ

រគ្ទ កឲ្យ ួចជីវិត។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញ្ងខដ ថា បញ្ញា ឲ្យកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិ

ោមរៅភូ្មិភាគ្កណាត េ (ឧតត ោស់) និងជាពិរសស រៅតំបន់ ៤១ រចញមកពីថាន ក់រេើ។ អងគជំន ំ

ជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា បញ្ញា ឲ្យកំណត់រោេរៅរេើជនជាតិោមរៅភូ្មិភាគ្បូព៌ា និងជា

ពិរសស រៅក្សុកក្កូចឆ្ែ   រចញមកពីថាន ក់រេើ។ ងេីតបិតខតអងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ចំនួនជន ង

រក្ោះបានជាក់លាក់ក៏រោយ ក៏អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ជនស ីវិេោមជារក្ចើន ក្តូវរគ្ន្ទយំករៅ

មនទី សនតិស ខវតតអូ ក្តកួន និងមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ោ  ួចក្តូវបានរគ្សម្លា ប់រោេកនុងក្ទង់ក្ោយធំ។ 

អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា ោ ីរៅមនទី សនតិស ខវតតអូ ក្តកួន និងមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ោ បានបងាា ញ

អំពីសាថ នភាព្ាូវចិតតកនុងកា ក្បេ័យពូជសាសន៍ជនជាតិោម ខដេក្តូវបាន ករ ើញថា ក្តូវបានរគ្

សម្លា ប់រៅទីតងំោងំរន្ទះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា រៅឆ្ន ំ១៩៧៨ ជនជាតិោមមកពី

ក្សុកក្កូចឆ្ែ  ក្តូវរគ្ោប់យករៅមនទី សនតិស ខភូ្មិក្ោ   ំខាួនតមទំរនើងចិតត និងដកេូតសិទធិទទួេ

បានដំរណើ កា កតីតម្ាូវចាប់ រេើយរៅទីរន្ទះ អនកខាះក្តូវបានរគ្សួ ចរមាើយ និងវាយដំ។ 

30> ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ និងឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិោម រក្កាមទក្មង់ជាកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់

 ងាគ េ កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ 

និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជា

កា ជរមាៀសរោយបងេំ។ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 
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១.៣.៤.២. ជនជាតរិវៀតណាម 

31> ចំរពាះជនជាតិរវៀតណាម អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ោប់ពីឆ្ន ំ១៩៧៥ ដេ់ច ងឆ្ន ំ

១៩៧៦ ម្លនរោេនរយបាយថាន ក់ជាតិសំរៅបរណត ញជនជាតិរវៀតណាមខដេ ស់រៅក្បរទស 

កមពជុា។ រោេនរយបាយរនះក្តូវបានអន វតត រក្កាយពីម្លនកា ក្ពមរក្ពៀងោន ជាមួយអាជាា ធ     

រវៀតណាម។ កម្លែ ភិ្បាេខខែ ក្កេមបានរ ៀបចំ និងឃាា រំមើេកា ដឹកជញ្ាូនក្បជាជនរវៀតណាម

រៅក្ពំខដនរវៀតណាម តមកាណូត និង ងយនត។ បតីឬក្បពនធជាជនជាតិខខែ ខដេម្លនក្គួ្សា ចក្មុះ

ជាតិសាសន៍ក្តូវរៅកមពជុា។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា ថាន ក់រេើ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា 

បានបញ្ញា ឲ្យកំណត់អតតសញ្ញា ណជនជាតិរវៀតណាម រេើយរក្កាយមក ោប់ពីខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ 

ថាន ក់រក្កាមបានរ ៀបចំបញ្ាីរ ែ្ ះនិងក្បវតដិ ូប  ួចបញ្ាូនរៅថាន ក់រេើ រដើមបីោត់វិធានកា បនតរទៀត។ 

ោប់ពីឆ្ន ំ១៩៧៥ មក បកសក មែយុនីសតកមពជុាបានោត់ទ កថា ក្បសិនរបើក្គួ្សា ណាម្លនម្លត យជាជន

ជាតិរវៀតណាម រេើយឪព កជាខខែ រន្ទះ ក្តូវបញ្ាូនម្លត យនិងកូនៗរៅក្បរទសរវៀតណាម រោយទ ក

ឪព ក។ ក្សរដៀងោន រនះខដ  ក្បសិនរបើក្គួ្សា ណាម្លនឪព កជាជនជាតិរវៀតណាម រេើយម្លត យជា

ខខែ  ក្តូវបញ្ាូនឪព ករៅក្បរទសរវៀតណាមវិញ រោយទ កម្លត យនិងកូនៗរៅក្បរទសកមពជុា។ អងគ

ជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ជនជាតិរវៀតណាមខដេរចញពីរខតតនក្ពខវង រខតតសាេ យរ ៀង និងក្សុក

ក្តកំក់ កនុងឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឆ្ន ំ១៩៧៦ ក្តូវរគ្បងេំឲ្យរធេើខបបរនះកនុងប ិយសបងេិតបងេំ។ 

32> អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញខដ ថា ម្លនភ័្សតតុងបងាា ញពីក ណីជាក់លាក់មួយចំនួនននកា 

សម្លា ប់ជនស ីវិេរវៀតណាម ឧោេ ណ៍ រៅរខតតសាេ យរ ៀង កនុងឆ្ន ំ១៩៧៨ កនុងខដនទឹកកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយ រក្កាយខខរមសា ឬខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៧ និងរៅនងៃទី១៩ ខខមីន្ទ ឆ្ន ំ១៩៧៨, រៅ

រខតតកំពង់ឆ្ន ំង កនុងឆ្ន ំ១៩៧៧, រៅវតតខាច់ (រខតតរសៀមរប) រៅច ងឆ្ន ំ១៩៧៨ និងរៅក្ករចះ កនុង

ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៨។ កា សម្លា ប់រោយរចតន្ទក្ទង់ក្ោយធំោងំរនះ ក្តូវបានរ ៀបចំរ ើងជាក្បព័នធ 

និងកំណត់រោេរៅរៅរេើជនជាតិរវៀតណាម។ កនុងក ណីនីមួយៗ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវបាន

រគ្កំណត់រោេរៅមិនខមនជាប គ្គេរទ គឺ្រោយសា ខតសម្លជិកក្កុម បស់ពួករគ្ និងរោយសា 

ខតពួករគ្ក្តូវបានសនែតថា ជាជនជាតិរវៀតណាម។ ក ណីោងំរនះបានរកើតរ ើងរក្កាមរោេ

នរយបាយ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា កនុងកា កំណត់រោេរៅជាក់លាក់រៅរេើក្កុមជនជាតិ  



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   21 

 

រវៀតណាម  ួមោងំជនស ីវិេ្ង។  េូតដេ់ច ងឆ្ន ំ១៩៧៦ ជនជាតិរវៀតណាមក្តូវរគ្កំណត់

រោេរៅ រដើមបីបរណត ញរចញ និងរដើមបីករមទច ោប់ពីខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៧ មក។ 

33> ោក់ទងនឹងកា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាមខដេក្តូវបាន  ំខាួនរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ 

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ជនស ីវិេ និងោហានរវៀតណាមរប់ យន្ទក់ក្តូវបានរគ្សម្លា ប់

រក្កាយពីសួ ចរមាើយ រោយរក្បើវិធីបងេិតបងេំ និងទទួេ ងនូវេកេខណឌ េំបាករវទន្ទ រៅមនទី សនត-ិ

ស ខ  ស-២១។ អនកខដេក្តូវបានរគ្សម្លា ប់ជាជនស ីវិេ ឬរឈា ើយសឹករវៀតណាម ខដេជាជនក្តូវ

ទទួេបានកា កា ពា តមអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩។ ចរមាើយសា ភាពខដេយកពីអនក

ជាប់  ំជាជនជាតិរវៀតណាម ក្តូវរគ្ច ះ្ាយកនុងឯកសា ន្ទន្ទ បស់កមពជុាក្បជាធិបរតយយ កនុង

រោេរៅបងាា ញអំពី “កា ា្ នពាន”  បស់រវៀតណាមមករេើកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ អងគជំន ំ

ជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា អនកជាប់  ំជាជនជាតិរវៀតណាមខដេចូេមកមនទី សនតិស ខ ស-២១ 

មិនទទួេបានកា កា ពា តមនីតិវិធី ឬសិទធិខដេអាចឲ្យពួករគ្កា ពា ខាួនបានរៅរក្កាយរពេោប់

ខាួន ក្តូវបានរគ្ដកេូតដំរណើ កា មួយខដេក្សរដៀងនឹងកា កាត់កតីរោយយ តតិធម៌ រេើយក្តូវរគ្បងេំ

ឲ្យរឆាើយសា ភាពថាជាគិ្ញ ម នរពេក្តូវបានរគ្សម្លា ប់។ ោហាន និងជនស ីវិេរវៀតណាមោងំ

អស់ ខដេចូេមកមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្តូវរគ្រោទថាជាគិ្ញ និងោត់ទ កថាជាខាែ ងំ។ 

រជាគ្វាសន្ទ បស់អនកជាប់  ោំងំរនះក្តូវបានសននិោា នទ កជាម ន រោយសា ជាច ងរក្កាយ ពួករគ្

ោងំអស់ក្តូវបានសម្លា ប់រោេ។ 

34> ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ និងឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹង

មន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា និ រទស និងកា រធេើទ កេប ករមនញ

រោយមូេរេត ពូជសាសន៍ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម។ រេើសពីរនះរទៀត រោយ

 មាឹកអំពីអតថិភាពននជរម្លា ះក្បោប់អាវ ធអនត ជាតិខដេកំព ងរកើតម្លនរៅរពេរន្ទះ  វាងរវៀតណាម

និងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ោប់ពីខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងឋានៈទទួេបានកា កា ពា  បស់ជន ង

រក្ោះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ ជារក្ចើនរេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺ

ខណវ ក៏ក្តូវបានក្បក្ពឹតត្ ងខដ រេើក្កុមរនះ រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១  ួមោងំកា រធេើមន សសឃាត

រោយរចតន្ទ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួស



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   22 

 

ធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទនូវសិទធិទទួេបាន

កា កាត់រោសរោយយ តតិធម៌ និងរទៀងោត់ និងកា   ំខាួនរោយខ សចាប់។ 

១.៣.៤.៣. ព ទធសាសនកិ 

35> ចំរពាះកា ក្បក្ពឹតតរេើព ទធសាសនិក ខដេបទរោទោងំរនះ ក្តូវបានកក្មិតក្តឹមខតសេក ណ៍

ក្តកំក់ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ក្ពះព ទធសាសន្ទក្តូវបានហាមឃាត់ និមិតត ូបតំណាងឲ្យក្ពះ

ព ទធក្តូវបានបំ្ាិចបំផ្អា ញ រេើយវតតអារមមិនក្តូវបានអន ញ្ញា តឲ្យរក្បើសក្ម្លប់រោេបំណងសាសន្ទ 

រទៀតរទ។ អងគជំន ំជក្មះក៏យេ់រ ើញ្ងខដ ថា ក្ពះសងឃជាង ១០០អងគ ក្តូវបានរគ្ក្បមូេរោយ

រចតន្ទយករៅោក់រៅវតតអងគ កា និងបងេំឲ្យសឹក។ ក្ពះសងឃក៏ក្តូវរគ្បងេំឲ្យសឹករៅតមវតតរ្សងៗ

រទៀត រេើយក ណីរនះឆាះុបញ្ញច ងំអំពីេំន្ទទំូរៅរៅទូោងំក្សុកក្តកំក់។ ងេីតបិតខតភ័្សតតុងមិន

អន ញ្ញា តឲ្យអងគជំន ំជក្មះសននិោា នឲ្យបានចាស់លាស់អំពីចំនួនក្ពះសងឃ ខដេលាោកសិកាេ បទ

ស  បរៅក្សុកក្តកំក់ក៏រោយ ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាម្លនភ័្សតតុងអាចឲ្យរជឿទ កចិតតបាន

ខដេបងាា ញថា ក្ពះសងឃរប់ យអងគក្តូវបានរគ្្សឹករៅតម  ំន្ទន្ទ។ រចតន្ទរ ីសរអើងរៅពី

រក្កាយដំរណើ កា រនះ ក្តូវបានបញ្ញា ក់រោយកា រៅក្ពះសងឃថាជា “រតនញា៉ា ” ឬជា “រឈា ើង” 

សងគម និងកា ក្បកាសបដិរសធក្ពះព ទធសាសន្ទ រោយថាជា អបិយជំរនឿស ទធសាធ និងថា ក្ពះព ទធ

បដិម្ល “ក្ោន់ខតជាស ីម៉ាង់ត៍ប៉ា រណាណ ះ”។ 

36> រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា 

រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរ ើងរេើព ទធសាសនិក។ 

១.៣.៤.៤. អតតីអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  

37> ចំរពាះអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ខដេបទរោទក្បកាន់ក្តូវបានកក្មិតក្តឹម

សេក ណ៍ក្តកំក់ កា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ មនទី សនតិស ខ ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាងំត

ោន់ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ក្កុមរនះក្តូវបានរគ្រធេើទ កេប ករមនញរៅតមទីតងំឧក្កិដាកមែោងំ

បួនរនះ។ ឧោេ ណ ៍ អងគជនំ ំជក្មះយេ់រ ើញថា រៅកនុងក្សុកក្តកំក់ ភាា មៗរក្កាយនងៃទី១៧ ខខ 

រមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ អតីតោហាននិងនគ្ បាេនន បបសាធា ណ ដាខខែ  ក្តូវបានរគ្សក្មិតសក្មំ្លង



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   23 

 

រៅវតតចមា៉ា  រេើយរក្កាយពីបានក្បាប់អតតសញ្ញា ណ បស់ខាួន ួចរេើយ ពួករគ្ជារក្ចើនក្តូវបានន្ទំ

យករៅ  ួចបាត់ខាួន។ ដំរណើ កា ដូចោន រនះបានរកើតរ ើងរៅតមកខនាងរ្សងៗរទៀតកនុងក្សុកក្តំ

កក់។ ងេីតបិតខតម្លនខ្នកា ចាស់លាស់កនុងកា របាសសម្លអ ត និងសម្លា ប់អតីតោហាន និងអនក ដា

កា នន បបសាធា ណ ដាខខែ រៅក្សុកក្តកំក់ រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ក៏រោយ ក៏

យ៉ា ងរហាចណាស់ រៅរពេមួយរន្ទះ ម្លនកា ្សពេ្ ាយមិនឲ្យប៉ាះពាេ់អតីតោហាន ោប់ពី 

ស័កតិ ១ ដេ់ស័កតិ ៥។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រោះជាយ៉ា ងរនះកតី រក្កាយមក អតីតោហាន 

និងអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  ក្តូវរគ្កំណត់រោេរៅជាងែីមតងរទៀត រដើមបីោប់ខាួននិង  

សម្លា ប់។ ក្គួ្សា អតីតោហានជារក្ចើនក្តូវរគ្ករមទចរៅ  ំពរពេ កនុងខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៧ 

រេើយក្បតិបតតិកា សម្លា ប់រោយម្លនកា រ ៀបចំក្តូវបានរធេើរ ើងរៅក្សុកក្តកំក់ ោប់ពីខខរមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៧ រោយមន សសជារក្ចើនក្តូវរគ្យករៅមនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់

ថា អនកោងំរនះក្តូវរគ្កំណត់រោេរៅ រោយខ្អករេើតួន្ទទីពិតក្បាកដ បស់ពួករគ្រៅកនុង បបម ន ឬ

តមកា សនែត។ 

38> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើទ កេប ក

រមនញរោយមូេរេត នរយបាយក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅសេក ណ៍ក្តកំក់ ពីនងៃទី២០ ខខរមសា ឆ្ន ំ

១៩៧៥ ដេ់ច ងខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងពីរដើមឆ្ន ំ១៩៧៧ ដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ រៅ

កា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ មនទី សនតិស ខ ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់។ រេើសពីរនះ

រទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិក្តូវបានក្បក្ពឹតតរេើអតីតអនក

 ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ  រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ និងមនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់។ 

 ១.៣.៥. កា រចញបទបញ្ញា សតពីកីា រ ៀបអាពាេ៍ពពិាេ៍ 

39> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ម្លនរោេនរយបាយរៅទូោងំក្បរទសកនុងកា កំណត់បទ

បញ្ញា រេើកា កសាងក្គួ្សា  និងកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ខដេក្តូវកម្លែ ភិ្បាេបកសអន វតតរៅតម

បណាត ញ ដាបាេ និងអងគភាពរយធាក្គ្ប់ជាន់ថាន ក់។ បកសក មែយុនីសតកមពជុាបានបរងេើតរោេ

នរយបាយរនះរ ើង រដើមបីឲ្យបកសអាចជំនួសតួន្ទទី បស់ឪព កម្លត យកនុងកា រក្ជើសរ ីសគូ្ក្សក 
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សមក្សប រេើយបងេំប  សនិងស្រសតីឲ្យរ ៀបកា នឹងោន  និងបងេំឲ្យបរងេើតកូនកនុងរោេបំណងបរងេើន

ចំនួនក្បជាជនរៅកនុងក្បរទសកនុង យៈរពេពី ១០ឆ្ន ំ រៅ ១៥ឆ្ន ំ ខាងម ខ។ 

40> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តមកា រ ៀបចំរៅកនុងវបបធម៌កមពជុា

ម្លនភាពខ សោន ពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំរៅកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេក្តូវ

បានរោទក្បកាន់រៅកនុងដីកាដំរណាះក្សាយ។ កា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តមកា រ ៀបចំរៅកនុងវបបធម៌

កមពជុាម ន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ ក្តូវបានរធេើរ ើងរោយខ្អករៅរេើកា រជឿទ កចិតតោន រៅវិញ

រៅមក  វាងកូនៗ និងឪព កម្លត យខដេជាអនករក្ជើសរ ីសគូ្ក្សក ឲ្យកូន រេើយមិនម្លនចំណ ចរនះ

រទ រៅរពេខដេបកសមកជំនួសតួន្ទទីជាឪព កម្លត យ រៅកនុងកា រ ៀបចំអាពាេ៍ពិពាេ៍រន្ទះ។     

ភ័្សតតុងខដេម្លនរៅចំរពាះម ខអងគជំន ំជក្មះ បងាា ញយ៉ា ងចាស់អំពីកា អន វតតរៅកនុងអំ ុង បប

កមពជុាក្បជាធិបរតយយ ខដេមិនបានឆាះុបញ្ញច ងំោេ់ខតរសាះអំពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍តម

ក្បនពណី រោយក្គួ្សា  បស់អន្ទគ្តបតីក្បពនធរន្ទះមិនបានចូេ ួមោេ់ខតរសាះរៅកនុងកា ច ោ 

សេគ្មន៍មិនក្តូវបានឲ្យចូេ ួម មិនម្លនក្បនពណីរៅកនុងពិធីរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ រេើយសាមីខាួន

យេ់ក្ពមរ ៀបកា រោយខាា ចបកសោក់ទណឌ កមែ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា អាជាា ធ  បបកមពជុា

ក្បជាធិបរតយយបានរ ៀបចំអាពាេ៍ពិពាេ៍រៅក្គ្ប់រពេរវលាកនុង បបរនះ និងរៅតមទីតងំភូ្មិ

សាស្រសតជារក្ចើនរៅទូោងំក្បរទសកមពជុា។ ប គ្គេោងំឡាយបានរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រៅកនុង

ប ិយកាសភ័្យខាា ច រេើយរៅកនុងក ណីភាគ្រក្ចើនកា ក្ពមរក្ពៀងរៅម នរពេ ឬកនុងអំ ុងពិធី

រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ខដេបានរេើករ ើងរន្ទះ មិនខមនជាកា យេ់ក្ពមពិតក្បាកដរ ើយ។ អងគជំន ំ

ជក្មះយេ់រ ើញថារក្កាយពិធីរ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ ជាធមែតអាជាា ធ បានរ ៀបចំឲ្យបតីក្បពនធងែីរថាែ ង

រន្ទះ្សដំំរណកជាមួយោន រៅកនុងទីតងំកំណត់មួយ រក្កាមកា តមោនពីកងឈាប ជាពិរសស 

រដើមបីឲ្យម្លនកា  ួមរភ្ទ។ ោងំប  ស និងស្រសតីយេ់ថាពួករគ្ក្តូវបានរគ្បងេំឱ្យ ួមរភ្ទជាមួយបតីឬ

ក្បពនធងែីរថាែ ង បស់ពួករគ្ រេត ដូរចនះ ពួករគ្បានរធេើ្ទយុនឹងឆនទៈ បស់ពួករគ្។ បតីក្បពនធខដេក្តូវ

បាន ករ ើញថាមិនបាន ួមរភ្ទ ក្តូវបានយកមកអប់ ំ ឬគំ្រមកំខេងថានឹងោក់ទណឌ កមែ ឬ

សម្លា ប់រោេ ។  
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41> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈអំរពើអមន សសធម៌

រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទ

ននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរ ើង។  

 ១.៣.៦. សេឧក្កដិាកមែ មួ 

42> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រៅនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ និងបនត យ៉ា ងរហាចណាស់ 

 េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ រមដឹកន្ទជំាន់ខពស់បកសក មែយុនីសតកមពជុាមួយចំនួនម្លន

រោេបំណង ួមកនុងកា អន វតតបដិវតតន៍សងគមនិយមរៅកមពជុាឲ្យបានរេឿនតម យៈ “មហារលាត

រផ្អា ះ មហាអសាច  យ” ខដេក្តូវបានបរងេើតរ ើង រដើមបីកសាងនិងកា ពា ក្បរទសពីខាែ ងំ រេើយផ្អា ស់

បត ូក្បជាជនឱ្យកាា យរៅជាសងគមកមែក -កសិក  ខដេម្លនជាតិសាសន៍ខខែ ខតមួយ។ រោេ

បំណង ួមរនះ ក្តូវបានអន វតតក្គ្ប់រពេកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរោយបណាត ញ ដាបាេ

ោងំមូេ បស់បកស គឺ្រេខាភូ្មិភាគ្ តំបន់ ក្សុក និងថាន ក់មូេោា ន និងកម្លែ ភិ្បាេបកសក មែយុនីសត

កមពជុា តម យៈកា អន វតតយ៉ា ងរហាចណាស់រោេនរយបាយចំនួនក្បា។ំ រោេនរយបាយខដេ

ក្តូវបានរ ៀបចំ និងអន វតតរ ើងរដើមបីសរក្មចរោេបំណង ួម គឺ្ (១) កា ផ្អា សទ់ីេំរៅក្បជាជន

មតងរេើយមតងរទៀតពីទីក្បជ ំជន និងទីក្កុង រៅកាន់តំបន់ជនបទ ក្ពមោងំពីទីជនបទមួយរៅកានទ់ី

ជនបទមួយរទៀត (២) កា បរងេើត និងដំរណើ កា សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា  (៣) កា បរងេើត 

និងដំរណើ កា មនទី សនតិស ខ និងទីកខនាងសម្លា ប់មន សស រដើមបីកំណត់អតតសញ្ញា ណ ោប់ខាួន ោក់ឲ្យ

រៅោច់រោយខ ក និង “ករមទច” អនកខដេក្តូវបានរគ្ោត់ទ កថាជាក្បរភ្ទខាែ ងំធៃន់ធៃ បំ្ ត និង

រដើមបីអប់ ំ “សម្លសភាពមិនេអ” (៤) កា កំណត់រោេរៅរៅរេើក្កុមជាក់លាក់  ួមោងំ ជនជាតិ

ោម និងរវៀតណាម ព ទធសាសនិក និងអតីតអនក ដាកា នន បបសាធា ណ ដាខខែ   ួមោងំ អនក ដាកា 

ស ីវិេ ោហាន និងក្កុមក្គួ្សា  បស់ពួករគ្ និង (៥) កា រចញបទបញ្ញា សតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍

ពិពាេ៍។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រោេនរយបាយោងំរនះម្លនទំន្ទក់ទំនងយ៉ា ងខាា ងំរៅនឹង

រោេបំណង ួម រេើយម្លនកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ។ រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា 

រោេបំណង ួមរនះម្លនេកេណៈឧក្កិដា។ 
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43> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា រោេបំណងរនះគឺ្ជារោេបំណង ួមរៅកនុងចំរណាម

មន សសជារក្ចើន  ួមោងំរមដឹកន្ទជំាន់ខពស់ ប៉ា េ ពត, នួន ជា, រខៀវ សំ្ន, រអៀងសា ី,រអៀង ធី ិទធ, 

ស ន រសន និង វន រវ៉ាត( េូតដេ់រពេោប់ខាួនរៅច ងឆ្ន ំ១៩៧៨) ក្ពមោងំរេខាភូ្មិភាគ្  ួមោងំ 

តម៉ា ក,ខក ពក,ក យ ធួន( េូតដេ់រពេម្លនកា   ំខាួនកនុង្ទះរៅពាក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៦) ជូ រជត 

( េូតដេ់រពេម្លនកា ោប់ខាួនរៅកនុងខខមីន្ទ ឆ្ន ំ១៩៧៨)  ស់ ញឹម ( េូតដេ់រពេម្លនកា 

ោប់ខាួនរៅកនុងខខឧសភា-ខខមិង ន្ទ ឆ្ន ំ១៩៧៨) និង រសា ភឹ្ម ( េូតដេ់រពេរធេើអតតឃាតរៅខខ

មិង ន្ទ ឆ្ន ំ១៩៧៨)។ រមដឹកន្ទជំាន់ខពស់ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុាបានក្តួតពិនិតយផ្អទ េ់រៅរេើកា 

អន វតតរោេនរយបាយជារក្ចើន និងបានរក្បើក្បាស់ោ ីផ្អទ េ់ឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ រដើមបីសរក្មច

រោេបំណង ួមរនះ។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាជាកា ក្តឹមក្តូវខដេថា សម្លជិកសេឧក្កិដាកមែ

 ួមរនះ ក្តូវបានកំណត់ឲ្យទទួេខ សក្តូវរេើឧក្កិដាកមែោំងរនះ។ 

១.៤. កា ទទេួខ សក្តវូក្ពេែទណឌ ជាេកេណៈប គ្គេ បស់ជនជាបរ់ោទ  

44> រៅរពេរនះ អងគជំន ំជក្មះពិនិតយរមើេកា សននិោា ន បស់ខាួនោក់ទងនឹងកា ទទួេខ សក្តូវ

 បស់ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន វិញមតង។ 

 ១.៤.១. កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ ននួ ជា  

45> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កនុងន្ទមជាប គ្គេម្លន ក់ខដេម្លនតួន្ទទីន្ទមំ ខកនុងកា កសាង

មូេោា នក្គឹ្ះសក្ម្លប់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ នួន ជា បានចូេ ួមសននិបាតបកស និងកិចចក្បជ ំ

 បស់គ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ោប់ពីរពេោប់រ្តើមកា រធេើ

បដិវតតន៍ េូតមក។ នួន ជា ក្តូវបានរក្ជើសតងំជាអន រេខាបកសរៅកនុងខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៦០ រេើយ

បានបនតកាន់ម ខតំខណងរនះរៅក្គ្ប់រពេ កនុងអំ ុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ ោត់ក៏ជា

សម្លជិករពញសិទិធមួយ ូប្ងខដ  ោងំរៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍

ននបកសក មែយុនីសតកមពជុា ក្ពមោងំជាក្បធានគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ននសភាតំណាងក្បជាជន។ 

នួន ជា បានចូេ ួមកនុងកិចចក្បជ ំសំខាន់ៗោងំអស់ រេើយក៏ចូេ ួមរៅកនុងកា សរក្មចចិតតសំខាន់ៗ

ោងំអស់ បស់បកស រៅកនុងអំ ុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ រពញមួយ បបរនះ នួន ជា រៅខត
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ជាឥសស ជនដ៏សំខាន់មួយរៅកនុងបកសក មែយុនីសតកមពជុា រោយោត់គឺ្ជាប គ្គេនដសាត ដ៏ំរសាែ ះក្តង់

 បស់ ប៉ា េ ពត។ រេើសពីរនះរទៀត នួន ជា ក្តូវបានខតងតងំឲ្យជំនួស ប៉ា េ ពត រធេើជាន្ទយក ដា 

មស្រនតីសតីទី រៅរពេខដេ ប៉ា េ ពត ស ំកា អន ញ្ញា តសក្ម្លកជា្ាូវកា ោប់ពីខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៦ 

 េូតដេ់ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ១៩៧៧។ រោយសា ខតតួន្ទទីខពង់ខពស់រៅកនុងថាន ក់ដឹកន្ទ ំបសប់កសក មែយុនីសត

កមពជុា នួន ជា រធេើកា ក្គ្ប់ក្គ្ងរេើសកមែភាពោងំអស ់បស់បកសរោយរេើសពីតួន្ទទី និងកា 

ទទួេខ សក្តូវ ខដេក្តូវបានក្បគ្េ់ឲ្យោត់ជា្ាូវកា រៅកនុងអំ ុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរៅ

រទៀត។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រៅកនុងគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ នួន ជា និង ប៉ា េ ពត ម្លន

អំណាចរធេើរសចកតីសរក្មចច ងរក្កាយ បស់បកស។ កនុងឋានៈជាអន រេខាបកស កា ក្គ្ប់ក្គ្ង បស់

ោត់មិនខមនម្លនក្តឹមខតកា រធេើរសចកតីសរក្មចខ្នកនរយបាយប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតម្លន េូតដេ់ខាង

ខ្នក ោា ភិ្បាេ និង ដាបាេ បស់ បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ  ួមោងំ កិចចកា រយធា្ងខដ ។ 

រេត ដូរចនះរេើយ    អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា មិនក្តឹមខតបានោកំ្ទ ួមោន រេើរោេបំណង

 ួមប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតោត់បានរដើ តួន្ទទីយ៉ា ងសំខាន់រៅកនុងកា បរងេើត និងក្គ្ប់ក្គ្ងរេើដំរណើ កា នន

រោេបំណង ួមរន្ទះខដ ។ 

46> កា ោកំ្ទ បស់ នួន ជា រេើរោេបំណង ួមខដេោត់បានចូេ ួមបរងេើតរ ើង គឺ្មិនម្លន

កា ខក្បក្បួេរទកនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរន្ទះ។ ោត់បានបនតអន វតត និង្សពេ្ ាយពីរោេ

បំណង ួមរនះ រោយកាត ប់យ៉ា ងតឹងខណនរៅរេើកា អះអាងខដេក្តូវបានបរងេើតរ ើងយ៉ា ងក្បុង

ក្បយ័តនរោយបកសក មែយុនីសតកមពជុា តម យៈកា រឃាសន្ទ និងសកមែភាពបណតុ ះបណាត េន្ទន្ទ។ 

នួន ជា ទទួេខ សក្តូវជាចមបងរៅរេើបញ្ញា រ្សងៗខដេពាក់ព័នធនឹងកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ ំ

កសិក  កម្លែ ភិ្បាេ និងសម្លជិកបកសរ្សងរទៀត រោយរផ្អត តជាពិរសសរៅរេើរោេកា ណ ៍      

សំខាន់ៗ និងរោេនរយបាយរសដាកិចច បស់បកស។ រៅកនុងតួន្ទទីរនះ នួន ជា បានខងាងស នទ កថា 

និងដឹកន្ទវំគ្គរ ៀនសូក្តសក្ម្លប់កម្លែ ភិ្បាេមកពីតមតំបន់រ្សងៗោងំរៅកនុងក្កុងភ្នំរពញ និងរៅ

កខនាងរ្សងៗរទៀតកនុងក្បរទស  ួមោងំ សេក ណ៍ និងកា ោា នកា ងា ្ងខដ ។ នួន ជា គឺ្ជាអនក

និពនធដ៏សំខាន់ម្លន ក់ននទសសន្ទវដតីអប់ ំរ ែ្ ះថា ទង់បដវិតតន៍ ខដេជាឧបក ណ៍រឃាសន្ទចមបង

 បស់បកសកនុងកា ្សពេ្ ាយយ៉ា ងរទៀងោត់នូវស នទ កថាខដេ ប៉ា េ ពត, នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន 

បានខងាង។ នួន ជា បានចូេ ួមរៅកនុងកិចចក្បជ ំគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ ខដេកនុងអំ ុងរពេ
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រន្ទះម្លនកា ពិភាការៅរេើយ ទធវិធីអំពីអេីខដេក្តូវលាតក្តោង និងអេីខដេក្តូវ កាកា សម្លៃ ត់ 

រេើយកា  កាកា សម្លៃ ត់គឺ្ជាសម្លសធាត សំខាន់ននកា រឃាសន្ទដ៏ម្លនក្បសិទធភាពមួយ។ នួន ជា  

ទទួេខ សក្តូវជាចមបងរៅរេើបញ្ញា រ្សងៗខដេពាក់ព័នធនឹងកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ កំសិក    

កម្លែ ភិ្បាេ និងសម្លជិកបកសរ្សងរទៀត រោយរផ្អត តជាពិរសសរៅរេើរោេកា ណស៍ំខាន់ៗ និង

រោេនរយបាយរសដាកិចច បស់បកស។ កា ទទួេខ សក្តូវជា្ាូវកា  បស់ នួន ជា ខាងខ្នក

រឃាសន្ទកា  និងបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹងកា អប់ ំ  ួមោងំកិចចកា  វិន័យសីេធម៌ បសក់ម្លែ ភិ្បាេ និង

បញ្ញា សនតិស ខន្ទកនុងរ្សងៗរទៀត ក្ពមោងំសភាពកា ណ៍ខាែ ងំជាទូរៅ្ងខដ  រោយោត់បាន

ជំ  ញឲ្យខវកម ខ និងកម្លច ត់ខាែ ងំ។ ដូរចនះអងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា តម យៈតួន្ទទី បស់ោត់រៅកនុង

យ ទធន្ទកា រឃាសន្ទ និងយ ទធវិធីរ្សងៗ ក៏ដូចជាកា បណតុ ះបណាត េកម្លែ ភិ្បាេោងំម ន និង

រក្កាយខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ នួន ជា បានរដើ តួន្ទទីយ៉ា ងសំខាន់កនុងកា អន វតត និង្សពេ្ ាយរោេ

បំណង ួមរនះ។ 

47> មោ៉ាងវិញរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា ចូេ ួមចំខណក បស់ នួន ជា រៅកនុងកា 

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ ម្លនរេើសពីកា បរងេើតរោេនរយបាយ កា អន វតត និងកា ្សពេ្ ាយរោេ

បំណង ួមតម យៈកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ ំ។ នួន ជា បានអន វតតរោេបំណង ួមរោយផ្អទ េ់ 

និងបានចូេ ួមយ៉ា ងសកមែកនុងកា របាសសម្លអ តកម្លែ ភិ្បាេបកសក មែយុនីសតកមពជុា។ ោត់មិនក្តឹម

ខតជួយរ ៀបចំរធេើកា របាសសម្លអ តភូ្មិភាគ្ពាយពយ ភូ្មិភាគ្កណាត េ (ឧតត ោស់) និងភូ្មិភាគ្   

បូព៌ាប៉ា រណាណ ះរទ ោត់ខងមោំងបានចូេ ួមរោយផ្អទ េ់រៅកនុងកា ក្តួតពិនិតយរៅរេើមនទី សនតិស ខ 

ស-២១ និងកា របាសសម្លអ តសម្លជិកសំខាន់ៗ បស់បកស ដូចជា  ស់ ញឹម ខដេជារេខាភូ្មិភាគ្

ពាយពយ ជារដើម។ 

48> ោក់ទងនឹងមនទី សនតិស ខ ស-២១ ឯកសា ន្ទសម័យរន្ទះ ជាពិរសស ចរមាើយសា ភាព

 បស់អនកជាប់  ំ បងាា ញថា ោប់តំងពីរពេមនទី សនតិស ខ ស-២១ ដំរណើ កា ដំបូង នួន ជា បាន

ដឹង និងចូេ ួមរៅកនុងកា ោប់ខាួន កា   ំខាួន កា រធេើោ  ណកមែ និងកា សម្លា ប់កម្លែ ភិ្បាេខដេ

ក្តូវបានកំណត់ជារោេរៅសក្ម្លប់កា របាសសម្លអ ត។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញរទៀតថា នួន ជា 

បានបំរពញតួន្ទទីជាអនកក្គ្ប់ក្គ្ងផ្អទ េ់រេើ កាងំ រេេកអា វ រៅ ឌ ច ោប់ពីនងៃទី១៥ ខខសីហា ឆ្ន ំ
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១៩៧៧ បន្ទទ ប់ពី ស ន រសន បានោករចញរៅសម ភូ្មិ រៅភូ្មិភាគ្បូព៌ា  េូតដេ់រពេដួេ េំ

នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រៅរដើមខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩។ រៅកនុងម ខន្ទទីរនះ នួន ជា បានជួប

ក្បជ ំជារទៀងោត់ជាមួយ ឌ ច និង្តេ់កា ខណន្ទនំ្ទន្ទ  ួមោងំកា ខណន្ទោំក់ទងនឹងអនកជាប់  ំ

សំខាន់ៗមួយចំនួន។ នួន ជា បានទទួេ និងអានចរមាើយសា ភាពពីមនទី សនតិស ខ ស-២១ រេើយ

រៅរពេោត់យេ់រ ើញថាោបំាច់ ោត់បញ្ញា ឲ្យខកតក្មូវ។ រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់

រ ើញថា នួន ជា សថិតរៅកនុងចំរណាមអនកខដេរធេើរសចកតីសរក្មចចិតតថាក្តូវោប់ខាួនន ណាខាះ 

រដើមបីបញ្ាូនរៅមនទី សនតិស ខ ស-២១។ នួន ជា បានបញ្ញា ឱ្យសម្លា ប់មន សសមួយក្កុមៗជារក្ចើនន្ទក់ 

ដូចជា អនកោំងឡាយខដេបានមកដេ់មនទី សនតិស ខ ស-២១ រោយសា ខតកា របាសសម្លអ ត     

ភូ្មិភាគ្បូព៌ា កនុងឆ្ន ំ១៩៧៨ និងអនកខដេក្តូវបាន  ំខាួនរោយផ្អទ េ់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ម ន

រពេរបាះបង់មនទី រនះរោេ ក្ពមោងំប គ្គេជាក់លាក់មួយចំនួនរទៀត។ រោយសា ខតកងទ័ព    

រវៀតណាមបានសក្មុកចូេក្កុងភ្នំរពញភាា មៗ និងកា របាះបង់រោេមនទី សនតិស ខ ស-២១ ោំង

តក់ក្កេេ់ រៅកនុងខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ មិនម្លនកា ប៉ាះពាេ់អេីរទរៅរេើឯកសា ន្ទកនុង បស់មនទី រនះ 

ខដេរ ៀបរប់េមអិតអំពីដំរណើ កា មនទី សនតសិ ខ រោយឯកសា ោងំរន្ទះសថិតរៅទីកខនាងដខដេ។ 

រក្កាយមក នួន ជា បានសតីបរន្ទទ ស ឌ ច រោយសា ខតមិនបានបំផ្អា ញឯកសា ោងំរន្ទះរោេ។ 

49> ស  បមកវិញ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា បានចូេ ួមកនុងរោេបំណង ួមនន

សេឧក្កិដាកមែ ួម។ នួន ជា បានចូេ ួមរ ៀបចំបរងេើត អន វតត និង្សពេ្ ាយរោេបំណង ួមរនះ 

តម យៈកា ពនយេ់ជាសាធា ណៈ កា ឯកភាព និងជំ  ញរោេនរយបាយឧក្កិដា បស់បកសក មែយុ-

នីសតកមពជុា។ ោត់បានរធេើដូរចនះតម យៈតួន្ទទីដឹកន្ទកំនុងន្ទមជានដសាត  ំបស់ ប៉ា េ ពត ជាអន រេខា

បកសក មែយុនីសតកមពជុា និងជាសម្លជិករពញសិទធិននគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិម និងគ្ណៈកម្លែ ធិកា    

អចិនស្រនតយ៍បកស និងតម យៈកា ចូេ ួមយ៉ា ងសកមែ បស់ោត់កនុងកា រឃាសន្ទ និងកា អប់ ំ។ 

រេើសពីរនះរទៀត តម យៈកា ចូេ ួមរោយផ្អទ េ់ និងយ៉ា ងទូេំទូលាយ បស់ោត់កនុងកា របាស

សម្លអ ត និងដំរណើ កា  បស់មនទី សនតិស ខ ស-២១ នួន ជា បានអន វតតរោេបំណង ួមរនះរោយ

រក្បើអនត កា ី ដូចជា ឌ ច និងោ ីផ្អទ េ់រ្សងៗរទៀត ដូចជា ប គ្គេិកមនទី សនតិស ខ ស-២១ ជា

ឧបក ណ៍ននសេឧក្កិដាកមែ ួម។ អាក្ស័យរេត រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា បាន



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   30 

 

ចូេ ួមចំខណកយ៉ា ងសំខាន់រៅកនុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ ខដេសថិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០២។ 

50> មោ៉ាងវិញរទៀត ដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើមករេើយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា 

ម្លនរចតន្ទខដេជារចតន្ទ ួម បស់សម្លជិកសេឧក្កិដាកមែ ួមរ្សងៗរទៀត  ួមោងំ រចតន្ទជាក់

លាក ់និងរចតន្ទរ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌ កំណត់កនុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែរ្សងៗ ខដេសថិតរៅ

កនុងរោេបំណង ួម រេើកខេងខតឧក្កិដាកមែមួយប៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ ឬ 

សននិោា នពីរចតន្ទក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់ នួន ជា ោក់ទងនឹងជនជាតិោមរន្ទះរទ រេើយក៏មិន

អាចសននិោា នឲ្យេួសពីវិមតិសងស័យថា នួន ជា បានដឹងថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ក្តូវបាន

ក្បក្ពឹតតរ ើងក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិោមខដ ។ យ៉ា ងណាក៏រោយ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា នួន ជា 

យ៉ា ងរហាចណាស់ ក៏ម្លនរេត ្េដឹងថា អំរពើក្បេ័យពូជសាសន៍ក្តូវបានក្បក្ពឹតត ឬរក្ោងនឹង

ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិោម។ 

51> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា បានក្បក្ពឹតតតម យៈសេឧក្កិដាកមែ ួម (ក) ឧក្កិដាកមែ 

ក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជា

ោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ 

កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត ពូជសាសន ៍

និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស អំរពើ

អមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

រក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀសរោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀប

អាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ

បងេំ (ខ) ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិ 

ជាតិពនធ ុ ពូជសាសន៍រវៀតណាម និង (គ្) កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទីក្កុង

េសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរោយរចតន្ទ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើបាប

រោយអមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬ

ស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទនូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយ តតិធ៌ម និងរទៀងោត់ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   31 

 

និងកា   ំខាួនរោយខ សចាប់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្បឆំ្ងនឹងប គ្គេោងំឡាយខដេក្តូវទទួេ

បានកា កា ពា ក្សបតមអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវ ឆ្ន ំ១៩៤៩។ អាក្ស័យរេត រនះ អងគជំន ំជក្មះ

សរក្មច្តន្ទទ រោសចំរពាះកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែតម យៈសេឧក្កិដា ួម ក្តង់ចំណ ចខដេ នួន 

ជា ម្លនរចតន្ទរោយផ្អទ េ់ រចតន្ទរ ីសរអើង និងរចតន្ទជាក់លាក់ ដូចរចតន្ទ បស់សម្លជិកសេ

ឧក្កិដាកមែ ួមរ្សងរទៀតខដ ។  

52> រេើសពីរនះរទៀត ពាក់ព័នធនឹងកា សាា ប់រៅសេក ណ៍ កា ោា នកា ងា  និងមនទី សនតិស ខ

រោយសា ខតរចតន្ទរោយក្បរយេ (ខដេមិនសថិតកនុងរោេបំណង ួម) អងគជំន ំជក្មះយេ់

រ ើញថា នួន ជា បានជួយ និងជំ  ញឲ្យក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើ

មន សសឃាតខដេក្តូវបានអន វតតរោយរចតន្ទរោយក្បរយេ រៅសេក ណ៍ក្តកំក់ កា ោា ន

កា ងា ទំនប់ ១ មករ កា ោា នកា ងា ទំនប់ក្តពាងំងែ កា ោា នសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់

ឆ្ន ំង មនទី សនតិស ខ ស-២១ មនទី សនតិស ខក្កាំងតោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្នំរក្កាេ។ រេត ដូរចនះ   

អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា ក្បក្ពឹតដ បស់ នួន ជា ក្តូវបានោត់ទ កថា ជាទក្មង់ននកា ជួយ 

និងជំ  ញ។ ោត់បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិតត និងកា ោកំ្ទ្ាូវចិតត រោយរេើកទឹកចិតតឲ្យកម្លែ ភិ្បាេបកស

ក មែយុនីសតកមពជុា អន វតតរោេនរយបាយ បស់មជឈិមបកសយ៉ា ងរកាៀវកាា  តម យៈតួន្ទទីដ៏សំខាន់

 បស់ោត់កនុងកា រឃាសន្ទ ក្ពមោងំកា បងាា ញខាួនជារក្ចើនរេើករៅកនុងកិចចក្បជ ំ និងខងាងស នទ កថា

រៅកនុងវគ្គអប់ ំរៅទូោងំក្បរទស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា  ទរងេើរនះម្លនឥទធពិេយ៉ា ងខាា ងំ

រេើកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ រេើយ នួន ជា បានដឹងអំពីរ ឿងរនះ។ អាក្ស័យរេត រនះ    អងគជំន ំ

ជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសចំរពាះកា ជួយ និងជំ  ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរោយរចតន្ទរោយក្បរយេ រៅទីតងំខដេរកើតម្លនឧក្កិដាកមែ

ខាងរេើោងំរនះ។ 

53> ជាច ងរក្កាយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា បានរក្បើអំណាចសរក្មចចិតតច ង

រក្កាយជាមួយនឹង ប៉ា េ ពត រេើយម្លនសិទធិអំណាចកនុងកា ោក់វិន័យសម្លជិកថាន ក់រក្កាមរៅកនុង

បកស និងរៅកនុងជួ រយធា។ រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវ

កនុងន្ទមជាថាន ក់រេើចំរពាះឧក្កិដាកមែោងំអស់ ខដេបានក្បក្ពឹតតរ ើងតមរោេនរយបាយឧក្កិដា
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 បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា ខដេសថិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ ឧក្កិដាកមែ

ោងំរនះ  ួមបញ្ចូេោងំឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសម្លជិកនន

ក្កុមជាតិពនធោុម និងសាសន្ទ។ យ៉ា ងណាក៏រោយ រោយយេ់រ ើញថា ទីមួយ នួន ជា ក្តូវទទួេ

ខ សក្តូវរោយផ្អទ េ់ចំរពាះបទរេែើសោងំរនះ តម យៈកា ចូេ ួម បស់ោត់រៅកនុងសេឧក្កិដាកមែ

 ួម រេើកខេងខតឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍រេើជនជាតិោម និងឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សស

ជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតខដេបានក្បក្ពឹតតរោយរចតន្ទរោយក្បរយេ ដូចបានបញ្ញា ក់

ចាស់ខាងរេើ រេើយទីពី  នួន ជា ក្តូវទទួេខ សក្តូវចំរពាះកា ជួយ និងជំ  ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតត

ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតខដេបានក្បក្ពឹតតរោយរចតន្ទរោយ

ក្បរយេ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសរក្កាមទក្មង់ននកា ទទួេខ សក្តូវ បស់ថាន ក់រេើចំរពាះ

ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិពនធោុម និង

សាសន្ទ។ ចំរពាះចំណ ចរ្សងៗរទៀត អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារេើតួន្ទទី បស់ នួន ជា រៅកនុង

កា កំណត់រោស។ 

១.៤.២. កា ទទេួខ សក្តវូ បស់ រខៀវ សំ្ន 

54> រៅឆ្ន ំ១៩៧១ រខៀវ សំ្ន បានកាា យជាសម្លជិករក្តៀមននគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកស

ក មែយុនីសតកមពជុា រេើយរៅឆ្ន ំ១៩៧៦ ោត់បានកាា យជាសម្លជិករពញសិទធិ។ រៅឆ្ន ំ១៩៧០ រខៀវ 

សំ្ន ក្តូវបានខតងតងំជាអន ក្បធាន ណសិ ស ួប ួមជាតិកមពជុា និងជាអគ្គរមបញ្ញា កា កងកម្លា ំង

ក្បោប់អាវ ធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជុា។ ជាក់ខសតង រខៀវ សំ្ន ព ំម្លនអំណាចខ្នករយធារោយ

ផ្អទ េ់រន្ទះរ ើយ រេើយ ប៉ា េ ពត ឯរណាះរទខដេទទួេបនទកុរេើកងកម្លា ំងក្បោប់អាវ ធក្បជាជន

 ំរោះជាតិកមពជុារន្ទះ។ រខៀវ សំ្ន ក៏បានកាន់តំខណងជាឧបន្ទយក ដាមស្រនតី និងជា ដាមស្រនតីកា ពា 

ជាតិននរជ ោា ភិ្បាេ ួប ួមជាតិកមពជុា្ងខដ ។ រក្កាយរពេដួេ េំទីក្កុងភ្នំរពញ កនុងខខរមសា 

ឆ្ន ំ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បាន កាតួន្ទទី បស់ខាួនជាឧបន្ទយក ដាមស្រនតី  ដាមស្រនតីកា ពា ជាតិ និងជា

អគ្គរមបញ្ញា កា កងកម្លា ំងក្បោប់អាវ ធក្បជាជន ំរោះជាតិកមពជុា។ ដូរចនះរេើយ ោត់បានបនត

បំរពញម ខងា កា ទូតមួយចំនួន ដូចជាកា ជួបជាមួយគ្ណៈក្បតិភូ្ប រទសខដេមករធេើទសសនកិចច

រៅកមពជុា និងកា ដឹកន្ទគំ្ណៈក្បតិភូ្កមពជុារៅរធេើទសសនកិចចរៅឯប រទស។ 
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55> រៅកនុងខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ គ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសក មែយុនីសតកមពជុាបានខតង 

តងំ រខៀវ សំ្ន ឲ្យទទួេខ សក្តូវខ្នក “ ណសិ ស និងរជ ោា ភិ្បាេ និងពាណិជាកមែ ខាងបញ្ាី 

និងតនមា”។ កនុងអំ ុងខខត លា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រខៀវ សំ្ន បានកាា យជាសម្លជិកមួយ ូបកនុងចំរណាម

សម្លជិកពី  ូបននមនទី  ៨៧០ ខដេក្តួតពិនិតយរេើកា អន វតតរេ់រសចកតីសរក្មច បស់គ្ណៈកម្លែ - 

ធិកា អចិនស្រនតយ៍។ រោះបីជាយ៉ា ងណា អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនធាា ប់បានរធេើជា

ក្បធានមនទី  ៨៧០ ដូចខដេោត់ក្តូវបានរោទក្បកាន់រន្ទះរ ើយ។ រៅកនុងខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៦ រខៀវ 

សំ្ន ក្តូវបានខតងតំងជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា ខដេក្ោន់ខតជាតួន្ទទីនិមិតត ូបខតប៉ា រណាណ ះ 

រោយោត់ព ំម្លនអំណាចខ្នកក្បតិបតតិរន្ទះរ ើយ។ កនុងន្ទមជាក្បធានគ្ណៈក្បធាន ដា រខៀវ សំ្ន 

បានបនតបំរពញម ខងា ខ្នកកា ទូត និងកនុងពិធីកា រ្សងៗ។  

56> រខៀវ សំ្ន មិនធាា ប់ជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍ននបកសក មែយុនីសតកមពជុាជា្ាូវកា 

មតងណារទ ប៉ា ខនតោត់ម្លនវតតម្លន និងបានចូេ ួមយ៉ា ងរទៀងោត់រៅកនុងកិចចក្បជ ំរ្សងៗ បស់គ្ណៈ 

កម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ខដេម្លនកា ពិភាការៅរេើបញ្ញា សំខាន់ៗោក់ទងនឹងរោេបំណង ួម

រនះ។ កនុងន្ទមជាសម្លជិកគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកស រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមរៅកនុងសននិបាត

បកសរេើកទីបី រេើកទីបួន និងរេើកទីក្បាំ ខដេបានអន ម័តរៅរេើរោេនរយបាយ បស់គ្ណៈ     

កម្លែ ធិកា អចិនស្រនតយ៍បកស ោក់ទងនឹងម្លោ៌នរយបាយ ួម ក្សបរៅនឹងរោេកា ណ៍ក្បជាធិបរតយយ

ក្បមូេ្តុំ។ រខៀវ សំ្ន គឺ្ជាសម្លជិករពញសិទធរិៅរពេខដេគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈមិបកសយេ់ក្ពម

ក្បគ្េ់ “សិទធិករមទច” ឲ្យរៅបកសក មែយុនីសតកមពជុារៅថាន ក់រក្កាមៗ។ កនុងន្ទមជាសម្លជិករពញ

សិទធិននគ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកសខដេម្លនសិទធរិបាះរឆ្ន ត រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមចំខណកកនុង

កា អន ម័តអន សស ណៈ បស់គ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកសរៅពាក់កណាត េឆ្ន ំ១៩៧៨ ខដេរធេើកា 

អំពាវន្ទវឱ្យម្លនកា អាណិតអាសូ ចំរពាះ “ជនខដេក្តូវរគ្របាកបរញ្ញឆ ត” ឲ្យរធេើជាគិ្ញយួន ខដេ

រនះជារោេនរយបាយមួយ ខដេអងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថាោែ នឥទធិពេជាក់ខសតងរន្ទះរទ។ អងគ

ជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តឹមខតបានចូេ ួមោកំ្ទជាមួយអនករ្សងរៅនឹងរោេបំណង

 ួមប៉ា រណាណ ះរទ ប៉ា ខនតោត់ខងមោងំបានោកំ្ទរៅរេើរោេបំណង ួមរនះជាសាធា ណៈ រៅក្គ្ប់រពេ

នន បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយរទៀត្ង។ 
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57> រេើសពីរនះរទៀត អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រៅកនុងទក្មង់មួយខដេបានបនតក្គ្ប់រពេ

កនុង បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បាន្សពេ្ ាយ អះអាង និងយេ់ក្សបជាសាធា ណៈ

រៅរេើរោេបំណង ួមរនះ។ ោត់ជាក្បធានសននិបាតជាតិវិសាមញ្ាមួយខដេបានរធេើរ ើងរៅ

រក្កាយនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រេើយបានចូេ ួមក្បជ ំរ្សងៗ រៅខខឧសភា ឆ្ន ំ១៩៧៥ រៅ

 វិហា ក្ពះខកវម កត កនុងក្កុងភ្នំរពញ។ រេើសពីរនះរទៀត រខៀវ សំ្ន បាន កាម្លោ៌បកសរោយ

បានដឹកន្ទវំគ្គបំពាក់បំប៉ានរៅកនុងអងគមីទទីង និងវគ្គរ ៀនសូក្ត សក្ម្លប់អនករ្សងៗ  ួមោងំអនកខដេ

 វិេក្ត ប់មកពីប រទស និងកម្លែ ភិ្បាេក្កសួងពាណិជាកមែ កនុងរោេបំណងពក្ងឹងសាែ  តីសងគម

និយម បរងេើតអតតសញ្ញា ណកមែក -កសិក  និងរធេើឲ្យម្លនកា ោកំ្ទរោេនរយបាយបកសក មែយុ-   

នីសតកមពជុា។ រៅខួបអន សាវ ីយ៍នងៃទី១៧ ខខរមសា និងរៅក្ពឹតតិកា ណ៍រ្សងៗរទៀត រខៀវ សំ្ន 

បានរកាតស រសើ ជាសាធា ណៈចំរពាះភាពរជាគ្ជ័យ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា រេើយបានរេើក

ទឹកចិតតឲ្យក្បជាជនោកំ្ទកមែវធីិ បស់អងគកា  កនុងកា កសាង និងកា ពា  បបកមពជុាក្បជាធិបរតយយ។ 

រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តឹមខតម្លនកា ោកំ្ទ ួមជាមួយអនករ្សងរេើ

រោេបំណង ួមរនះប៉ា រណាណ ះរន្ទះរទ ប៉ា ខនតកនុងន្ទមជារមដឹកន្ទជំាន់ខពស់ ោត់បានរេើកទឹកចិតតយ៉ា ង

សកមែ យ៉ា ងខាា ងំកាា  និងជាសាធា ណៈ អះអាងបញ្ញា ក់ និងោកំ្ទរោេបំណង ួមរនះ រៅកនុង

ក្បរទស និងរៅរេើឆ្កអនត ជាតិ។ រេើសពីរនះរទៀត តម យៈស នទ កថា និងរសចកតីខងាងកា ណ៍

ជាសាធា ណៈជារក្ចើន បស់ោត់កនុងអំ ុងកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានរេើកទឹកចិតត 

និងញុះញង់ឱ្យម្លនកា អន វតតរោេនរយបាយរ្សងៗ បស់បកសក មែយុនីសតកមពជុា។ 

58> ស  បមក អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួមរៅកនុងរោេបំណង ួម។ 

កនុងន្ទមជាអនកតំណាងឲ្យកមពជុាក្បជាធិបរតយយ រខៀវ សំ្ន បានោកំ្ទ និងជំ  ញរោេបំណង ួម

រនះ រេើយបានរេើកទឹកចិតត ញុះញង់ និង្តេ់ភាពក្សបចាប់ដេ់កា អន វតតរោេបំណង ួម  

តម យៈរោេនរយបាយឧក្កិដា។ ោត់ក៏បានខណន្ទឲំ្យកម្លែ ភិ្បាេអន វតតរោេនរយបាយោងំ

រន្ទះ រេើយរៅរពេជាមួយោន រន្ទះ ោត់បាន្តេ់េទធភាព និងក្គ្ប់ក្គ្ងរៅរេើរោេនរយបាយ

ោងំរន្ទះ្ងខដ ។ អាក្ស័យរេត រនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រខៀវ សំ្ន បានចូេ ួម

ចំខណកយ៉ា ងសំខាន់រេើកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ ខដេកម្លែ ភិ្បាេបកសក មែយុនីសតកមពជុាបានក្បក្ពឹតត

រ ើង រេើយសថិតរៅកនុងវិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ
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59> មោ៉ាងវិញរទៀត ដូចបានរ ៀបរប់ខាងរេើ ួចមករេើយ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រខៀវ 

សំ្ន ម្លនរចតន្ទ ួមជាមួយនឹងសម្លជិកសេឧក្កិដាកមែរ្សងៗរទៀត  ួមោងំ ម្លនរចតន្ទជាក់

លាក់ និងរចតន្ទរ ីសរអើង ខដេជាេកេខណឌ កំណត់កនុងកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែខដេសថិតកនុងរោេ

បំណង ួម រេើកខេងខតឧក្កិដាកមែមួយប៉ា រណាណ ះ។ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចកំណត់ ឬ សននិោា នពី

រចតន្ទក្បេ័យពូជសាសន៍ បស់ រខៀវ សំ្ន ោក់ទងនឹងជនជាតិោមបានរ ើយ។ 

60> ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រខៀវ សំ្ន បានក្បក្ពឹតតតម យៈសេឧក្កិដាកមែ ួម 

(ក) ឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា និ រទស 

កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយ

មូេរេត នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ និងកា រធេើទ កេប ករមនញរោយ

មូេរេត ពូជសាសន៍ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់ រសចកតី

នងាងន ូ បស់មន សស អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ អំរពើ

អមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀសរោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀត 

រក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទកនុងប ិបទននកា រ ៀប

អាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ (ខ) ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើ

សម្លជិកននក្កុមជាតិ ជាតិពនធ ុនិងពូជសាសន៍រវៀតណាម និង (គ្) កា បំពា បំពានយ៉ា ងធៃន់ធៃ រៅ

រេើអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវឆ្ន ំ១៩៤៩ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរោយរចតន្ទ កា រធេើ

ោ  ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យម្លន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា 

ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទនូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយ

យ តតិធម៌ និងរទៀងោត់ និងកា   ំខាួនរោយខ សចាប់រៅមនទី សនតិស ខ ស-២១ ក្បឆំ្ងនឹងប គ្គេ

ោងំឡាយខដេក្តូវទទួេបានកា កា ពា រោយអន សញ្ញា ទីក្កុងេសឺខណវឆ្ន ំ១៩៤៩។ អាក្ស័យ

រេត រនះ    អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសចំរពាះកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ តម យៈសេឧក្កិដាកមែ ួម 

ខដេ រខៀវ សំ្ន ម្លនរចតន្ទរោយផ្អទ េ់ រចតន្ទរ ីសរអើង និងរចតន្ទជាក់លាក់ ដូចសម្លជិក

សេឧក្កិដាកមែ ួមដនទរទៀតខដ ។ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ
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61> រេើសពីរនះរទៀត ពាក់ព័នធនឹងកា សាា ប់អនករធេើកា  និងកសិក រៅសេក ណ៍ រៅកា ោា ន

កា ងា  និងរៅមនទី សនតិស ខ រោយសា ខតរចតន្ទរោយក្បរយេ (ខដេមិនសថិតរៅកនុងរោេ

បំណង ួម) អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា រខៀវ សំ្ន បានជួយ និងជំ  ញឲ្យម្លនកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដា

កមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរៅសេក ណ៍ក្តកំក់ រៅកា ោា ន

កា ងា ទំនប់ ១ មករ កា ោា នកា ងា ទំនប់ក្តពាងំងែ កា ោា នសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះកំពង់ឆ្ន ំង 

មនទី សនតិស ខ ស-២១ មនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្នំរក្កាេ។ រេត ដូរចនះ អងគ    

ជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា កា ក្បក្ពឹតដ បស់ រខៀវ សំ្ន គួ្ ខតក្តូវោត់ទ កថាជាទក្មង់ននកា ជួយ 

និងជំ  ញ។ ោត់បាន្តេ់កា រេើកទឹកចិតត និងកា ោកំ្ទខ្នកសាែ  តី រោយបានចូេ ួមរៅកនុងកិចច

ក្បជ ំ និងម្លនវតតម្លន ក្ពមោងំខងាងស នទ កថារៅកនុងវគ្គរ ៀនសូក្តរៅទូោងំក្បរទស រោយបាន

រេើកទឹកចិតតយ៉ា ងចំេ និងសកមែ រេើយ្តេ់កា ោកំ្ទខ្នកសាែ  តីដេ់កម្លែ ភិ្បាេបកសក មែយុនីសត

កមពជុាកនុងកា អន វតតរោេនរយបាយ បស់គ្ណៈកម្លែ ធិកា មជឈិមបកស។ អងគជំន ំជក្មះយេ់

រ ើញថា ទរងេើោងំរនះម្លនឥទធិពេយ៉ា ងខាា ងំរេើកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែោងំរនះ រេើយ រខៀវ សំ្ន 

បានដឹងអំពីរ ឿងរនះ។ រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសចំរពាះកា ជួយ និងជំ  ញឲ្យ

ម្លនកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរោយរចតន្ទ

រោយក្បរយេ រៅតមទីតំងខដេរកើតម្លនឧក្កិដាកមែខាងរេើោំងរនះ។ 

62> ជាច ងរក្កាយ ភ័្សតតុងព ំបានបងាា ញដេ់កក្មិតមួយខដេថា រខៀវ សំ្ន បានជួយ និង

សក្មបសក្មួេយ៉ា ងសកមែ រេើកា អន វតតរោេនរយបាយក្បេ័យពូជសាសន៍ក្បឆំ្ងនឹងជនជាតិ

ោម រ ើយ។ អងគជំន ំជក្មះរជឿជាក់ថា រខៀវ សំ្ន មិនខមនជាថាន ក់រេើកនុងន័យថា ោត់ម្លនេទធភាព

ទប់សាេ ត់ ឬ ោក់ទណឌ កមែរេើកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែរន្ទះរទ។ រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញ

ថា រខៀវ សំ្ន មិនក្តូវទទេួខ សក្តូវចំរពាះឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សស

ឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជាតិពនធោុម និងសាសន្ទ រន្ទះរទ រេើយោត់ក៏មិនខមនជាអនកជួយ និង

ជំ  ញ និងជាថាន ក់រេើខដ ។ 
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រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   37 

 

១.៥. សំណងចរំពាះរដើមបណត ងឹ ដាបបរវណី 

63> រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីស  បចំនួន ៣.៨៦៥ន្ទក់ ក្តូវបានទទួេសាគ េ់រៅកនុងរ ឿងកតីរនះ 

និងក្តូវបានបញ្ចូេរៅកនុងក្កុមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខតមួយកនុងរពេជំន ំជក្មះ ខដេតំណាង

រោយសេរមធាវីន្ទមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី។ 

64> អងគជំន ំជក្មះកត់សម្លគ េ់រ ើញថា ជនជាប់រោទោងំពី ន្ទក់កនុងសណំ ំរ ឿង ០០២ ក្តូវ

បានកំណត់ថាជាជនក្កីក្កោែ នេទធភាព។ អន រលាមតមវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. សេរមធាវ ី   

ន្ទមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី អាចរសនើឲ្យអងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងទទួេសាគ េ់នូវ វិធាន

កា សំណងជាក់លាក់រន្ទះ។  វិធានកា ោងំរន្ទះក្តូវបានបរងេើត ឬកំណត់រ ើង រោយម្លនកា 

សក្មបសក្មួេោន ជាមួយនឹងអងគភាពោពំា ជន ងរក្ោះ កនុងរោេបំណងរធេើឲ្យម្លនកា ទទួេ

សាគ េ់យ៉ា ងក្តឹមក្តូវចំរពាះពយសនកមែខដេរដើមបណត ឹង ដាបបរវណបីានទទួេ ង រោយសា ខតកា 

ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែោងំឡាយខដេកំព ងក្តូវបានជំន ំជក្មះរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ និងរធេើឲ្យ

ម្លនកា ្តេ់ជាអតថក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណ ី រដើមបីជាកា រោះក្សាយចំរពាះពយសនកមែ

រនះ។ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ សេរមធាវីន្ទមំ ខតំណាងរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីបានរសនើស ំ

ឲ្យម្លនកា ទទួេសាគ េ់តម្ាូវត លាកា ចំរពាះគ្រក្ម្លងចំនួន ១៤ ថាជាសណំងសមក្សបកនុងចំរណាម

គ្រក្ម្លងចំនួន១៨ ខដេបានរសនើស ំពីដំបូង។ 

65> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ឧក្កិដាកមែោងំឡាយខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករ ើញថា 

ម្លនពិ  ទធ បានរធេើឲ្យរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី និងជន ងរក្ោះជារក្ចើនរ្សងរទៀត ទទួេ ងពយសនកមែ

យ៉ា ងខាា ងំខដេមិនអាចវាស់បាន ខដេ ួមម្លន កា ឈឺោបខ់្នករងកាយ កា ខាតបង់ខ្នករសដាកិចច 

កា បាត់បង់រសចកតីនងាងន ូ កា បាក់សាត្ាូវចិតត និងរសចកតីទ កេក្ពួយរោយសា ខតកា ក្ពាត់ក្បាស

និរសសម្លជិកក្គួ្សា  ឬសាច់ញាតិរលាេិត។ 

66> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា គ្រក្ម្លងខាងរក្កាមរនះក្សបតមេកេខណឌ តក្មូវននវិធាន២៣ 

សទួនបួន ននវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចទទួេយកគ្រក្ម្លងោងំរនះ។ 

គ្រក្ម្លងទី១ គ្រក្ម្លងទី២ និងគ្រក្ម្លងទី៣ ពាក់ព័នធនឹងទក្មង់ននកា អប់ ំអំពីក្បវតតិសាស្រសតខខែ ក្កេម 

និងបទពិរសាធន៍ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី ខដេម្លនរោេបំណងមិនឲ្យ បបខបបរនះរកើត
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រ ើងសាជាងែី។ គ្រក្ម្លងទី៤ គ្រក្ម្លងទី៥ គ្រក្ម្លងទី៦ និងគ្រក្ម្លងទី១២ គឺ្កា ចងក្កងឯកសា សតី

ពីបទពិរសាធន៍ បស់ក្កុមរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី  ួមោងំជន ងរក្ោះខដេទទួេ ងកា ប៉ាះពាេ់

រោយកា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិោម កា ក្បក្ពឹតតរេើជនជាតិរវៀតណាម និងកា រចញបទបញ្ញា        

សតីពីកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍ រដើមបីទប់សាេ ត់កា រកើតរ ើងវិញននឧក្កិដាកមែខដេកំណត់រោេរៅ

រៅរេើក្កុមោងំរនះ។ គ្រក្ម្លងទី៧ គ្រក្ម្លងទី៨ គ្រក្ម្លងទី៩ និងគ្រក្ម្លងទី១០  មាឹកពីកា ចងោំ

អំពីកា ឈឺោប់ បស់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេអាចឲ្យសងគមទូរៅដឹងរ ឿងរ៉ា វោងំរនះ ខដេ្តេ់ 

ជាមរធោបាយរធេើឲ្យពួកោត់អាចម្លនកា សៃប់អា មែណ៍។ គ្រក្ម្លងទ១ី១ និងខ្នកសតីពីកា ខងោសំ ខ

ភាពននគ្រក្ម្លងទី១៣ ្តេ់កា ខងោសំ ខភាព្ាូវចិតតនិង្ាូវកាយរៅរដើមបណត ឹង ដាបបរវណី រោយ

រផ្អត តរេើកា សាត  នីតិសមបោ។ 

67> អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា ខ្នកជាក់លាក់មួយននគ្រក្ម្លងទី១៣ ខដេោក់ទងនឹងកា ោំ

ក្ទខ្នកជីវភាព ម្លនបំណង្តេ់អតថក្បរយជន៍ដេ់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីកនុងទក្មង់សំណងជា

ងវិកាផ្អទ េ់រៅប គ្គេម្លន ក់ៗ។ រោយសា ខតកា ្តួចរ្តើមោងំរនះសថិតរៅរក្ៅវិសាេភាពននវិធាន 

២៣ សទួនបួន (១) ននវិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. ខដេខចងថា អងគជំន ំជក្មះអាច្តេ់ក្តឹមខតសំណង

្ាូវចិតតនិងជាសមូេភាពខតប៉ា រណាណ ះ រេើយមិនម្លនសំណងជាងវិកាសក្ម្លប់រដើមបណត ឹង ដាបបរវណី

រន្ទះរទ រេត ដូរចនះរេើយ អងគជំន ំជក្មះមិនអាចអន ម័តរៅរេើគ្រក្ម្លងោងំរនះ ថាជាវិធានកា 

សំណងបានរ ើយ។ រេើសពីរនះរៅរទៀត អងគជំន ំជក្មះមិនអាចអន ម័តរៅរេើគ្រក្ម្លងទ១ី៥ ខដេ

ចង់ឲ្យម្លនកា ទទួេសាគ េ់រេើកា ឈឺោប់ខដេជនជាតិរដើមភាគ្តិចរៅរខតត តនគិ្  ី និងរខតត

មណឌ េគិ្  ី បានទទួេ ង រោយសា ខតកា ម្លក់ងាយ កា រ ីសរអើង និងកា រធេើទ កេប ករមនញបាន

រ ើយ។     អងគជំន ំជក្មះ មាឹកថា សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ មិនម្លនកា រោទក្បកានោ់ក់ទងនឹងកា 

កំណត់រោេរៅ កា រ ីសរអើង ឬកា រធេើទ កេប ករមនញរេើជនជាតិភាគ្តិច ខដេ ស់រៅកនុងរខតត

 តនគិ្  ី និងរខតតមណឌ េគិ្  ីរ ើយ។ រោះបីជាបានទទួេសាគ េ់អំពីគ្ ណតនមាននគ្រក្ម្លងរនះក៏រោយ 

ក៏អងគជំន ំជក្មះយេ់រ ើញថា គ្រក្ម្លងរនះមិនបំរពញតមេកេខណឌ ននវិធាន ២៣ សទួនបួន (១) នន

 វិធានន្ទកនុង អ.វ.ត.ក. រន្ទះរទ គឺ្ថាវិធានកា សំណងក្តូវទទួេសាគ េ់ថា វាជាពយសនកមែខដេ

រកើតម្លនរ ើងរោយសា ខតកា ក្បក្ពឹតតឧក្កិដាកមែ ខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន្តន្ទទ រោសប៉ា រណាណ ះ។ 

រេត ដូរចនះ អងគជំន ំជក្មះបដិរសធកា អន ម័តរេើគ្រក្ម្លងរនះ។ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   39 

 

68> រសចកតីសរងេបននសំអាងរេត  បស់អងគជំន ំជក្មះចប់ក្តឹមរនះ រេើយជាបនត រយើងនឹងអាន

ខ្នករសចកតីសរក្មច។ 

១.៦. ខ្នករសចកតសីរក្មច នងិកា ្តន្ទទ រោស  

 

69> អងគជំន ំជក្មះបដិរសធសំរណើ បស់ក្កុមរមធាវីកា ពា កតី រខៀវ សំ្ន ខដេស ំឲ្យកក្មិត

 វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២។  

70> អងគជំន ំជក្មះសរក្មចផ្អា ស់បត ូកា កំណត់បទរោទក្បកាន់ចំរពាះឧក្កិដាមែក្បឆំ្ងនឹងមន សស- 

ជាតិ តម យៈកា សម្លា ប់ ងាគ េរៅជាកា រធេើមន សសឃាត រោយ ួមបញ្ចូេរចតន្ទរោយ

ក្បរយេ  ពាក់ព័នធនឹងកា សាា ប់ខដេបានរកើតរ ើងរក្កាមេកេខណឌ  និងកាេៈរទសៈន្ទន្ទ ខដេ

ក្តូវបានក្បក្ពឹតតរៅរេើជន ងរក្ោះរៅតមទីតងំឧក្កិដាកមែដូចតរៅរនះ៖ សេក ណ៍ក្តកំក់ 

កា ោា នកា ងា ទំនប់ ១ មករ កា ោា នកា ងា ទំនប់ក្តពាងំងែ កា ោា នសាងសង់ក្ពលានយនតរហាះ

កំពង់ឆ្ន ំង មនទី សនតិស ខ ស-២១ មនទី សនតិស ខក្កាងំតោន់ និងមនទី សនតិស ខភ្នំរក្កាេ។ 

71> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ករ ើញថា ជនជាប់រោទ ននួ ជា ម្លនពិ  ទធ ខដេបាន

ក្បក្ពឹតតរៅរេើទឹកដីននក្បរទសកមពជុា ចរន្ទា ះពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥  េូតដេ់នងៃទី០៦ ខខ

មករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ ដូចបានរ ៀបរប់រោយសរងេបខាងរេើ និងរោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កមជា

លាយេកេណ៍អកស  តម យៈអំរពើសកមែ និងអកមែ  ចំរពាះឧក្កិដាកមែោងំឡាយដូចខាងរក្កាម ៖  

- ឧក្កដិាកមែក្បឆំ្ងនឹងមន សសជាតិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា 

និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេ

ប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ និង

កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត ពូជសាសន៍ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម

ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម 

ទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀស

រោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   40 

 

បងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ អន រលាម

តមបទបបញ្ាតតិម្លក្ត ៥ ម្លក្ត២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សតីពីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក.។  

- កា បពំា បពំានយ៉ា ងធៃនធ់ៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទកី្កងុេសខឺណវ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត

រោយរចតន្ទ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យ

ម្លន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទ

ពីរឈា ើយសឹក ឬជនស ីវិេ នូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយ តតិធម៌ និងរទៀងោត់ 

និងកា   ំខាួនជនស ីវិេរោយខ សចាប់ អន រលាមតមម្លក្ត ៦ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និង

ម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សតីពីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក.។  

- ឧក្កដិាកមែក្បេយ័ពជូសាសន ៍តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជនជាតិរវៀ

តណាម និងជនជាតិោម អន រលាមតមម្លក្ត ៤ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) នន

ចាប់សតីពីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក.។ 

72> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូង ករ ើញថា ជនជាប់រោទ ស ៀវ េំផន ម្លនពិ  ទធ ខដេ
បានក្បក្ពឹតតរៅរេើទឹកដីននក្បរទសកមពជុា ចរន្ទា ះពីនងៃទី១៧ ខខរមសា ឆ្ន ំ១៩៧៥  េូតដេ់នងៃទី

០៦ ខខមករ ឆ្ន ំ១៩៧៩ ដូចបានរ ៀបរប់រោយសរងេបខាងរេើ និងរោយេមអិតរៅកនុងសាេក្កម

ជាលាយេកេណ៍អកស  តម យៈអំរពើសកមែ និងអកមែ ចំរពាះឧក្កិដាកមែោងំឡាយ ដូចខាងរក្កាម៖  

- ឧក្កដិាកមែក្បឆំ្ងនងឹមន សសជាត ិ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត កា សម្លា ប់ ងាគ េ កា 

និ រទស កា រធេើឲ្យរៅជាោសក  កា ោក់កនុងមនទី   ំឃាងំ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើទ កេ

ប ករមនញរោយមូេរេត នរយបាយ កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត សាសន្ទ និង

កា រធេើទ កេប ករមនញរោយមូេរេត ពូជសាសន៍ និងអំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម

ទក្មង់ជាកា ប៉ាះពាេ់ដេ់រសចកតីនងាងន ូ បស់មន សស អរំពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាម

ទក្មង់ជាកា បាត់ខាួនរោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា ជរមាៀស

រោយបងេំ អំរពើអមន សសធម៌រ្សងៗរទៀតរក្កាមទក្មង់ជាកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយ



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   41 

 

បងេំ និងកា  ំរលាភ្្ាូវរភ្ទរៅកនុងប ិបទននកា រ ៀបអាពាេ៍ពិពាេ៍រោយបងេំ អន រលាម

តមបទបបញ្ាតតិម្លក្ត ៥ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សតីពីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក.។ 

- កា បពំា បពំានយ៉ា ងធៃនធ់ៃ រៅរេើអន សញ្ញា ទកី្កងុេសខឺណវ តម យៈកា រធេើមន សសឃាត

រោយរចតន្ទ កា រធេើោ  ណកមែ កា រធេើបាបរោយអមន សសធម៌ កា បងេរោយរចតន្ទឲ្យ

ម្លន បួសធៃន់ធៃ  ឬឲ្យម្លនកា ឈឺោប់ដេ់រងកាយ ឬស ខភាព កា ដកេូតរោយរចតន្ទ

ពីរឈា ើយសឹក ឬជនស ីវិេ នូវសិទធិទទួេបានកា កាត់រោសរោយយ តតិធម៌ និងរទៀងោត់ 

និងកា   ំខាួនជនស ីវិេរោយខ សចាប់ អន រលាមតមម្លក្ត ៦ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និង

ម្លក្ត ៣៩(ងែី) ននចាប់សតីពីកា បរងេើត អ.វ.ត.ក.។  

- ឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍ តម យៈកា រធេើមន សសឃាតរេើសម្លជិកននក្កុមជនជាតិ  

រវៀតណាម អន រលាមតមម្លក្ត ៤ ម្លក្ត ២៩(ងែី) និងម្លក្ត៣៩(ងែី) ននចាប់សតីពីកា  

បរងេើត អ.វ.ត.ក.។ 

73> អងគជំន ំជក្មះ ករ ើញថា ជនជាប់រោទ ននួ ជា និង ស ៀវ េំផន មិនម្លនពិ  ទធ
ចំរពាះបទរោទរ្សងរទៀតរៅកនុង វិសាេភាពននសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រទ។ រេត ដូរចនះ អងគជំន ំ

ជក្មះសរក្មចឲ្យជនជាប់រោទោងំពី ន្ទក់ ួច្ តពីបទរោទក្បកានោ់ងំរនះ។ 

74> អងគជំន ំជក្មះបានពិោ ណារៅរេើភាពធៃន់ធៃ ននឧក្កិដាកមែ  ួមោងំទំេំ និងភាពសាហាវ

នក្ពន្ស ក៏ដូចជាចំនួន និងភាពទន់រខាយ បស់ជន ងរក្ោះ ខដេជនជាប់រោទក្តូវបាន ករ ើញថា 

ម្លនពិ  ទធ  ួមោងំសាថ នទមៃន់រោស និងសាថ នសក្ម្លេរោសន្ទន្ទខដេពាក់ព័នធ។  

75> អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសជនជាប់រោទ ននួ ជា ោក់ពនធន្ទោ អេម់យួជវីិត។ 
រោយពិោ ណារៅរេើកា ្តន្ទទ រោសោក់ពនធន្ទោ អស់មួយជីវិតចំរពាះោត់ រៅកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១  អងគជំន ំជក្មះ ួមបញ្ចូេោន នូវកា ្តន្ទទ រោសោងំពី  រៅជាកា ្តន្ទទ រោសោកព់នធន្ទោ 

អស់មយួជីវតិ ខតមយួ ។  

76> អងគជំន ំជក្មះសរក្មច្តន្ទទ រោសជនជាប់រោទ ស ៀវ េផំន ោក់ពនធន្ទោ អេម់យួជវីិត។  



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   42 

 

រោយពិោ ណារៅរេើកា ្តន្ទទ រោសោក់ពនធន្ទោ អស់មួយជីវិតចំរពាះោត់ រៅកនុងសំណ រំ ឿង 

០០២/០១ អងគជំន ំជក្មះ ួមបញ្ចូេោន នូវកា ្តន្ទទ រោសោងំពី  រៅជាកា ្តន្ទទ រោសោកព់នធន្ទោ 

អស់មយួជីវតិ ខតមយួ ។  

77> ក្បកាសថា រដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេ ួមបញ្ចូេជាក្កុមខដេម្លនរ ែ្ ះរៅកនុងបញ្ាី

រ ែ្ ះរដើមបណត ឹង ដាបបរវណីខដេជាឧបសមព័នធ២ ពិតជាបានទទួេ ងពយសនកមែខដេជា្េ-

 វិបាករោយផ្អទ េ់ខដេរកើតរចញពីឧក្កិដាកមែខដេ នួន ជា និង រខៀវ សំ្ន ក្តូវបាន ករ ើញថា

ម្លនពិ  ទធ និងរោយអន រលាមតម វិធាន ២៣ សទួនបួន (ខ)(៣) ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក. អងគ

ជំន ំជក្មះសរក្មចទទួេយកខ្នកខាះននសំរណើស ំសំណង្ាូវចិតត និងជាសមូេភាព ដូចម្លនខចង

េមអិតរៅកនុងខ្នកទី២១ ននសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស  អងគជំន ំជក្មះសរក្មចទទួេយកនូវ

គ្រក្ម្លងសំណងខដេម្លនេកេណៈសមក្សប និងខដេអាចអន វតតបានចំនួន ១៣គ្រក្ម្លង ខដេ

ោក់ទងនងឹទិវាននកា ចងោំចំរពាះជន ងរក្ោះ និងពិធី មាឹករ្សងៗចំរពាះកា ឈឺោប់ខដេពួកោត់

បានទទួេ ង  វិធីពោបាេតម យៈកា ចងក្កងនូវសកេីកមែ និងកា ពោបាេជំងឺ្ាូវចិតតដេ់ជន ងរក្ោះ 

និងកា តងំពិព័ ណ៌ឯកសា  និងគ្រក្ម្លងអប់ ំ។ អងគជំន ំជក្មះសរក្មចបដិរសធគ្រក្ម្លងសំណង

ខដេបានរសនើស ំចំនួន២ (មួយបដិរសធោងំក្សុង និងមួយរទៀតបដិរសធខ្នកខាះ) ខដេមិនក្សប

តមេកេខណឌ តក្មូវននវិធាន ២៣ សទួនបួន(ខ)(៣) ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក. ដូចម្លនខចង

េមអិតរៅកនុងខ្នកទី២១ ននសាេក្កមជាលាយេកេណ៍អកស ។ 

78> សាេក្កមរនះក្បកាសជាសាធា ណៈរៅកនុងសាេសវន្ទកា ធំនន អ.វ.ត.ក. រៅនងៃទី១៦ ខខ

 វិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ រេើយរបើក្ាូវឲ្យភាគី្បតឹងសាទ កេតមកា កំណត់ននវិធានន្ទកនុង បស់ អ.វ.ត.ក.។  

79> អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងសូមបញ្ញា ក់ថា អន រលាមតមវិធាន១០៧(៤) ននវិធានន្ទកនុង 

និងម្លក្ត ៨.៥ ននរសចកតីខណន្ទអំន វតតសតីពីកា ោក់ឯកសា រៅចំរពាះម ខ អ.វ.ត.ក.   យៈរពេ

កំណត់សក្ម្លប់កា ោក់រសចកតីជូនដំណឹងពីបណត ឹងសាទ កេ ក្បសិនរបើម្លន នឹងក្តូវោប់រ្តើមរប់

មួយនងៃបន្ទទ ប់នននងៃក្បក្កតីទិន រក្កាយពីកា បញ្ាូននូវកា ជូនដំណឹងពីសាេក្កមជាលាយេកេណ៍

អកស ខដេម្លនសំអាងរេត រពញរេញជាភាសាខខែ  និងភាសា្ាូវកា ណាមួយរ្សងរទៀត បស់ 



សំណ ំរ ឿងរេខ៖០០២/១៩ កញ្ញា  ២០០៧/អវតក/អជសដ 

រសចកតីសរងេបសាេក្កម បស់អងគជំន ំជក្មះសាលាដំបូងនន អ.វ.ត.ក. សំណ ំរ ឿង ០០២/០២/នងៃទី១៦ ខខវិចឆិកា ឆ្ន ំ

២០១៨/សាធា ណៈ   43 

 

អ.វ.ត.ក. ខដេភាគី្នីមួយៗបានរក្ជើសរ ីស រោយអន រលាមរៅតមម្លក្ត ២.២ ននរសចកតី

ខណន្ទអំន វតត។ 

80> រលាករៅក្កម យូរ ឧត្តរា ម្លនមតិរោយខ កពាក់ព័នធនឹងឧក្កិដាកមែក្បេ័យពូជសាសន៍

ខដេម្លនភាា ប់ជាមួយនឹងសាេក្កម។  

81> អងគជំន ំជក្មះក្បកាសបិទបញ្ចប់សវន្ទកា រេើសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ។  



សំណ ំរ ឿង ០០២/០២ សាលក្រមសរងេប ថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៨ - សាធា ណៈ - ខែនទីរមពជុាបង្ហា ញពីទីតងំឧក្រិដ្ឋរមមរនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ 
 

 

ខែនទីរមពជុាបង្ហា ញពីទីតងំឧក្រិដ្ឋរមមរនងុសំណ រំ ឿង ០០២/០២ 

កា ដ្ឋឋ នទំនប់ ១ មររា  

សហរ ណ៍ក្តរំរ់ និងមនទី សនតិស ែ

ក្កាងំតចាន់ 

រកាោះរ ង 

តខរវ 

មនទី សនតិស ែអូ 

រខនែង 

ក្ពោះសីហន  

រសៀមរាប 

រោធិ៍សាត់ 

រំពង់សពឺ 

មនទី សនតិស ែ ស-២១ 

មនទី សនតិស ែភ្នំ

រក្កាល 

 

កា ដ្ឋឋ នទំនប់

ក្តោងំងម 

ថ្ប៉ៃលិន 

តបូងឃមុ ំ 

 

បន្ទទ យមានជ័យ 

បាត់ដ្ំបង 

រំពង់ចាម 

ថ្ក្ពខវង 

សាា យរ ៀង 

ឧតត មានជ័យ 

រណ្តត ល 

រំពង់ឆ្ន ំង 

រំពង់ធំ 

ភ្នំរពញ 

ខរប 

រំពត 

ក្ពោះវិហា  

សទឹងខក្តង 
 តនគិ ី 

កា ដ្ឋឋ នសាងសង់ក្ពលាន

យនតរហាោះរំពង់ឆ្ន ំង 

មណឌ លគិ ី ក្ររច្ោះ 


