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ЮşŀřБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎĮБũŢşсЮŢŎЯΌ˝ĮБýĖ Юĝ Ė̋О₣₤е‗НеЮũЩ₣ Ō₤ ņНĳ  
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 ЮĝаℓĞЮĕй ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳģĕЮşŀřБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎĮБũŢşсЮŢŎЯΌ˝ĮБýĖ Юĝ Ė̋О₣₤е‗НеЮũЩ₣ 
Ō₤ ņНĳ ЮŢŎ⅜ũЯŠſ₣ŎŲсýĖ ▫ ЮĳЧ Ō₤ ņНĳ ŪĳСŷ₤□Њĳ ι˝ єņЊĕŪĳСŷ₤□ЊĳЮĝ Ė̋О₣ŎН″ŉ ĊЊŁũĠНÐðŲũĠ₤сΒ₣ ðĄеĕНе 
ĄŪņйŷЋ⅜ņŃň̋ ĖО₣ĳНŵŁũ˝ņįОď (Β.ŷ.ĳ.˝) Ė̋ О₣ĜņďЮņřЕ˝ĜеďĕсŠį₤с ιďĄĕŌĖ с̋ Ė̋ О₣şеЮ₧ņĄĕĈе₣ΐŎ 
ЯřŲ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷŠį₤сĠеĩНĳşеЮĵйΧŪ Њ̋řť̋ ņŊЯřŲģĕŪĠŪĮЕĳŉЮĝ Ė̋О₣ũŎкŁŲаĕũĠĠ˝ņįОďŪĠďĊЊĠЮĳŎŏ¤ 

 ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳďĳЊ ŎŲсЮþЧŀ▫ Ō₤ ņНĳ ņЊĕ₤□ЊĳЮĝ Ė̋О₣ŎН″ŉ ĊЊŁũĠНÐðŲũĠ₤с Β.ŷ.ĳ.˝ 
Ė̋ О₣ĜņЮņřЕ˝ĜеďĕсŠį₤с ιďĄĕŌĖ с̋ЯřŲ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷŠį₤сĠеĩНĳЮĜйЮ◦ Ю΅ЧŎЮŲЧ˝ЯŲ₣ŁũЮČ◦ŪĠŁĕсЮŲЧ 
Ō₤ ņНĳ ЮŢŎ⅜ũņРŲЮ΅ĳНЮĕй¤ ЮĝЮĮŲЯřŲěĕřŲсЮ₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņşЯĠĠЮĕй ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳ
ďĳЊ ģĕĮЊČũ₧ЮŲЧ˝ŪņЊĳаĕŁũşРŲũУņũĠ₤с Ō₤ ņНĳ ĕЊ₣⅜□ ĕ◦ņĞĕсаĕΧŪ Њ̋řť̋ ņŊ ŪĮņĈе₣˝″ŉ Юĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ 
řРşď Šų Еņ⅜ũаĕşĤĠс ĕЊ₣ Њ̋şĆŪĮņЮŪĮЭ₣ Β.ŷ.ĳ.˝ ŪĮņĈе₣ЮýŲĠе‗₣аĕΒĖ̋ ″ с̋Яĳ₣ Њ̋şĆŪĮņЮŪĮЭ₣ ĕЊ₣şĤĠс 
Ĉе₣ЮĜй¤ 

 ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳΒĕŉũďĳЊ ŎŲсЮþЧŀ▫ Ō₤ ņНĳ ŪĳСŷ₤□ЊĳЮĝ Ė̋О₣ŎН″ŉ ĊЊŁũĠНÐðŲũĠ₤с 
Β.ŷ.ĳ.˝ Ė̋ О₣ĜņďĄĕŌĖ с̋ Ė̋ О₣şеЮ₧ņĄĕĈе₣ΐŎЯřŲ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷŠį₤сĠеĩНĳЮ΅ЧŎ Ōĕķ₤ŉО″₣ŪÐĠсŪýĕс
ЮřЧņġБЮČ◦ĠŃąСĕýĳсЮĉĄеĕНеĄŪņй şеЮĵйĠ◦ЮČ◦аĕΒеЮĮЧŪĠŲњŎĮРĄ⅜₤ĕчЮŲЧĄĕďĳЊЮŷЬĳ₧ņ ΧŪ Њ̋řť̋ ņŊ 



 

ŪĠĂе₣ņĕН₤℮ďĳЊ ΧŪ Њ̋řť̋ ņŊ₤ūİð ņ ĕЊ₣ΒеЮĮЧņĕН₤℮¹ĳÐЊĳ◦Н˝ďņНĕ Юŗ₣″ņşĤĠс˝ņįОď¤ Ġ◦ЮČ◦ŠųйņЊĕ
ΖşŌĕķ₤ŉО″₣ĠŔą с̋Ю◦Юĝ Ė̋О₣ΒеΌО₣ЮĮŲЮ₤НЧĠ₤Уũ Ю΅ĳНЮĕй ŪĳСŷЮŲЧ˝ЯŲ₣Ġ◦ЮČ◦Ĉе₣ЮĜй¤ 

 ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳĈе₣ĮБũ ģĕŢ с̋řБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎũĠ₤сŠųФĕďļ⅜ĩųСŷŁũЮũЬ₣ŠųФĕ ЮŢŎ
₤еЮĲĠ˝ЯŪĠ ĕЕ₣Ţ с̋″ņЮŪŁŎЁŏģĕĂĠсĠеĩНĳ″ņЯřŲΖşЮĊſЧЮĉģĕ¤ ĠлНЯĕŉ  ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳ
Ĉе₣ĮБũ ĩŉŲсĄРĕЮ₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠаĕ₤еΖ₣Ю΅ĳНЮũЬ₣ŠųФĕĈе₣ďļ⅜ЯŠŊũ Ĉе₣ďļ⅜Β₣сЮÐų₤ ЮřЧņġБēĜ▫ 
⅜ēũ‗Ąĕ◦◦УŲģĕĮњĳхŌĕŪÐĠсŪýĕсΒеĮБŲ◦ċĩŲаĕ₤е‗НеЮũЩ₣ ũ΅РĳřŲсЮĮŲ₤еЮĲĠ˝ЯŪĠĈе₣Ū₤О₣ ŪĳСŷ
ģĕŢ с̋¤ Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠĈе₣Юĕй Ōĕļą ĠсďņУŎĕЕ₣Ю₤ş˝ ŉБŪĠŁ₤ĮњĳхŌĕЮĕй Ю΅ЧŎ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳ
Ĉе₣ĮБũ ₤РņЮŗ₣ЮŲЧЮ₤ş ŉ̋Б₤Ю₣ šĠĈе₣Юĕй₤ŪŌĠсЮ₤ş ŉ̋БŲņΔЊĳЯℓņЮ◦Ьĳ¤ 

 ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳĈе₣ĮБũ є̋ģĕЮşŀřБŁ₤ЮŪņşŢşсЮŢŎЯΌ˝ĮБýĖ ЮŲЧļĮΖş◦◦УŲŎ˝ĵ˝ŏ
₤Не″е₣ŠųФĕďЮřЧņĠ‗ŉ Е₣ũřťĠġЮŷ‗Б¤ 

 Šų Еņ⅜ũĈе₣Ū₤О₣аĕřБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎĈе₣ĮБũď₤еЮĲ⅜ēũ‗к ЮŢŎŌĕŁũЮŁ₤ŲНĠ Ζşũ˝
ģĕ″ņũŎк៖  

 řБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎЮŢŎ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳďĳЊ៖ https://www.eccc.gov.kh/km/node/40729 

 řБŁřеЮ₧йŪ⅜ŎЮŢŎ₤΅ЮčŪ˝ņЮ₤НЧĠΒЮ₣̨ĳΒĕŉũďĳЊ៖ 
https://www.eccc.gov.kh/en/document/court/closing-order-case-003-against-meas-muth-
international-co-investigating-judge 

 

₤ŪŌĠсĮњĳхŌĕĠЯĕ□ņ ₤РņĈ с̋◦₣៖ 

Юŵ˝ ЮĕŪĳ ķūŁŉ       
ŪĠēĕЯĩĖ̋ Њ̋şĆŁũ⅜ēũ‗к ĕЊ₣ďņūĕŉБĜеĵ˝ŏаĕ⅜ŵ˝ ŉБЯŠŊũŪ˝΅ņ  
◦Рũ₤њĮĀ៖ +៨̣̣ (Ơ) ơƯ ̉៨៨ ợ̀ 
ΒНБЯņŲ៖ neth.phektra@eccc.gov.kh 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
សេចក្តីេសខេបរបេ់េហសៅក្ក្មសេ ៊ើបអសខេតជាត ិ

 

សហចៅក្រមចស ៊ើបអចកេតជាតិ បានពិចារណាភ័សតតុាក និកឯរសារ រនុកសំណ ំចរឿក ០០៣ ដែលទទួលបាន

តាមរយៈការចស ៊ើបអចកេត និកចទេរពីសំណ ំចរឿក ០០១ និក ០០២ ចែ៊ើមបីសចក្មចថា ចត៊ើ មាស ម ត សថិត ឬមិន

សថិតចៅរនុកយ តាត ធិការប គ្គលនន អ.វ.ត.រ។ 

ែូចដែលបានបង្ហា ញរួចមរចហ៊ើយរនុកសំណ ំចរឿក ០០៤/១ និក ០០៤/២ ធាត ទសចំំនួនពីរគឺ្ ភាពធងន់ធងរននបទ

ចលម៊ើស និក រក្មិតននការចូលរួម របស់ មាស ម ត ក្តូវបានពិចារណា ។ សហចៅក្រមចស ៊ើបអចកេតជាតិ មិនបែិចសធ

នូវបទឧក្រិែឋធងន់ធងរចរ៊ើតមានច ៊ើក ែូចដែលបានបង្ហា ញរួចចហ៊ើយរនុកសំណ ំចរឿក ០០១ និក ០០២។ អាក្ស័យចហត ចនេះ 

ចែ៊ើមបីរំណត់នូវយ តាត ធិការប គ្គល រនុកបរិបទននយ តាត ធិការប គ្គលដបបចក្រ៊ើសចរើស រក្មិតននការចូលរួមរបស់រនក្តូវ

ចចាទក្តូវបានទតល់ទមងន់ជាក  ដែលនឹកទតល់ទកដែរនូវការក្បក្ពឹតតចសម៊ើគ្នន រនុកចំចណាមរនសកស័យ។ 

ភ័សតតុាកបានបង្ហា ញថា មាស ម ត ជាចមបញ្ជា ការរកពលចលខ ៣ ដែលចក្កាយមរកាា យជារកពល

មរឈិមចលខ១៦៤ ទទួលបនេរុទ័ពចរ៊ើកទឹរ ក្គ្ប់ក្គ្កចល៊ើដែនចកាេះរនុកភូមិសាស្រសតរំពក់ចសាមខណៈដែលរកពលចលខ ១ 

ទទួលខ សក្តូវចល៊ើដែនទឹររនុកចខតតចកាេះរ ក។ គ្នត់ទទួលខ សក្តូវ ជាសំខាន់ ចល៊ើរិចចការង្ហរនចោបាយ។ 

 ដទែរតាមភ័សតតុាក វាចៅមានភាពមនេិលថា មាស ម ត ជាអគ្គរកចសនាធិការ។ ច េះបីវាជាការពិត គ្នត់សថិត

ចៅរនុកតំដណកចនេះ ក្បដហលជាមួយដខម នែួលរលំននរបបរមពជុាក្បជាធិបចតយយរនុកឆ្ន ំ ១៩៧៩។ បដនថមពីចល៊ើចនេះ 

គ្នត់រ៏មិនដមនជាសមារិរគ្ណៈរមាម ធិការមរឈិម រ៏ប  ដនត គ្នត់អាចជារំនួយការននគ្ណៈរមាម ធិការចនេះ ដែលគ្នត់

គ្នម នសិទធិ រនុកការចបាេះចឆ្ន តចល៊ើចសចរតីសចក្មចសំខាន់ៗចទ ។ 

មាស ម ត បានចូលរួមក្បរ ំជាមួយ ស ន ចសន និកចលខារកពលែនទចទៀត ចែ៊ើមបីរាយការណពី៍ការង្ហររបស់

អកគភាពរាប់បញ្ចូលការបស្រង្ហេ បសក្តូវ ។ រនុកចំចណាមអកគក្បរ ំ កំអស់ ដែលគ្នត់បានចូលរួម គ្នត់បានបង្ហា ញពី

ការគ្នកំ្ទនូវចគ្នលនចោបាយរបស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ រ៏ប  ដនត មិនមានភ័សតតុាកបង្ហា ញថា គ្នត់ទតួចចទត៊ើមនូវដទន

ការ ចែ៊ើមបីបស្រង្ហេ ប ហានចក្កាមបង្ហគ ប់ ឬរនស ីវិល រនុកតំបន់ដែលក្តូវបានអេះអាកថា ក្គ្ប់ក្គ្កចោយរកពលចលខ 

១៦៤ ចនាេះចទ ។ មានចតច ក្កាមពីអន ចលខារកពលចលខ ១៦៤ ចៅកាន់គ្ណៈរមាម ធិការមរឈិម ដែលចនេះបង្ហា ញថា 



 

មិនដមនមានដត មាស ម ត ចទរនុករកពលចលខ ១៦៤ អាចរាយការណ៍ផ្ទេ ល់ចៅ ស ន ចសន ឬ គ្ណៈរមាម ធិការ

មរឈិម។  

រិចចការង្ហរដែនទឹររមពជុា សថិតចៅរនុកដែនអធិបចតយយភាពរបស់រែឋ ដែលរបបរមពជុាក្បជាធិបចតយយ 

ក្តូវោរ់ចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្កចោយផ្ទេ ល់ចក្កាមគ្ណៈរមាម ធិការមរឈិម ចហ៊ើយចោយសាររកទ័ព ក្តូវមានភាររិចចការ

ពារជាតិពីសក្តូវឈ្លា នពាន ចទ៊ើបរកពលចលខ ១៦៤ ក្តូវដតចគ្នរពតាមជាោច់ខាត នូវបទបញ្ជា របសគ់្ណៈរមាម ធិការ

មរឈិម ។ គ្នម នរមាម ភិបាលណាមួយហា៊ា នរំ ស់ចទ ក្បសិនចប៊ើមិនែូចចនេះ រីវិតពួរចគ្ចគ្ចមិនរួចពីហានិភ័យច ៊ើយ។  

ចែ៊ើមបីចគ្នរពតាមចគ្នលនចោបាយែ៏តឹករឹក ែូចដែលភ័សតតុាកបានបង្ហា ញ មាស ម ត ក្តូវសហការជាមួយ 

មនេីរសនតិស ខ ស-២១ ចែ៊ើមបីឃាត់ខាួន និកបញ្ាូនសក្តូវចៅ ស-២១។ ភ័សតតុាកបង្ហា ញថា មាន ហានជាក ៥ 

ពាន់នារ់រនុកចំចណាម រនរកចក្គ្នេះរនុកមនេីរសនតិស ខ ស-២១ ចំនួនជាក ១២.០០០ នារ់ (មួយម ឺនពីរពាន់) បានសាា ប ់

ឬក្តូវបានសមាា ប់។ រនុកចនាេះ មិនមានចំនួនរនរកចក្គ្នេះជារកទ័ពចក្ច៊ើនចទពីរកពល ១៦៤។ 

ជាសរ ប តំដណក និកតួនាទី ចផ្ទត តចល៊ើការង្ហរសក្មបសក្មួល និកមិនសរមមរនុកការតារ់ដតកចគ្នលនចោ

បាយ ចោយសារដតរកពលចលខ ១៦៤ ចធវ៊ើការង្ហរពារ់ព័នធនឹកការការពារដែនទឹរ និកសថិតចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្ករបស់

គ្ណៈរមាម ធិការមរឈិម។ ការចូលរួមរបស់គ្នត់ មិនចរៀររិតនឹកការក្បក្ពឹតតបទឧក្រិែឋ និកមិនសរមម រនុកការក្បក្ពឹតត

បទឧក្រិែឋ។ អាក្ស័យចហត ចនេះ សហចៅក្រមចស ៊ើបអចកេតជាតិ សចក្មចថា មិនមានយ តាត ធិការប គ្គលចល៊ើ មាស ម ត 

និកសចក្មចចល៊ើរដលកការចចាទក្បកាន់។ 

 

សេចក្តីេសខេបរបេ់េហសៅក្ក្មសេ ៊ើបអសខេតអន្តរជាត ិ

  

 សហចៅក្រមចស ៊ើបអចកេតអនតរជាតិ យល់ច ៊ើញថា អ.វ.ត.រ មានយ តាត ធិការប គ្គលចល៊ើ មាស ម ត រនុកនាម

ជារនមាន រ់រនុកចំចណាមរន កំឡាយដែលទទួលខ សក្តូវខពស់បំទ តចំចពាេះឧក្រិែឋរមមដែលបានក្បក្ពឹតតចៅរនុករបបរមពុ

ជាក្បជាធិបចតយយ។ គ្នត់គឺ្ជាមស្រនតីដខមរក្រហមចៅរនុកចពលចវលាននយ តាត ធិការចពលចវលាសរបស់ អ.វ.ត.រ និកចៅ

រនុកចពលចវលាដែលបទចលម៊ើសបានចរ៊ើតច ៊ើកចោយសារគ្នត់ ចោកតាមការចចាទក្បកាន់។ មាស ម ត មិនដមនជា

ចមែឹរនាជំាន់ខពស់ចទ ប  ដនត គ្នត់សថិតចៅរិតសនិទធខាា កំជាមួយនឹកថាន រ់ែឹរនាជំាន់ខពស់ ចោយសារតួនាទីរបស់គ្នត់ (១)ជា

ចមបញ្ជា ការរកពល ១៦៤ ក្តូវជាចមបញ្ជា រកទ័ពចរ៊ើកទឹររបស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ ដែលជារករមាា ំកក្បោប់

អាវ ធមួយរនុកចំចណាមរករមាា ំកក្បោប់អាវ ធ កំបីរបស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ ចហ៊ើយក្តូវទទួលខ សក្តូវដែនទឹរ

របស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ (២)ជាសមារិរបក្មុកននគ្ណៈអគ្គចសនាធិការ និកជាអន មាន រ់រនុកចំចណាមអន របស ់

ស ន ចសន និក (៣)ជាសមារិរបក្មុកននគ្ណៈមរឈិមពីច កឆ្ន ំ១៩៧៨។ មាស ម ត សថិតចៅរនុកចំចណាមរន



 

 កំឡាយដែលទទួលខ សក្តូវខពស់បំទ ត ចោយសារឋានៈ និកទំហំសិទធិអំណាចរបស់គ្នត់បូររួមបញ្ចូលគ្នន ចៅរនុក

ឋានាន ក្រមរមពជុាក្បជាធិបចតយយ និកចោយដទែរចល៊ើចរិតលរខណៈ និកវិសាលភាពននឧក្រិែឋរមមរបស់គ្នត់។ 

ការយល់ច ៊ើញចនេះគឺ្ក្សចែៀកគ្នន នឹករនក្តូវចចាទ ឬរនជាប់ច សចទសកចទៀតដែរ។ មាស ម ត បានកាន់តួនាទី

ជាន់ខពស់មួយចៅរនុកឋានាន ក្រមរមពជុាក្បជាធិបចតយយ ចោយចធវ៊ើការចៅថាន រ់ខពស់បំទ តននរចនាសមព័នធបញ្ជា ការចោធា

របស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ ចៅចក្កាមថាន រ់ែឹរនានំចោបាយថាន រ់ជាតិ។ គ្នត់ក្តូវបានចគ្ចកាេះចៅឲ្យអន វតតការចបាស

សមាែ ត រកទ័ពបែិវតតន៍រមពជុា (រ.ប.រ) ហួសពីតំបន់ក្បតិបតតិការធំរបស់គ្នត់ចៅរំពក់ចសាម និកហួសពីភាររិចច

របស់គ្នត់ជាចមបញ្ជា ការរកទ័ពចរ៊ើកទឹររបស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ។ បដនថមពីចល៊ើតួនាទីជាន់ខពស់ជាទាូវការបស ់

មាស ម ត សាថ នទមងន់ននអំចព៊ើរបស់គ្នត់ និកភាពធងន់ធងរននទលប េះពាល់ចោយសារអំចព៊ើ កំចនាេះ ែូចមានលមែិតចៅរនុក

ែីកាែំចណាេះក្សាយ គឺ្ជាសំអាកចហត អាចសននិោឋ នថា គ្នត់គឺ្ជារនមាន រ់រនុកចំចណាមរន កំឡាយដែលទទួលខ ស

ក្តូវខពស់បំទ ត។ 

 បទចចាទសំខាន់ដែលក្តូវដតចចាទ មាស ម ត ចហ៊ើយចាស់ជាឲ្យគ្នត់សថិតចៅរនុកក្របខណឌ ននយ តាត ធិការ

ប គ្គល គឺ្បទចចាទននអំចព៊ើក្បល័យពូរសាសន៍ចល៊ើរនជាតិចវៀតណាម និកការសមាា បរ់ង្ហគ លចល៊ើរនជាតិនៃដែលរកទ័ព

ចរ៊ើកទឹររមពជុាក្បជាធិបចតយយ ចាប់បានចៅរនុកដែនទឹរ និកចកាេះចៅតាមបចណាត យចននររបស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ។ 

មាស ម ត បានចធវ៊ើឲ្យដែនទឹរ កំចនេះកាា យជាអនាេ រ់ែ៏ធំសក្មាប់រនណាដែលចូលមរ។ មាស ម ត មិនបានរក្មុញ 

អនរចក្កាមបង្ហគ ប់របស់គ្នត់ ឲ្យអត់ធមត់ចទ ដតទេយុមរវិញ៖ បទបញ្ជា របស់គ្នត់ឲ្យសមាា ប់មន សសបានបនតមិនចចេះចប់។ 

រនជាតិចវៀតណាម ដតកដតក្តូវបានសមាា ប់ ចហ៊ើយមានឳកាសដតមួយគ្ត់ដែលរនជាតិនៃខាេះរនុកចំចណាមរនជាតិនៃ

ដែលក្តូវចាប់បាន បានចគ្ចទ តពីការសាា ប់ គឺ្ចោយសារចោេះែូរពួរចគ្យរទំនិញ។ តាមការគ្ណនាចំនួនលរខណៈ

អភិររសនិយមោ កខាា កំ ោ កតិចបំទ តមានរនជាតិនៃចំនួន ១២០០ នារ់ និករនជាតិចវៀតណាមចំនួន ៣២៧៦ នារ់ 

ក្តូវបានសមាា ប់ចៅរនុកក្បតិបតតិការចាប់ខាួនរបស់រកទ័ពចរ៊ើកទឹររមពជុាក្បជាធិបចតយយ ចៅចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្ករបស ់

មាស ម ត ប  ដនត ចំនួន កំចនេះទំនកខាា កំអាចចក្ច៊ើនជាកចនេះឆ្ង យ។ ចំនួនរនរកចក្គ្នេះអាក្ស័យចល៊ើដតចំននួចាប់ខាួនរន

ជាតិនៃ និករនជាតិចវៀតណាមដែលបានចូលដែនទឹរ គឺ្មានន័យថា ក្បសិនចប៊ើចាប់ខាួនបានកាន់ដតចក្ច៊ើន ចនាេះការ

សមាា បរ៏់មានកាន់ដតចក្ច៊ើនដែរ។ រចបៀបចឃារចៅននការចបាេះចចាលសារសព និកការក្បមាៃ កំក្សុកចល៊ើភាពនៃាៃនរូ

ននសារសពរនរកចក្គ្នេះតាមរយៈការចក្ប៊ើក្បាស់សារសពជារីោរ់ចែ៊ើមធូចរន តាមការបញ្ជា របស់ មាស ម ត គឺ្ចល៊ើស

ពីភាពធមមតាននភាពចឃារចៅនក្ពនទសរក្មិតខពស់របស់របបរមពជុាក្បជាធិបចតយយ។ 

 ជាកចនេះចទៀត មាស ម ត រ៏ទទួលខ សក្តូវទកដែរចំចពាេះឧក្រិែឋរមមមួយចំនួនននឧក្រិែឋរមមក្បឆំ្កមន សសជាតិ 

ឧក្រិែឋរមមសស្រង្ហគ ម និកឧក្រិែឋរមមថាន រ់ជាតិ ែូចមានបង្ហា ញោ កលមែិតចៅរនុកែីកាែំចណាេះក្សាយ  ជាពិចសស តួនាទី

សំខាន់របស់គ្នត់ចៅរនុកការចបាសសមាែ តរកពល១១៧, រកពល១៦៤, រកពល៣១០ និករកពល៥០២ របស ់

រ.ប.រ ក្ពម កំការក្តួតពិនិតយ និកការចាត់ដចកការោឋ ន និកមនេីរសនតិស ខនានាចៅរំពក់ចសាម គឺ្ បិតក្តាកំ និក



 

រកចរក សេឹកហាវ ទឹរសាប វតតឥនេញ្ជា ន ចមាេ រធូចរន និកឧក្រិែឋរមមននការចរៀបការចោយបកខំ។ ចំនួនរនរកចក្គ្នេះជា

អបបបរមាដែលក្តូវបានសមាា ប់ចៅរនុកការចបាសសមាែ ត រ.ប.រ អាចចោយសារ មាស ម ត ចោយដទែរចល៊ើការបញ្ាូន

ចៅមនេីរ ស ២១ និកការសមាា ប់ចៅហនឹករដនាក គឺ្មានចំនួន ២១៥២ នារ់។ ចំនួនរនរកចក្គ្នេះដែលក្តូវបានសមាា ប់ចៅ

ទីតាកំឧក្រិែឋរមមនានាចៅរំពក់ចសាម មិនអាចដបកដចរ កំក្សុក និកឲ្យបានក្តឹមក្តូវចៅតាមទីតាកំនីមួយៗបានចទ 

ប  ដនត មាស ម ត ខាួនគ្នត់ផ្ទេ ល់ បានរាយការណ៍ចៅចពលចនាេះថា រមាា ំកការង្ហរជារួមរបស់គ្នត់ មានមន សសចំនួន

១៧០០០ នារ់។ ចក្ៅពីការបញ្ជា រ់ចនេះ ភសតតុាកអាចឲ្យចធវ៊ើការគ្ណនាបានថា ជាអបបបរមា មានមន សសដត ២០០០ 

នារ់ប  ចណាណ េះដែលសថិតរនុករមាា ំកពលរមមចោយបកខំចៅទីតាកំដែលសថិតចៅរនុកបទចចាទជារ់ដសតក។ ប  ដនត ចៅរនុក

បរិបទននយ តាត ធិការប គ្គល គឺ្អាចចក្ប៊ើក្បាស់ចំនួនសរ បចៅរំពក់ចសាម  កំមូល ជាសូចនាររននឥទធិពល និកតួនាទីជា

រួមរបស់គ្នត់។ ភសតតុាកគ្នំក្ទចសចរតីសននិោឋ នដែលថា រនុកចំចណាមមន សស កំ ១៧០០០ នារ់ មានដតមួយចំនួនតូច

ប  ចណាណ េះដែលជាចោធារំព កបចក្ម៊ើការង្ហររនុកចំចណាមចោធាចំនួនជាក ៨០០០ នារ់ចៅរនុករកពល១៦៤ ចក្ៅពី

ចោធាពិការ និករ មារចំនួនពីរបីរយនារ់ ប  ដនត ចែ៊ើមបីឲ្យកាន់ដតក្បយ័តនក្បដយក អាចែរចោធាចំនួន ២០០០ នារ់

ចចញពីចំនួន ១៧០០០ នារ់ ចហត ចនេះ ចៅសល់មន សសោ កតិច ១៥០០០ នារ់ ដែលក្តូវចធវ៊ើពលរមមចោយបកខំចៅរនុក

សាថ នភាពគួ្រឲ្យតរ់សាតុោ កខាា កំ ចោយដទែរចល៊ើភសតតុាក កំអស់ពីទីតាកំឧក្រិែឋរមម។ 

 សរ បមរ  កំតួនាទី  កំអំចព៊ើរបស់ មាស ម ត ចធវ៊ើឲ្យគ្នត់កាា យជាអនរចែ៊ើរតួនាទីោ កសំខាន់មាន រ់ចៅរនុក

រចនាសមព័នធរមពជុាក្បជាធិបចតយយ និកជាអនរចូលរួមចោយមានននេៈ និករមាា ំកចិតតចៅរនុកការអន វតតោ កនក្ពនទស នូវ

ចគ្នលនចោបាយឧក្រិែឋរមម និកអមន សសធម៌របស់រមពជុាក្បជាធិបចតយយ។ គ្នត់គួ្រក្តូវរំន ំរក្មេះចំចពាេះឧក្រិែឋរមម

របស់គ្នត់។ 
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