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សេចក្តីេសខេបរបេ់េហសៅក្ក្មសេ៊ើបអសខេតជាតិ
សហចៅក្រមចស៊ើបអចកេតជាតិ បានពិចារណាភ័សតា
តុ ក និកឯរសារ រនុកសំណំចរឿក ០០៣ ដែលទទួលបាន
តាមរយៈការចស៊ើបអចកេត និកចទេរពីសំណំចរឿក ០០១ និក ០០២ ចែ៊ើមបីសចក្មចថា ចត៊ើ មាស មត សថិត ឬមិន
សថិតចៅរនុកយតាតធិការបគ្គលនន អ.វ.ត.រ។
ែូចដែលបានបង្ហាញរួចមរចហ៊ើយរនុកសំណំចរឿក ០០៤/១ និក ០០៤/២ ធាតទសំចំនួនពីរគ្ឺ ភាពធងន់ធរង ននបទ
ចលម៊ើស និក រក្មិតននការចូលរួម របស់ មាស មត ក្តូវបានពិចារណា ។ សហចៅក្រមចស៊ើបអចកេតជាតិ មិនបែិចសធ
នូវបទឧក្រិែធ
ឋ ន
ង ់ធរង ចរ៊ើតមានច ៊ើក ែូចដែលបានបង្ហាញរួចចហ៊ើយរនុកសំណំចរឿក ០០១ និក ០០២។ អាក្ស័យចហតចនេះ
ចែ៊ើមបីរំណត់នូវយតាតធិការបគ្គល រនុកបរិបទននយតាតធិការបគ្គលដបបចក្រ៊ើសចរើស រក្មិតននការចូលរួមរបស់រនក្តូវ
ចចាទក្តូវបានទតល់ទមងន់ជាក ដែលនឹកទតល់ទកដែរនូវការក្បក្ពឹតចត សម៊ើគ្ននរនុកចំចណាមរនសកស័យ។
ភ័សតា
តុ កបានបង្ហាញថា មាស មត ជាចមបញ្ជាការរកពលចលខ ៣ ដែលចក្កាយមរកាាយជារកពល
មរឈិមចលខ១៦៤ ទទួលបនេរ
ុ ទ័ពចរ៊ើកទឹរ ក្គ្ប់ក្គ្កចល៊ើដែនចកាេះរនុកភូមិសាស្រសតរំពក់ចសាមខណៈដែលរកពលចលខ ១
ទទួលខសក្តូវចល៊ើដែនទឹររនុកចខតតចកាេះរក។ គ្នត់ទទួលខសក្តូវ ជាសំខាន់ ចល៊ើរិចចការង្ហរនចោបាយ។
ដទែរតាមភ័សតា
តុ ក វាចៅមានភាពមនេិលថា មាស មត ជាអគ្គរកចសនាធិការ។ ច េះបីវាជាការពិត គ្នត់សិត
ថ
ចៅរនុកតំដណកចនេះ ក្បដហលជាមួយដខមនែួលរលំននរបបរមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយរនុកឆ្នំ ១៩៧៩។ បដនថមពីចល៊ើចនេះ
គ្នត់រ៏មិនដមនជាសមារិរគ្ណៈរមាមធិការមរឈិម រ៏បដនត គ្នត់អាចជារំនួយការននគ្ណៈរមាមធិការចនេះ ដែលគ្នត់
គ្នមនសិទធិ រនុកការចបាេះចឆ្នតចល៊ើចសចរតីសចក្មចសំខាន់ៗចទ ។
មាស មត បានចូលរួមក្បរំជាមួយ សន ចសន និកចលខារកពលែនទចទៀត ចែ៊ើមបីរាយការណ៍ពីការង្ហររបស់
អកគភាពរាប់បញ្ចូ លការបស្រង្ហេបសក្តូវ ។ រនុកចំចណាមអកគក្បរំ ក
ំ អស់ ដែលគ្នត់បានចូលរួម គ្នត់បានបង្ហាញពី
ការគ្នំក្ទនូវចគ្នលនចោបាយរបស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ រ៏បដនត មិនមានភ័សតា
តុ កបង្ហាញថា គ្នត់ទួច
ត ចទត៊ើមនូវដទន
ការ ចែ៊ើមបីបស្រង្ហេប ហានចក្កាមបង្ហគប់ ឬរនសី វិល រនុកតំបន់ដែលក្តូវបានអេះអាកថា ក្គ្ប់ក្គ្កចោយរកពលចលខ
១៦៤ ចនាេះចទ ។ មានចតច ក្កាមពីអនចលខារកពលចលខ ១៦៤ ចៅកាន់គ្ណៈរមាមធិការមរឈិម ដែលចនេះបង្ហាញថា

មិនដមនមានដត មាស មត ចទរនុករកពលចលខ ១៦៤ អាចរាយការណ៍ផ្ទេល់ចៅ សន ចសន ឬ គ្ណៈរមាមធិការ
មរឈិម។
រិចចការង្ហរដែនទឹររមពជា
ុ

សថិតចៅរនុកដែនអធិបចតយយភាពរបស់រែឋ

ដែលរបបរមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ

ក្តូវោរ់ចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្កចោយផ្ទេល់ចក្កាមគ្ណៈរមាមធិការមរឈិម ចហ៊ើយចោយសាររកទ័ព ក្តូវមានភាររិចចការ
ពារជាតិពីសក្តូវឈ្ល
ា នពាន ចទ៊ើបរកពលចលខ ១៦៤ ក្តូវដតចគ្នរពតាមជាោច់ខាត នូវបទបញ្ជារបស់គ្ណៈរមាមធិការ
មរឈិម ។ គ្នមនរមាមភិបាលណាមួយហា
៊ា នរំ ស់ចទ ក្បសិនចប៊ើមិនែូចចនេះ រី វិតពួរចគ្ចគ្ចមិនរួចពីហានិភ័យច ៊ើយ។
ចែ៊ើមបីចគ្នរពតាមចគ្នលនចោបាយែ៏តឹក រឹក ែូចដែលភ័សតា
តុ កបានបង្ហាញ មាស មត ក្តូវសហការជាមួយ
មនេីរសនតិសខ ស-២១ ចែ៊ើមបីឃាត់ខួ ន
ា និកបញ្ាូ នសក្តូវចៅ ស-២១។ ភ័សតា
តុ កបង្ហាញថា មាន ហានជាក ៥
ពាន់នារ់រនុកចំចណាម រនរកចក្គ្នេះរនុកមនេីរសនតិសខ ស-២១ ចំនួនជាក ១២.០០០ នារ់ (មួយមឺនពីរពាន់) បានសាាប់
ឬក្តូវបានសមាាប់។ រនុកចនាេះ មិនមានចំនួនរនរកចក្គ្នេះជារកទ័ពចក្ច៊ើនចទពីរកពល ១៦៤។
ជាសរប តំដណក និកតួនាទី ចផ្ទតតចល៊ើការង្ហរសក្មបសក្មួល និកមិនសរមមរនុកការតារ់ដតកចគ្នលនចោ
បាយ ចោយសារដតរកពលចលខ ១៦៤ ចធវ៊ើការង្ហរពារ់ព័នន
ធ ឹកការការពារដែនទឹរ និកសថិតចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្ករបស់
គ្ណៈរមាមធិការមរឈិម។ ការចូលរួមរបស់គ្នត់ មិនចរៀររិតនឹកការក្បក្ពឹតប
ត ទឧក្រិែឋ និកមិនសរមម រនុកការក្បក្ពឹតត
បទឧក្រិែ។
ឋ អាក្ស័យចហតចនេះ សហចៅក្រមចស៊ើបអចកេតជាតិ សចក្មចថា មិនមានយតាតធិការបគ្គលចល៊ើ មាស មត
និកសចក្មចចល៊ើរដលកការចចាទក្បកាន់។

សេចក្តីេសខេបរបេ់េហសៅក្ក្មសេ៊ើបអសខេតអន្ត រជាតិ

សហចៅក្រមចស៊ើបអចកេតអនតរជាតិ យល់ច

៊ើញថា អ.វ.ត.រ មានយតាតធិការបគ្គលចល៊ើ មាស មត រនុក នាម

ជារនមានរ់រនុកចំចណាមរន ក
ំ ឡាយដែលទទួលខសក្តូវខពស់បំទតចំចពាេះឧក្រិែរ
ឋ មមដែលបានក្បក្ពឹតចត ៅរនុករបបរមពុ
ជាក្បជាធិបចតយយ។ គ្នត់គ្ឺជាមស្រនតីដខមរក្រហមចៅរនុកចពលចវលាននយតាតធិការចពលចវលាសរបស់ អ.វ.ត.រ និកចៅ
រនុកចពលចវលាដែលបទចលម៊ើសបានចរ៊ើតច ៊ើកចោយសារគ្នត់ ចោកតាមការចចាទក្បកាន់។ មាស មត មិនដមនជា
ចមែឹរនាំជាន់ខពស់ចទ បដនត គ្នត់សិត
ថ ចៅរិតសនិទធខាាក
ំ ជាមួយនឹកថានរ់ែឹរនាំជាន់ខពស់ ចោយសារតួនាទីរបស់គ្នត់ (១)ជា
ចមបញ្ជាការរកពល ១៦៤ ក្តូវជាចមបញ្ជារកទ័ពចរ៊ើកទឹររបស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ ដែលជារករមាាំកក្បោប់
អាវធមួយរនុកចំចណាមរករមាាំកក្បោប់អាវធ ក
ំ បីរបស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ

ចហ៊ើយក្តូវទទួលខសក្តូវដែនទឹរ

របស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ (២)ជាសមារិរបក្មុកននគ្ណៈអគ្គចសនាធិការ និកជាអនមានរ់រនុកចំចណាមអនរបស់
សន ចសន និក (៣)ជាសមារិរបក្មុកននគ្ណៈមរឈិមពីចកឆ្នំ១៩៧៨។ មាស មត សថិតចៅរនុកចំចណាមរន

ក
ំ ឡាយដែលទទួលខសក្តូវខពស់បំទត
ឋានានក្រមរមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ
ការយល់ច

ចោយសារឋានៈ

និកទំហំសិទធិអំណាចរបស់គ្នត់បូររួមបញ្ចូ លគ្ននចៅរនុក

និកចោយដទែរចល៊ើច រិតលរខណៈ

៊ើញចនេះគ្ឺក្សចែៀកគ្នននឹករនក្តូវចចាទ

និក វិសាលភាពននឧក្រិែរ
ឋ មមរបស់គ្នត់។

ឬរនជាប់ច សចទសកចទៀតដែរ។

មាស

មត

បានកាន់តួនាទី

ជាន់ខពស់មួយចៅរនុកឋានានក្រមរមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ ចោយចធវ៊ើការចៅថានរ់ខពស់បំទតននរចនាសមព័នប
ធ ញ្ជាការចោធា
របស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ ចៅចក្កាមថានរ់ែឹរនាំនចោបាយថានរ់ជាតិ។ គ្នត់ក្តូវបានចគ្ចកាេះចៅឲ្យអនវតតការចបាស
សមាែត រកទ័ពបែិវតតន៍រមពជា
ុ
(រ.ប.រ) ហួសពីតំបន់ក្បតិបតតិការធំរបស់គ្នត់ចៅរំពក់ចសាម និកហួសពីភាររិចច
របស់គ្នត់ជាចមបញ្ជាការរកទ័ពចរ៊ើកទឹររបស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ។

បដនថមពីចល៊ើតួនាទីជាន់ខពស់ជាទាូវការបស់

មាស មត សាថនទមងន់ននអំចព៊ើរបស់គ្នត់ និកភាពធងន់ធរង ននទលបេះពាល់ចោយសារអំចព៊ើ ក
ំ ចនាេះ ែូចមានលមែិតចៅរនុក
ែីកាែំចណាេះក្សាយ គ្ឺជាសំអាកចហតអាចសននិោឋនថា គ្នត់គ្ឺជារនមានរ់រនុកចំចណាមរន ក
ំ ឡាយដែលទទួលខស
ក្តូវខពស់បំទត។
បទចចាទសំខាន់ដែលក្តូវដតចចាទ មាស មត ចហ៊ើយចាស់ជាឲ្យគ្នត់សិត
ថ ចៅរនុកក្របខណឌ ននយតាតធិការ
បគ្គល គ្ឺបទចចាទននអំចព៊ើក្បល័យពូរសាសន៍ចល៊ើរនជាតិចវៀតណាម និកការសមាាប់រង្ហគលចល៊ើរនជាតិនៃដែលរកទ័ព
ចរ៊ើកទឹររមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ ចាប់បានចៅរនុកដែនទឹរ និកចកាេះចៅតាមបចណា
ត យចននររបស់រមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ។
មាស មត បានចធវ៊ើឲ្យដែនទឹរ ក
ំ ចនេះកាាយជាអនាេរ់ែ៏ធំសក្មាប់រនណាដែលចូលមរ។ មាស មត មិនបានរក្មុញ
អនរចក្កាមបង្ហគប់របស់គ្នត់ ឲ្យអត់ធត
ម ់ចទ ដតទេយ
ុ មរវិញ៖ បទបញ្ជារបស់គ្នត់ឲ្យសមាាប់មនសសបានបនតមិនចចេះចប់។
រនជាតិចវៀតណាម ដតកដតក្តូវបានសមាាប់ ចហ៊ើយមានឳកាសដតមួយគ្ត់ដែលរនជាតិនៃខាេះរនុកចំចណាមរនជាតិនៃ
ដែលក្តូវចាប់បាន បានចគ្ចទតពីការសាាប់ គ្ឺចោយសារចោេះែូរពួរចគ្យរទំនិញ។ តាមការគ្ណនាចំនួនលរខណៈ
អភិររសនិយមោកខាាក
ំ ោកតិចបំទតមានរនជាតិនៃចំនួន ១២០០ នារ់ និករនជាតិចវៀតណាមចំនួន ៣២៧៦ នារ់
ក្តូវបានសមាាប់ចៅរនុកក្បតិបតតិការចាប់ខួ ានរបស់រកទ័ពចរ៊ើកទឹររមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ ចៅចក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្ករបស់
មាស មត បដនត ចំនួន ក
ំ ចនេះទំនកខាាក
ំ អាចចក្ច៊ើនជាកចនេះឆ្ងយ។ ចំនួនរនរកចក្គ្នេះអាក្ស័យចល៊ើដតចំនន
ួ ចាប់ខួ ន
ា រន
ជាតិនៃ និករនជាតិចវៀតណាមដែលបានចូលដែនទឹរ គ្ឺមានន័យថា ក្បសិនចប៊ើចាប់ខួ ន
ា បានកាន់ដតចក្ច៊ើន ចនាេះការ
សមាាប់រ៏មានកាន់ដតចក្ច៊ើនដែរ។ រចបៀបចឃារចៅននការចបាេះចចាលសារសព និកការក្បមាៃ ក
ំ ក្សុកចល៊ើភាពនៃាៃរូ ន
ននសារសពរនរកចក្គ្នេះតាមរយៈការចក្ប៊ើក្បាស់សារសពជារីោរ់ចែ៊ើមធូចរន តាមការបញ្ជារបស់ មាស មត គ្ឺចល៊ើស
ពីភាពធមមតាននភាពចឃារចៅនក្ពនទសរក្មិតខពស់របស់របបរមពជា
ុ ក្បជាធិបចតយយ។
ជាកចនេះចទៀត មាស មត រ៏ទទួលខសក្តូវទកដែរចំចពាេះឧក្រិែរ
ឋ មមមួយចំនួនននឧក្រិែរ
ឋ មមក្បឆ្ំកមនសសជាតិ
ឧក្រិែរ
ឋ មមសស្រង្ហគម និកឧក្រិែរ
ឋ មមថានរ់ជាតិ ែូចមានបង្ហាញោកលមែិតចៅរនុកែីកាែំចណាេះក្សាយ ជាពិចសស តួនាទី
សំខាន់របស់គ្នត់ចៅរនុកការចបាសសមាែតរកពល១១៧, រកពល១៦៤, រកពល៣១០ និករកពល៥០២ របស់
រ.ប.រ ក្ពម ក
ំ ការក្តួតពិនិតយ និកការចាត់ដចកការោឋន និកមនេីរសនតិសខនានាចៅរំពក់ចសាម គ្ឺ បិតក្តាំក និក
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