ថ្ងៃទី ២ ខែ កកកដា ឆ្នាំ២០១៨
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់កា រិយាល័យេហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិេតីរីេណ
ំ ំសរឿង០០៤
នៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិបានដាក់ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល កនុងសាំណាំនរឿង
០០៤ ពាក់រ័នន
ធ ឹងកិច្ចនស៊ើបសួរន ៊ើ យឹម ទិតយ។ ិធាននថ្ៃក្កនុងសព្បប់ង្ងជជាំនាំជព្មះិធាស្ថមញក្កនុងតកាការកមុជ្ញ
ុ
ខច្ងថា

ែណៈខដ ដីកាសននិដាានស្ថារររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ ព្តូិបានដាក់ជ្ញការសបៃត់ក៏នដាយ ក៏

សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ

អាច្បនញច ញនូិនសច្កតីសនងេបង្ាំរីនោ បាំណងថ្ននសច្កតីសននិដាានរបស់ែួ ន
ល

ជូន

ស្ថនរណជនបានខដរ។ នដ៊ើមបីតបលភារជ្ញព្បនោជន៍ដ ់ស្ថនរណៈ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិសូមៃត ់ជូននូិ
នសច្កតីសនងេបរ័ត៌បនដូច្ខាងនព្កាម ខដ បននៅកនុងដីកាសននិដាានស្ថារររបស់ែួ ន
ល ទាក់ទងនឹងកិច្ចនស៊ើបសួរ
កនុងសាំណាំនរឿង យឹម ទិតយ។ សូមង្នកអានព្ជ្ញបថា នសច្កដីសនងេបខាងនព្កាមននះ មិនរាប់បញជូ ទសសនៈរបស់
នមនិីការពារកដី នហ៊ើយក៏មិនខមនបននច្តនាឆលះុ បញ្ចង
ាំ ង្ាំរីទសសនៈរបស់សហនៅព្កមនស៊ើបង្នងកត(“សច្ស”)
ខដរ នដាយស្ថររួកោត់នឹងន្វ៊ើការកាំណត់ន ៊ើបញ្ាទាាំងង្ស់ននះនដាយរួកោត់ផ្ទក្ ់។
ដីកាសននិដាានស្ថាររ ព្តូិបាននច្ញនដាយសហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិនៅនរ បិទកិច្ចនស៊ើបសួរ។ កនុងដីកាសននិដាាន
ស្ថាររននះ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិបាននសន៊ើឲ្យ សច្ស ន ៊ើកខ ងការនោទព្បកាន់ យឹម ទិតយ នៅកនុងសាំណាំ
នរឿនងននះ។
សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ និងង្នតរជ្ញតិ បានដាក់ដីកាសននិដាានស្ថាររដាច្់នដាយខែករីោនខដ ឆលះុ បញ្ចង
ាំ រីទសសនៈ
ែសោនង្ាំរីការនសន៊ើសាំឲ្យ សច្ស នច្ញដីកាន ៊ើកខ ងនោទព្បកាន់ និងនច្ញដីកាបញជូ ននរឿងនៅជាំនាំជព្មះ។
នមនិីការពារកតី យឹម ទិតយ ឥែូិននះ នឹងបនឱកាសនឆល៊ើយតបនៅនឹងដីកាសននិដាានស្ថាររទាាំងននះ ជ្ញមួយនឹង
ទសសនៈរបស់ែួ ន
ល ង្ាំរីច្ាប់ និងភ័សតា
តុ ង។ បនាក្ប់មក វាអាព្ស័យន ៊ើ សហនៅព្កមនស៊ើបង្នងកតខដ នឹងព្តូិ
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សនព្មច្ថានត៊ើ យឹម ទិតយ ព្តូិដាក់ឲ្យសាិតនៅនព្កាមយតាត្ិការប្ជ របស់ ង្វិវតវក យោងងា  និងថានត៊ើការ
នស៊ើបង្នងកតននះ បានបង្ហាញឲ្យន

៊ើញង្ាំរីការទទួ ែសព្តូិរបស់ោត់ ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មមនានាខដ សាិតនៅកនុង

យតាត្ិការរបស់ ង្វិវតវក ដ ់បទដាានខដ តព្មូិនដ៊ើមបីនោទព្បកាន់ោត់ និងបញជូ នែលួនោត់នៅជាំនាំជព្មះ យ
ន ៊ើកខ ងនោទព្បកាន់។ ដូច្ោននៅនឹងជនព្តូិនោទ និងជនជ្ញប់នោទទាាំងង្ស់នៅ ង្វិវតវក ខដរ យឹម ទិតយ
នៅខតរកាការសនមតថាោមននទាសដខដ រហូតមកដ ់នរ
ោត់ព្តូិបានរកន

ដ៏រាបា 

យនៅនរ ា ខដ រិរទធភាររបស់

៊ើញនៅនរ សិនាការ និងព្តូិបានតមក ់តាមរយៈបណតឹងស្ថទកេា មួយ។

សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិបនជាំហរតាាំងរីនដ៊ើមនរៀងរហូតមកថា ្ឺបនខតជនជ្ញប់នោទខដ បនព្ស្ថប់នៅ ង្វិ
តវក

ខដ ជ្ញនមដឹកនាាំជ្ញន់ែុស់

និងជ្ញង្នកខដ ទទួ ែសព្តូិែុស់បាំៃតច្ាំនពាះបទឧព្កិដនា ៅកនុងរបបកមុជ្ញ
ុ

ព្បជ្ញ្ិបនតយយបងនា 
ណ ះ ខដ សាិតកនុងយតាត្ិការប្ជ ថ្ន ង្វិវតវក ។ តាមរយៈការយ ់ន

៊ើញននះ នទ៊ើប

សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ មិនព្តឹមខតមិនច្ូ រួមកនុងកិច្ចនីតិ ិធា្ីនស៊ើបង្នងកតបឋមរបស់កា រធាោ ័យសហព្រះរាជ
អាជ្ញា

និងកិច្ចនីតិ ិធា្ីនស៊ើបង្នងកតរបស់កា រធាោ ័យនៅព្កមនស៊ើបសួរបងនា 
ណ ះនទ

ខងមទាាំងន ៊ើកការខែវង

នោប ោ
់ ន រវាងសហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិ និងសហព្រះរាជអាជ្ញាង្នតរជ្ញតិ ព្សបតាមិធាននថ្ៃក្កនុងថ្ន ង្វិវតវក
នៅព្្ប់ដាំា ក់កា ។
សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិកត់សបជ ់ន

៊ើញថា ង្វិវតវក ្ួរខតៃត ់អាទិភារនៅន ៊ើការិធានិច្័យ
ឆ នទាសជនជ្ញប់

នោទខដ បនព្ស្ថប់ទាង
ាំ ននះ នដ៊ើមបីបាំនរញឲ្យបានព្្ប់ព្ោន់ច្ាំនពាះអាណតតិរបស់ែួ ន
ល នព្ពាះថា ច្ាប់ ង្វិវតវក
និងកិច្ចព្រមនព្រៀងរវាងង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិ

និងរាជរដាាភិបា កមុជ្ញ
ុ បាន្ិតទកជ្ញមនរួច្នហ៊ើយង្ាំរីការ

ិធានិច្័យ
ឆ នទាស ខដ ព្តូិន្វ៊ើខតនៅន ៊ើប្ជ មួយច្ាំនួនតូច្បងនា 
ណ ះ។
សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិរិនិតយន

៊ើញថា តាមរយៈបរវកថាថ្នកិច្ចព្រមនព្រៀងរវាងង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជ

រដាាភិបា កមុជ្ញ
ុ ខដ បានង្នមតកនុងនសច្កតីសនព្មច្ច្ិតនត ែ៖៥៧/២២៨ ច្ះថ្ងៃទី១៨ ខែ្នូ ឆ្នាំ២០០២ របស់
មហាសននិបាតង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិ ទាក់ទងនឹងការកាត់នសច្កតីនៅនព្កាមច្ាប់កមុជ្ញ
ុ នូិឧព្កិដក
ា មមខដ ព្បព្រឹតត
នែ៊ើង នៅកនុងរយៈកា ថ្នកមុជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ ង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិបានទទួ ស្ថជ ់ោងងជ្ញក់កាក់ង្ាំរី
ការព្រួយបារមភនរញច្ាប់របស់រាជរដាាភិបា

និងព្បជ្ញជនកមុជ្ញ
ុ
កនុងការខសវងរកយតតិ្ម៌ ការបព្ងួបបព្ងួម

ជ្ញតិ នសារភារ សនតិភារ និងសនតិសែ។ នៃត៊ើមនច្ញរីការទទួ ស្ថជ ់ននះ ច្ាប់សីរ
ត ីការបនងក៊ើត ង្វិវតវក និងកិច្ច
ព្រមនព្រៀងរវាងង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជរដាាភិបា កមុជ្ញ
ុ បានតព្មូិឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញា នព្ជ៊ើសនរីស
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យកប្ជ ខតរីរព្បនភទបងនា 
ណ ះមកន្វ៊ើការិធានិច្័យ
ឆ នសច្កតី
ទាាំងឡាយខដ ទទួ ែសព្តូិែុសប
់ ៃ
ាំ ត

ឹ នាាំជ្ញន់ែុសក
នមដក
់ មុជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ

និងជន

ច្ាំនពាះឧព្កិដក
ា មម និងការរំនកាភោងង្ៃន់្រៃ នៅន ៊ើច្ាប់ព្រហមទណឌ

កមុជ្ញ
ុ ការរំនកាភនៅន ៊ើច្ាប់មនសស្ម៌ង្នតរជ្ញតិ និងទបលប់ង្នតរជ្ញតិ ព្រមទាាំងការរំនកាភន ៊ើង្នសញ្ក្ង្នតរ
ជ្ញតិ ខដ ព្បនទសកមុជ្ញ
ុ ទទួ ស្ថជ ់ នហ៊ើយបានព្បព្រឹតក
ត នុងង្ាំែុងថ្ងៃ១៧ ខែនមស្ថ ឆ្នាំ១៩៧៥ ដ ់ថ្ងៃទី០៦ ខែ
មករា ឆ្នាំ១៩៧៩។
នហតដូនច្នះ សហព្រះរាជអាជ្ញាជ្ញតិព្បកាន់ជាំហរថា នោងតាមបទបបញក្តិថ្ត នច្ាប់បនងក៊ើត ង្វិវតវក និងកិច្ចព្រម
នព្រៀងរវាងង្ងជការសហព្បជ្ញជ្ញតិ និងរាជរដាាភិបា កមុជ្ញ
ុ ខដ បានបនងក៊ើតតកាការននះ ្ឺ យឹម ទិតយ ខដ
បនន្
ម ះនៅកនុងសាំណាំនរឿង០០៤ មិនសាិតនៅកនុងយតាត្ិការប្ជ របស់ ង្.ិ.ត.ក នែ៊ើយ នដាយោត់មិនខមន
ឹ នាាំជ្ញន់ែុសក
ជ្ញ នមដក
់ មុជ្ញ
ុ ព្បជ្ញ្ិបនតយយ និងជនទាាំងឡាយខដ ទទួ ែសព្តូិែុសប
់ ៃ
ាំ ត នែ៊ើយ។
សូមរំ ឹកច្ាំនពាះស្ថនរណជនថា ព្្ប់ជនសងស័យ និងជនព្តូិនោទ យប្ជ ខដ បានបញជូ ននៅជាំនាំជព្មះទាាំង
ង្ស់ ្ឺព្តូិបានសនមតថាោមននទាស ន ៊ើកខ ងខត និងរហូតទា ់ខតរិរទធភាររបស់រួកោត់ព្តូិបានបង្ហាញ
សកេីកមមឲ្យហួសរី ិធាមតិសងស័យនៅកនុងតកាការ

និងព្តូិបានតមក ់នដាយបណដឹងឧទធ រណ៍ា មួយ។

ិធាមតិ

សងស័យព្តូិបានជ្ញព្បនោជន៍ដ ់ជនជ្ញប់នោទ ង្ននកាមតាមបព្តា៣៨ ថ្នរដា្មមនញក្ថ្នព្រះរាជ្ញា ច្ព្ក
កមុជ្ញ
ុ ។
សព្បប់រ័ត៌បនបខនាម សូមទាក់ទង៖
នកាក ននព្ត ភក្ត្កាត
ព្បននខៃនកកិច្ចការស្ថនរណៈ និងជ្ញមក្ត្នីនា
ត ពា
ាំ កយថ្នស្ថកាកតីខែមរព្កហម
ទូរស័រ៖ក្ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ១៥៦
ង្ីខម ៖ neth.phektra@eccc.gov.kh

3

