
 

(ឯកសារបកែ្របេ្រកៅផ្លូវការ) 
 

តុលាការយុត្តធិម៌អន្តរជាត ិ(ឡាេអ) 
       
 

េរឿងក្ត្ីរបាសាទ្រពះវហិារ 
 (កម្ពជុា ទល់នឹង ៃថ) 

អង្គេសចក្ត ី
 

សាលដកីា 
ៃថ្ងទ១ី៥ ែខមថិនុា ឆំា១៩៦២ 



 

 
 
 
 
 

សាលដកីាេនះ 
្រតូវបានេរៀបចំេបាះពមុ្ពតាមអនុសាសន៍ែណនាដំ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

របស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន 

នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពជុា
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តុលាការយតុ្តិធម៌អន្តរជាត ិ

ឆំា១៩៦២ 
 

ៃថ្ងទី១៥ ែខមិថុនា ឆំា១៩៦២ 
 

េរឿងក្តី្របាសាទ្រពះវហិារ 
(កម្ពុជា ទល់នងឹ ៃថ) 

អង្គេសចក្ត ី
 
អធិបេតយ ែដនដី។ - កម្មសិទ្ធិទទួលបានពីសន្ធិស ។ - បទប ញ្ញត្តិទំាងឡាយ

ៃនសន្ធិស បេង្កើតនូវ្រពំែដនេដើរតាមែខ ែបងែចកទឹក ដូចែដល្រតូវកំណត់េដាយគណៈ
កម្មការច្រមុះរបស់គូភាគី។ - លក្ខណៈមិនច ស់លាស់ៃនលទ្ធផលកំណត់្រពំែដនេនៅក្នុង
តំបន់មានវិវាទ។ - ការបេង្កើតែផនទីេដាយអ្នកជំនាញៃនភាគីមា្ខង តាមសំេណើរបស់ភាគី
មា្ខងេទៀត។ - ែផនទីែដលមានលក្ខណៈមិនចាប់បង្ខំេនៅខណៈេពលែដលែផនទីេនាះ្រតូវ 
បានបេង្កើតេឡើង។ - ការ្រពមទទួលយកជាបន្តបនាប់នូវែផនទីនិងែខ ្រពំែដនតាមរយៈ
ឥរិយាបថភាគីមា្ខងេទៀត។ - អានុភាពគតិយុត្តៃនការេស្ងៀមសាត់ែដល្រតូវចាត់ទុកថាបាន
យល់្រពមេដាយតុណីភាព។ - ការអះអាងអំពីភាពមិន្រសបគាៃនែខ ្រពំែដនេនៅេលើែផនទី
ជាមួយនឹងែខ ែបងែចកទឹកជាក់ែស្តង។ - ការ្រពមទទួលយកនូវហានិភ័យៃនការភាន់្រចឡំ។ 
- ឥរិយាបថបន្តបនាប់ែដលប ក់នូវការទទួលយល់្រពមពីដំបូងនិងែដលរារំាងមិនឱ
បដិេសធការទទួលយល់្រពមេនាះវិញបាន។ - អានុភាពៃនសន្ធិស ជាបន្តបនាប់ែដល
ប ក់នូវ្រពំែដនែដលមាន្រសាប់និងជាភស្តុតាងៃនបំណងចង់បានរបស់គូភាគីនូវ្រពំែដន
ែដលមានស្ថិរភាពនិងសាពរ។ - ការបក្រសាយអំពីដំេណាះ្រសាយក្នុងសន្ធិស ្រតូវបាន
េលើកមកពិចារណាទំាង្រសុង េដាយរួមទំាងែផនទីផងែដរ។  
 
 

១៩៦២ 
១៥ មិថុនា 

បញ្ជីេលខ៤៥  
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សាលដីកា 
វត្តមាន៖  េលាក WINIARSKI ្របធាន  

 េលាក ALFARO អនុ្របធាន  

េលាក BASDEVANT, BADAWI, MORENO QUINTANA, WELLINGTON 
KOO, SIR PERCY SPENDER, SIR GERALD FITZMAURICE, KORETSKY, 
TANAKA, BUSTAMANTE Y RIVERO, MORELLI េចៅ្រកម  

េលាក  GARNIER-COIGNET ្រកឡាបញ្ជី។ 

ក្នុងេរឿងក្តី្របាសាទ្រពះវិហារ 

រវាង 

្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា 

តំណាងេដាយ៖ 
- ឯកឧត្តម េ្រទឿង កាង សមាជិកឧត្តម្រកុម្របឹក រាជបល្ល័ង្ក៖ ជាតំណាង  
និងេដាយ៖ 
- ឯកឧត្តម អុ៊ក ឈំុ អគ្គទី្របឹក អមសានទូតកម្ពុជា្របចំាេនៅ្របេទសបារំាង 

ជួយេដាយ៖ 
- ឯកឧត្តម Dean Acheson សមាជិកគណៈេមធាវីៃនតុលាការកំពូលៃនសហរដ្ឋអាេមរិក 
- េលាក Roger Pinto សា្រសាចារ ៃនមហាវិទ ល័យច ប់ទី្រកុងប៉ារីស 
- េលាក Paul Reuter សា្រសាចារ ៃនមហាវិទ ល័យច ប់ទី្រកុងប៉ារីស 

ជាេមធាវី 

និងេដាយ៖ 
- េលាក Brice M. Clagett សមាជិកគណៈេមធាវីសាលាឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាេមរិកៃន្រកុង

កូលូមបី៊ (District of Columbia) ជាទី្របឹក ច ប់ 
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- េលាកវរេសនីយ៍ឯក ងិន កាេរត នាយកៃននាយកដានភូមិសា្រស្តៃនកងេយាធពល
េខមរភូមិន្ទ  ជាទី្របឹក ឯកេទស 

-  េលាក ចាន់ យូរ៉ាន់ ជាអគ្គេលខាធិការៃនគណៈ្របតិភូ 
-  េលាក ែចម ស្ងួន ជាអគ្គេលខាធិការរងៃនគណៈ្របតិភូ 
និង 

រាជាណាច្រកៃថ 

តំណាងេដាយ៖ 
- ្រពះអង្គមាស់ Vongsamahip Jayankura អគ្គរាជទូតៃថ្របចំាេនៅ្របេទសហូឡង់ 

ជាតំណាង 

ជួយេដាយ៖ 
- េលាក Seni Pramoj សមាជិកគណៈេមធាវីៃន្របេទសៃថ 
- េលាក Henri Rolin សា្រសាចារ កិត្តិយសៃន Free University of Brussels េមធាវី

ៃនសាលាឧទ្ធរណ៍ទី្រកុង Brussels  
-  ឯកឧត្តម Sir Frank Soskice, Q.C.,MP. អតីតអគ្គ្រពះរាជអាជាៃន្របេទសអង់េគ្លស 
- េលាក James Nevins Hyde សមាជិកៃនគណៈេមធាវីៃនរដ្ឋ New York និងជា 

សមាជិកៃនគណៈេមធាវីៃនតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាេមរិក 
- េលាក Marcel Slusny េមធាវីៃនសាលាឧទ្ធរណ៍ទី្រកុង Brussels និងជាសា្រសាចារ ៃន  

Free University of Brussels 
-  េលាក J. G. Le Quesne សមាជិកគណៈេមធាវីៃន្របេទសអង់េគ្លស  

ជាេមធាវីនិងទី្របឹក ច ប់ 

និងេដាយ៖ 
- ឧត្តមេសនីយ៍ឯក Busrindre Bhakdikul អគ្គនាយកៃនអគ្គនាយកដានភូមិសា្រស្តភូមិន្ទ

ៃថៃន្រកសួងការពារជាតិ 
- េលាក Suk Perunavin អនុេលខាធិការរងៃនខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋម្រន្តី 
- េលាក Chinda Na Songkhla អគ្គេលខាធិការរងៃនគណៈកម្មការមុខងារសាធារណៈ 
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- េលាកវរេសនីយ៍េទា Phoon Phon Asanachinta សា្រសាចារ ៃនសាលឋានេលខា
សា្រស្ត អគ្គនាយកដានភូមិសា្រស្តភូមិន្ទៃថៃន្រកសួងការពារជាតិ  
ជាទី្របឹក ឯកេទស 

និងេដាយ៖ 
- េលាក Chapikorn Sreshthaputra ្របធាននាយកដាននីតិកម្មៃនអគ្គនាយកដានសន្ធិ

ស និងនីតិកម្មៃន្រកសួងការបរេទស 
- េលាក David S. Downs េមធាវីតុលាការកំពូល្របេទសអង់េគ្លស  

ជាទី្របឹក ែផ្នកតុលាការ 
  

តុលាការ 

ែដលមានសមាសភាពដូចខាងេលើ 
វិនិច្ឆ័យេសចក្តីដូចខាងេ្រកាម៖ 
 
 តាមរយៈសាលដីកាចុះៃថ្ងទី២៦ ែខឧសភា ឆំា១៩៦១ តុលាការបាន្រចានេចាល
នូវអញ្ញ្រតកម្មបឋមទី១របស់រដាភិបាលៃថ េហើយរកេឃើញថាតុលាការេនះមានយុតាធិការ
វិនិច្ឆ័យេលើវិវាទែដលបានដាក់ជូនតុលាការកាលពីៃថ្ងទី៦ ែខតុលា ឆំា១៩៥៩ តាមពាក
សំុរបស់រដាភិបាលកម្ពុជា។ 

តាមរយៈដីកាសេ្រមចែដលមានកាលបរិេច្ឆទដូចគា តុលាការបានសេ្រមចកំណត់
រយៈេពលស្រមាប់ដាក់ដំេណើរការនីតិវិធីបែន្ថម។ សំណំុេរឿង្រតូវបានេរៀបចំរួចរាល់ស្រមាប់ 
េធ្វើសវនាការតាមការដាក់ជនូនវូដំេណើរការនីតិវិធីចុងេ្រកាយ ចះុៃថ្ងទី២ ែខកុម្ភៈ ឆាំ១៩៦២។ 

សវនាការជាសាធារណៈ្រតូវេធ្វើេឡើងតាមកាលបរិេច្ឆទដូចតេទៅ៖ ចាប់ពីៃថ្ងទី១ 
ដល់ៃថ្ងទី៣ ែខមីនា, េនៅៃថ្ងទី៥ ែខមីនា, ពីៃថ្ងទី៧ដល់ៃថ្ងទី១០ ែខមីនា, ពីៃថ្ងទី១២ដល់
ៃថ្ងទី១៣ ែខមីនា, ពីៃថ្ងទី១៥ដល់ៃថ្ងទី១៧ ែខមីនា, ពីៃថ្ងទី១៩ដល់ៃថ្ងទី២៤ ែខមីនា និង
ពីៃថ្ងទី២៦ដល់ៃថ្ងទី៣១ ែខមីនា ឆំា១៩៦២។ េនៅក្នុងសវនាការទំាងេនះ តុលាការសាប់
ទឡីករណ៍ និងការេឆ្លើយតបផាល់មាត់របស់េលាក េ្រទឿង កាង េលាក Dean Acheson 
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េលាក Roger Pinto និងេលាក Paul Reuter តំណាងឱ រដាភិបាលកម្ពុជា និង្រពះអង្គ
មាស់ Vongsamahip Jayankura េលាក Seni Pramoj េលាក Henri Rolin, Sir Frank 
Soskice េលាក James Nevins Hyde តំណាងឱ រដាភិបាលៃថ។ 

េនៅក្នុងសវនាការ ចាប់ពីៃថ្ងទី១៥ដល់ៃថ្ងទី២០ ែខមីនា ឆំា១៩៦២ តុលាការបាន
សាប់សាក ីនិងអ្នកជំនាញែដលបានេកាះេហៅេដាយគូភាគីទំាងសងខាង េដើម ីមកេឆ្លើយ
នឹងសំណួរែដលសួរេទៅពួកេគ ក្នុងការសាប់ចេម្លើយនិងការសួរតទល់េដាយភាគីរបស់ខ្លួន 
និងេដាយភាគីបដិបក្ខ និងេដាយេចៅ្រកមតុលាការ។ សាក ីែដលបានផ្តល់ភស្តុតាងមាន
រាយនាមដូចខាងេ្រកាម៖ 

េកាះេហៅេដាយរដាភិបាលកម្ពុជា៖ 
េលាក សួន បុ៊ន អតីតអភិបាលេខត្តកំពង់ធំ អធិការែផ្នកកិច្ចការនេយាបាយ និង

រដ្ឋបាលៃន្រកសួងមហាៃផ្ទកម្ពុជា ជាសាក ី។ 

េកាះេហៅេដាយរដាភិបាលៃថ៖ 
េលាកសា្រសាចារ  Willem Schermerhorn ្រពឹទ្ធបុរសៃនមជ មណលបណ្ដុះ 

បណា្ដលអន្តរជាតិស្រមាប់វាស់ែវងែផនទីែដនអាកាស Delft និងជានាយកៃននាយកដាន 
្របឹក េយាបល់ស្រមាប់មជ មណល ជាអ្នកជំនាញ។ 

េលាក Friedrich E. Ackermann, Dipl. Ing ជាសា្រសាចារ ៃនមជ មណលបណ្ដុះ 
បណា្ដលអន្តរជាតិស្រមាប់វាស់ែវងែផនទីែដនអាកាស Delft និងជាសមាជិកៃននាយកដាន 
្របឹក េយាបល់ស្រមាប់មជ មណល ជាសាក ីនិងជាអ្នកជំនាញ។ 

េលាក Herman Theodoor Verstappen ជាអ្នកឯកេទសខាងភូមិសណា្ឋនវិទ  
្របធានែផ្នកភូគព្ភសា្រស្តៃនមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលអន្តរជាតិស្រមាប់វាស់ែវងែផនទី 
ែដនអាកាស Delft  ជាអ្នកជំនាញ។ 

េនៅក្នុងសវនាការែដល្រតូវេធ្វើេនៅៃថ្ងទី១៩ ែខមីនា ឆំា១៩៦២ តុលាការបានផាក 
េហើយជួប្របជំុគាេឡើងវិញជាអសាធារណៈេនៅក្នុងបន្ទប់ េដើម ីទស នាែខ ភាពយន្តអំពី 
ទីតំាងទំនាស់ែដលភាគីកម្ពុជាបានដាក់ជូន េដាយមានវត្តមានរបស់តំណាងភាគីទំាងសង
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ខាង។ ក្នុងេពលៃនការប ំងែខ ភាពយន្តេនាះ និងេដាយមានការអនុ តពី្របធាន 
េលាក សួន បុ៊ន បានបងាញេដាយសេង្ខបអំពីចំណុចទំាងឡាយែដលទាក់ទងេទៅនឹង
អង្គេហតុ។ 

េនៅក្នុងដំេណើរការៃននីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក រ គូភាគីបានដាក់ជូននូវេសចក្ត ី
េស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យដូចខាងេ្រកាមេនះ៖ 

តាងនាមឱ រដាភិបាលកម្ពជុា៖ 
េនៅក្នុងបណ្ដឹងនិងេនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធី៖ 
"េទាះបីជារាជាណាច្រកៃថចូលខ្លួនឬមិនចូលខ្លួនក៏េដាយ សូមតុលាការេមតាេធ្វើ

ការវិនិច្ឆ័យនិង្របកាសថា៖ 
(១) រាជាណាច្រកៃថ មានកាតព្វកិច្ច្រតូវដកេចញឱ អស់នូវកងកមំាង្របដាប់ 
អាវុធ ែដលខ្លនួបានេបាះទីតំាងេនៅវិកិណ្ណដានៃន្របាសាទ្រពះវិហារ ចាប់តំាង 
ពីឆំា១៩៥៤។  
(២) អធិបេតយ ែដនដីេលើ្របាសាទ្រពះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់្រពះរាជាណាច្រក 
កម្ពុជា។"  

េនៅក្នងុការេឆ្លើយតប៖ 
"សូមតុលាការេមតា៖ 
I.- ្រចានេចាលនូវេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ ែដលដាក់ជូនេដាយរាជាណាច្រកៃថ 
េនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីតបរបស់ៃថ ជាពិេសសក្នុងករណីចំាបាច់ចំេពាះការ
បងាញនូវសំអាងេហតុនានា ស្រមាប់ការបដិេសធនូវេសចក្តីេស្នើសំុបែន្ថមនានា
ែដលនឹងអាចដាក់ជូនតុលាការេដាយរាជាណាច្រកៃថជាយថាេហតុ។ 
II.- សេ្រមចេសចក្តីតាមេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទំាងឡាយ ែដលមានេនៅក្នុង 
បណ្ដឹងេផ្តើមនីតិវិធីេនះរបស់កម្ពុជា និងេនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីរបស់កម្ពុជា។  
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សូមេមតាវិនិច្ឆយ័និង្របកាសថា៖ 
១.- រាជាណាច្រកៃថ មានកាតព្វកិច្ច្រតូវដកេចញនូវកងកមំាង្របដាប់អាវុធែដល
ខ្លួនបានេបាះទីតំាងេនៅវិកិណ្ណដានៃន្របាសាទ្រពះវិហារ ចាប់តំាងពីឆំា១៩៥៤។  
២.- អធិបេតយ ែដនដីេលើ្របាសាទ្រពះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់្រពះរាជាណាច្រក  
កម្ពុជា។" 

តាងនាមឱ រដាភិបាលៃថ៖ 
េនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីតប៖ 
"រដាភិបាលៃថេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យថា៖ 
(១) ការទាមទាររបស់្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េនៅក្នុងពាក បណ្ដងឹនិងដំេណើរការ 
នីតិវិធី មិនមានមូលដានេទ និងគប ី្រតូវបាន្រចានេចាល។ 
(២) ្របាវិហានស្ថិតេនៅក្នុងែដនដីៃន្របេទសៃថ៖ សូមតុលាការជាទីេគារពេមតា 
េធ្វើការវិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសដូេច្នះ។" 

េនៅក្នុងេពលដំេណើរការៃននីតិវិធីទាញេហតុផលេដាយផាល់មាត់  េនៅក្នុងេពល
បិទសវនាការ នាៃថ្ងទី១៣ ែខមីនា ឆំា១៩៦២ េមធាវីៃន្របេទសៃថបានេស្នើសំុពន រេពល
េធ្វើេសចក្តីេស្នើសំុចុងេ្រកាយក្នុងនាមឱ ្របេទសៃថ រហូតដល់េ្រកាយេពលសាប់សាក ីនិង
អ្នកជំនាញ។ អ្នកតំណាងរបស់ភាគីកម្ពុជា្រតូវបានេស្នើសំុឱ បងាញទស នៈរបស់ខ្លួនអំពី
ប េនះ និងបាន្របកាសថាខ្លួនមានការេជឿជាក់ទំាង្រសុងេលើភាពយុត្តិធម៌និងគតិបណិត
របស់តុលាការ។ េ្រកាយពីបានពិភាក គារួច តុលាការបានសេ្រមចយល់្រពមចំេពាះការ
េស្នើសំុេសចក្តីអនុ តេដាយខ្លួនយល់េឃើញថា បនាប់ពីបានសាប់សាក ីនិងអ្នកជំនាញ 
និងេនៅមុនេពលែដលភាគីៃថេធ្វើេសចក្តីេស្នើសំុចុងេ្រកាយ  អ្នកតំណាងរបស់ភាគីកម្ពុជាអាច
ដាក់នូវេសចក្តីែកលម្អៃនេសចក្តីេស្នើសំុរបស់ខ្លួន ្របសិនេបើខ្លួនមានបំណងចង់េធ្វើបនាប់ពី
បានសាប់សាក ីនិងអ្នកជំនាញទំាងេនាះ។ 

េសចក្តីេស្នើសុំវិនិច្ឆ័យែដលដាក់ជូនតុលាការេដាយគូភាគី េនៅក្នុងនីតិវិធីទាញ 
េហតុផលេដាយផាល់មាត់ េហើយជាពិេសសបនាប់ពីការសេ្រមចខាងេដើម មានដូចខាង
េ្រកាម៖ 
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តាងនាមឱ រដាភិបាលកម្ពជុា៖ 
ក. េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ ែដល្រតូវបានអាននាេពលេធ្វើសវនាការៃថ្ងទី៥ ែខមីនា 
ឆំា១៩៦២៖ 

"សូមតុលាការេមតា៖ 
១. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា ែខ ្រពំែដនរវាងកម្ពុជានិងៃថ េនៅតំបន់ដងែរក 
គឺជាែខ ែដលបានគូសេនៅេលើែផនទីរបស់គណៈកម្មការកំណត់្រពំែដនរវាងឥណូ
ចិននិងេសៀម (ឧបសម្ព័ន្ធ១ែដលមានភាប់នឹងដំេណើរការនីតិវិធីរបស់ភាគីកម្ពុជា)។ 
២. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា ្របាសាទ្រពះវិហារមានទីតំាងស្ថិតេនៅក្នុងែដន
ដីេ្រកាមអធិបេតយ របស់្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 
៣. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា រាជាណាច្រកៃថមានកាតព្វកិច្ច្រតូវដកេចញនូវ 
កងកមំាង្របដាប់អាវុធ ែដលខ្លួនបានេបាះទីតំាងេនៅវិកិណ្ណដានៃន្របាសាទ្រពះ
វិហារក្នុងែដនដីកម្ពុជា ចាប់តំាងពីឆំា១៩៥៤មក។  
៤. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា រាល់រូបចមាក់ សិលាចារឹក បំែណកៃន្របាសាទ 
គំរូថ្មភក់និងកុលាលភាជន៍បុរាណ ែដល្រតូវបានយកេចញពី្របាសាទេដាយ
អាជាធរៃថ តំាងែតពីឆំា១៩៥៤ រដាភិបាលៃថ្រតូវែត្របគល់មកឱ រដាភិបាល
ៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាវិញ។ 

ខ. េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ ែដលមានេឈាះថាេសចក្តីេស្នើសំុចុងេ្រកាយែដល្រតូវអាន 
េនៅក្នុងសវនាការ ៃថ្ងទី២០ ែខមីនា ឆំា១៩៦២ 

"សូមតុលាការេមតា៖ 
១. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា ែផនទីតំបន់ដងែរក(ឧបសម្ព័ន្ធ១ៃនដំេណើរការ 
នីតិវិធីរបស់ភាគីកម្ពុជា) បាន្រតូវគូសេឡើងនិងេបាះពុម្ពផ យក្នុងនាមនិងជា 
្របេយាជន៍ដល់គណៈកម្មការច្រមុះកំណត់្រពំែដន ែដលបានបេង្កើតេឡើងេដាយ 
អនុស ចុះៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៤ ថាែផនទីេនះ តំណាងឱ េសចក្តី
សេ្រមចរបស់គណៈកម្មការខាងេលើេនះ និងេដាយសារេហតុការណ៍និងតាម
េហតុផលៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀងនិងឥរិយាបថបន្តបនាបរ់បស់គូភាគី ថាែផនទីេនះ
មានលក្ខណៈជាសន្ធិស ។ 
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២. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា ែខ ្រពំែដនរវាងកម្ពុជានិងៃថេនៅក្នុងតំបន់ 
ជេមាះេនះក្នុងបរិេវណ្របាសាទ្រពះវិហារ គឺជាែខ ្រពំែដនែដលបានគូសេនៅេលើ 
ែផនទីរបស់គណៈកម្មការកំណត់្រពំែដនរវាងឥណូចិន-េសៀម (ឧបសម្ព័ន្ធ ១ ៃន
ដំេណើរការនីតិវិធីរបស់កម្ពុជា)។ 
៣. វិនិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា ្របាសាទ្រពះវិហារមានទីតំាងស្ថិតេនៅក្នុង 
ែដនដីេ្រកាមអធិបេតយ របស់្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ 
៤. វិនិច្ឆ័យនិង្របកាសថា រាជាណាច្រកៃថមានកាតព្វកិច្ច្រតូវដកេចញនូវកង
កមំាង្របដាប់អាវុធ ែដលខ្លួនបានេបាះទីតំាងេនៅវិកិណ្ណដានៃន្របាសាទ្រពះវិហារ 
េនៅក្នុងែដនដីកម្ពុជា ចាប់តំាងពីឆំា១៩៥៤មក។  
៥. វនិិច្ឆ័យេសចក្តីនិង្របកាសថា រាល់រូបចមាក់ សិលាចារឹក បំែណកៃន្របាសាទ 
គំរូថ្មភក់និងកុលាលភាជន៍បុរាណ ែដល្រតូវបានយកេចញពី្របាសាទេដាយ
អាជាធរៃថ តំាងែតពីឆំា១៩៥៤ រដាភិបាលៃថ្រតូវែត្របគល់មកឱ រដាភិបាលៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាវិញ។" 

តាងនាមឱ រដាភិបាលៃថ ៖ 
ក. េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដល្រតូវបានអានេនៅក្នុងសវនាការៃថ្ងទី២០ ែខមីនាឆំា១៩៦២  
 "ពាក់ព័ន្ធនឹងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានដាក់េដាយរដាភិបាលកម្ពុជាេនៅ
ៃថ្ងទី៥ ែខមីនា ឆំា១៩៦២  រដាភិបាលៃថសូមដាក់ជូនតុលាការនូវេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ
របស់ខ្លួន ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ១. សូមតុលាការេមតាកំុទទួលយកមកពិចារណាេលើការទាមទារ  ែដលបានេស្នើ
េដាយភាគីកម្ពុជា  េនៅក្នុងកថាខណទី១និងទី៤ ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដល
ដាក់ជូនេដាយអ្នកតំណាងរដាភិបាលកម្ពុជា កាលពីៃថ្ងច័ន្ទ ទី៥ ែខមីនា េដាយ
េហតុថាការទាមទារទំាងពីរេនះ្រតូវបានដាក់យឺតេពលេពក េហើយមិនបានបញ្ចូល
េទៅក្នុងការទាមទារទំាងឡាយ ែដលរដាភិបាលកម្ពុជាបានមានបំណងដាក់ជូន
តុលាការេនៅក្នុងបណ្ដឹងេផ្តើមនីតិវិធីេនះ ឬក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍
អក រ េហើយេនះគឺជាេលើកដំបូងែដលអ្នកតំណាងរបស់កម្ពុជាេលើកេឡើងេនៅេពល 
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ែដលគាត់បានេធ្វើេសចក្តីេស្នើសំុរបស់កម្ពុជា។ េហតុដូេច្នះភាគីៃថសូមេស្នើតុលាការ
ថាមិនគួរទទួលយកការទាមទារទំាងេនះមកពិចារណាេទ។  

២. ជាជំនួសវិញ  
"ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារទី១ ៃនការទាមទារទំាងឡាយខាងេលើេនះ ភាគីៃថសូម
ដាក់ជូននូវេសចក្តីសន្និដានដូចខាងេ្រកាម៖ 

(i)  េគមិនអាចប ក់បានថា ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ ជាឯកសារែដល 
ត្រមូវឱ ភាគីទំាងអស់េគារពតាមេនាះេទ េបើេទាះបីជាតាមខ្លឹមសារ 
ៃនអនុស ឆំា១៩០៤ ឬតាមេហតុផលេផ ងពីេនះក៏េដាយ ។ 

(ii) តាមពិត ្របេទសៃថនិង្របេទសកម្ពុជាពំុបានចាត់ទុក្រពំែដនែដល 
បានគូសេនៅេលើឧបសម្ព័ន្ធ១  ជា្រពំែដនរវាង្របេទសៃថនិង្របេទស 
កម្ពុជា េនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដងែរកេទ។  

(iii) េដាយសារេហតុផលទំាងឡាយខាងេលើេនះ  ែខ ្រពំែដនែដលបាន 
គូសេនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ មិនគួរយកមកជំនួសែខ ្រពំែដនែដលមាន 
្រសាប់េនៅតាមជួរភ្នំដងែរកេនាះេទ ែដលតាមពិត្រតូវបានភាគីទំាង
ពីរេធ្វើការកត់សមា្គល់និងទទួលយករួចេហើយ។  

(iv) ដូេច្នះ េទាះបីជាតុលាការយល់េឃើញថា សម្រសបនឹងទទួលយក 
មកពិចារណានូវការទាមទារ (I) ខាងេលើនាេពលេនះ ែដលេស្នើេឡើង
េដាយកម្ពុជា ផ្ទយុនឹងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យរបស់ៃថក៏េដាយ ក៏ៃថ
សូមេស្នើថា ការទាមទារេនះមិនមានមូលដាន្រគប់្រគាន់េទ ែផ្អកតាម
អង្គេសចក្តី េហើយគប ីបដិេសធេចាល។  

៣. សូមដាក់ជូនេសចក្តីេស្នើសំុបែន្ថមដូចខាងេ្រកាម េដើម ីេឆ្លើយតបនឹងេសចក្តី
េស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី២និងទី៣របស់កម្ពុជា៖ 

(i) មានភស្តុតាងជាេ្រចើនបងាញថា  ្រគប់េពលេវលាសំខាន់ៗទំាងអស់ 
ៃថបានអនុវត្តអធិបេតយ េពញេលញក្នុងតំបន់្របាសាទេនះ េដាយ
គានកម្ពុជា។ ផ្ទយុេទៅវិញ ្របសិនេបើអធិបេតយ េនះ្រតូវបានបដិេសធ 
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េហើយ្របសិនេបើកម្ពុជាបានអនុវត្តមុខងាររដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនណាមួយ
េនៅក្នុងតំបន់ខាងេលើ សកម្មភាពែបបេនាះមានលក្ខណៈម្តងមា្កល
និងមិន្របាកដ្របជា េហើយេទាះស្ថិតក្នុងករណីណាក៏េដាយ ក៏មិន
អាចលុបេចាល ឬក្រមិតការអនុវត្តអធិបេតយ េពញេលញរបស់ៃថ
េនៅក្នុងតំបន់ខាងេលើេនះបានេឡើយ។  

(ii) ែខ ែបងែចកទឹកេនៅក្នុងតំបន់ខាងេលើ ្រសបគាភាគេ្រចើននឹងចំេណាត
ថ្មជំុវិញ្របាវិហាន និងបេង្កើតបានជា្រពំែដនតាមសន្ធិសញ្ញេនៅក្នុង
តំបន់ខាងេលើេនះ ដូចមានែចងក្នុងអនុស ឆំា១៩០៤។ 

(iii) េនៅក្នុងក្រមិតែដលថា ែគមចំេណាតថ្មមិន្រសបគាទំាង្រសុងេទៅនឹង 
ែខ ែបងែចកទឹកដូចបានបងាញឱ េឃើញេដាយសណា្ឋនដីេនៅក្នុង 
តំបន់េនះ ភាពខុសគាៃនបែ្រមប្រមួលមានក្រមិតតិចតួចបុ៉េណាះ 
េហើយមិនគួរយកមកពិចារណាេទ។  

(iv) លក្ខណៈទូេទៅៃនតំបន់េនាះ អនុ តឱ មាន្រចកចូលេទៅកាន់ 
្របាសាទពីខាង្របេទសៃថ រីឯ្រចកចូល្របាសាទពីខាង្របេទស
កម្ពុជា ្រតូវេឡើងកាត់ចំេណាតភ្នំខ្ពស់ ពីវាលទំនាបកម្ពុជា។  

(v) ក្នុងកាលៈេទសៈៃនេរឿងក្តីេនះ េគមិនអាចអនុវត្តេដើម ីជា្របេយាជន៍ 
ដល់កម្ពុជានូវលទ្ធិណាមួយ ែដលេលើកេឡើងេដាយេមធាវីកម្ពុជា
េឡើយ មិនថាជាការយល់្រពម (acquiescence) ការមិនែ្រប្រកឡះ
សម្តី  (estoppel) ឬអាជាយុកាល (prescription) េនាះេទ។ 

(vi) េទាះក្នុងករណីណាក៏េដាយ តុលាការមិនគួរអនុ តឱ កម្ពុជាដាក់ 
េស្នើសំុការទាមទារមួយ េដាយែផ្អកេលើអាជាយុកាលែដលពំុមាន 
េលើកេឡើងេនៅកែន្លងណាមួយេសាះ េនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីរបស់ 
ខ្លួន ឬរហូតដល់ជិតចុងបញ្ចប់ៃនការបងាញេហតុផលេដាយផាល់
មាត់របស់ខ្លួន េទើបេលើកេឡើងនូវការទាមទារែបបេនះ។ 
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(vii) េទាះក្នុងករណីណាក៏េដាយ ភស្តុតាងែដលជា្របេយាជន៍ដល់កម្ពុជា 
មិន្រគប់្រគាន់ទំាង្រសុង េដើម ីផ្តល់ឱ កម្ពុជានូវកម្មសិទ្ធិេដាយអាជា
យុកាលេនាះេទ។  

 ដូេច្នះ េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី២និងទី៣ របស់កម្ពុជាគួរ្រតូវ 
បដិេសធេចាល។  

៤. បែន្ថមនិងជំនួសឱ េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៤របស់កម្ពុជា ភាគីៃថសូមេស្នើថា 
េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យេនះ េបើទុកជាតុលាការទទួលយកមកពិចារណា ក៏ពំុមាន 
ភស្តុតាងគំា្រទទាល់ែតេសាះ ដូេច្នះេហើយការទាមទារដាក់ជូនេដាយភាគីកម្ពុជា 
េនៅក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៤េនះមិនអាចគំា្រទបានេទ។"  

ខ. េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល ្រតូវបានដាក់ជូនេនៅៃថ្ងទី២០ ែខមីនា 
ឆំា១៩៦២ បនាប់ពីសវនាការ។  

 "ពាក់ព័ន្ធនឹងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ ែដលបានែកស្រមួលដាក់ជូនេដាយរដា
ភិបាលកម្ពុជា កាលពីៃថ្ងទី២០ ែខមីនា ឆំា១៩៦២ រដាភិបាលៃថសូមេគារពដាក់េសចក្តី
េស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យជូនតុលាការដូចខាងេ្រកាម៖ 
I. ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារទី១ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល៖ 

១. ភស្តុតាងទំាងមូលេនៅចំេពាះមុខតុលាការបងាញថា ែផនទីេនៅក្នុងតំបន់ភ្នំ
ដងែរក ែដលជាឧបសម្ព័ន្ធ១ៃនដំេណើរការនីតិវិធីរបស់កម្ពុជាមិន្រតូវបានេគេរៀបចំ
ឬេបាះពុម្ពផ យ ក្នុងនាមនិងជា្របេយាជន៍ដល់គណៈកម្មការច្រមុះកំណត់្រពំែដន
ែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងតាមអនុស  ចុះៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៤ េទ។ 
េដាយែឡក គណៈកម្មការច្រមុះខាងេលើ រួមមានគណៈកម្មការបារំាង និងគណៈ
កម្មការេសៀម ក៏បុ៉ែន្តឧបសម្ព័ន្ធ១ខាងេលើ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយ សមាជិក
គណៈកម្មការបារំាងែតមាក់ឯង និង្រតូវបានេបាះពុម្ពផ យែតក្នុងនាមគណៈកម្មការ
បារំាងែតមាក់ឯងបុ៉េណាះ។ 
២. ម្រន្តីបារំាងែដលបានេរៀបចំឧបសម្ព័ន្ធ១ខាងេលើ ពំុមានអំណាចអ្វីផ្តល់ការ
បក្រសាយផ្លូវការឬចុងេ្រកាយណាមួយអំពីេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកម្មការ
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ច្រមុះខាងេលើេនាះេទ េហើយរឹតែតពំុមានអំណាចក្នុងការបក្រសាយេគាលបំណង
របស់គណៈកម្មការច្រមុះខាងេលើ េនៅ្រតង់ចំណុចែដលពំុមានេសចក្តីសេ្រមច
ណាមួយ្រតូវបានកត់្រតាទុកេនាះេទ។ 
៣. គានេសចក្តីសេ្រមចរបស់គណៈកម្មការច្រមុះខាងេលើ្រតូវបានកត់្រតាទុក
អំពី្រពំែដនេនៅ្របាវិហានេទ។ ្របសិនេបើគណៈកម្មការច្រមុះខាងេលើពិតជាបាន
ឈានេទៅដល់េសចក្តីសេ្រមចែបបណាេនាះ េសចក្តីសេ្រមចេនាះមិនែមនជា
តំណាង្រតឹម្រតូវេនៅេលើឧបសម្ព័ន្ធ១ខាងេលើេនះេទ បុ៉ែន្តគឺជាេសចក្តីសេ្រមច
ែដលថា េនៅក្នុងតំបន់្របាវិហាន ្រពំែដនគួរ្រតួតសីុគាជាមួយនឹងែគមចំេណាតថ្ម។  
៤. ពំុមានកិច្ច្រពមេ្រពៀងេ្រកាយៗមកេទៀតរបស់គូភាគីែដលផ្តល់ឱ ឧបសម្ព័ន្ធ១ 
នូវលក្ខណៈជាេទ្វភាគីឬជាអនុស េទ។  
៥. ឥរិយាបថរបស់គូភាគី ចំេពាះលក្ខណៈជាអនុស របស់ឧបសម្ព័ន្ធ១ខាងេលើ
បងាញថា ភាគីទំាងពីរពំុបានចាត់ទុកែខ ្រពំែដនែដលបានគូសេនៅេលើឧបសម្ព័ន្ធ១ 
ជាែខ ្រពំែដនេនៅភ្នំដងែរកេទ ើយ។ ៃថបានបន្តការកាន់កាប់េដាយគានជេមាះេនៅ
េលើទឹកដីទំាងអស់េនៅេលើកំពូលភ្នំដងែរក។ េនៅទីកែន្លងណាក៏េដាយ ែដលមាន
ែគមចំេណាតថ្មេលើភ្នំដងែរក ែគមចំេណាតថ្មេនះនឹង្រតូវបានទទួលយកជា្រពំែដន
ែខ ែបងែចកទឹក ែដល្រតូវបានបេង្កើតេទ ើងេនៅក្នុងតំបន់េនះតាមមា្រតា១ៃនអនុ
ស ឆំា១៩០៤។  
៦.  េបើេទាះបីជាឧបសម្ព័ន្ធ១ខាងេលើេនះ ្រតូវបានចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈជា
អនុស ក៏េដាយ ក៏ែខ ្រពំែដនែដលបានគូសេនៅេលើែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១េនះនឹង
មិនត្រមូវឱ គូភាគីេគារពតាមេឡើយ ពីេ្រពាះថា - ស្ថិតេនៅក្នុងតំបន់ជេមាះេនះ - 
វាែផ្អកេទៅេលើការវាស់ែវងមិនសុ្រកឹតេនៅេលើដីជាក់ែស្តង។  

II. ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារទី២ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល 
 ១. សូមតុលាការកំុទទួលយកមកពិចារណានូវការទាមទារេនះ ពីេ្រពាះថា៖ 

(i)  ការទាមទារចំេពាះតំបន់ "េនៅក្នុងបរិេវណ្របាសាទ្របាវិហាន" គឺជាការ
ព្រងីកការទាមទារ ែដលរដាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនេនៅក្នុងបណ្ដឹង 
េផ្តើមនីតិវិធីេនះ និងេនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក រ។ 
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(ii) លក្ខខណៃនការទាមទារមានភាពមិនច ស់លាស់ េដើម ីឱ តុលាការ 
និងរដាភិបាលៃថអាចកំណត់បាននូវទំហំទឹកដីែដល្រតូវទាមទារេនាះ។  

២. ជាជំនួសវិញ រដាភិបាលៃថសូមេលើកេឡើងម្តងេទៀតនូវកថាខណ៣ៃនេសចក្តី
េស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន ែដលបានដាក់ជូនកាលពីសវនាការរបស់តុលាការេនៅ 
ៃថ្ងទី២០ ែខមីនា ឆំា១៩៦២។  

III. ចំេពាះការទាមទារទី៣និងទី៤ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល  

រដាភិបាលៃថ សូមេលើកេឡើងម្តងេទៀតនូវកថាខណ៣ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យ
របស់ខ្លួនែដលបានដាក់ជូនកាលពីសវនាការរបស់តុលាការ េនៅៃថ្ងទី២០ ែខមីនា ឆំា១៩៦២។  

IV. ចំេពាះការទាមទារទី៥ៃនេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល 
១. សូមតុលាការកំុទទួលយកមកពិចារណាេលើការទាមទារេនះ ពីេ្រពាះការទាម
ទារេនះ ព្រងីកពីេលើការទាមទារែដលរដាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ជូនេនៅក្នងុបណ្ដឹង
េផ្តើមនីតិវិធីនិងេនៅក្នុងដំេណើរការនីតិវិធីជាលាយលក្ខណ៍អក រ។  
២.  ជាជំនួសវិញ ការ្រចានេចាលនូវការទាមទារទី១ ទី២ និងទី៣ៃនេសចក្តីេស្នើសំុ
ឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានែកស្រមួល ្រតូវែតនំាេទៅដល់ការ្រចានេចាលនូវការទាមទារ
េនះ។  
៣. ជាជំនួសវិញ ការទាមទារេនះគួរកំណត់ចំេពាះែតវត្ថុទំាងឡាយតាម្របេភទ 
ែដល្រតូវប ក់េនៅក្នុងការទាមទារ ែដល្រតូវប ក់េដាយភស្តុតាងេនៅចំេពាះ 
មុខតុលាការថា អាជាធរៃថបានយកេចញពី្របាសាទ ចាប់តំាងពីឆំា១៩៥៤។" 
 

* 
* * 

 េនៅក្នុងសាលដីការបស់ខ្លួនចុះៃថ្ងទី២៦ ែខឧសភា ឆំា១៩៦១ ែដលតាមរយៈ 
សាលដីកាេនះ តុលាការបានទទួលសា្គល់សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន េដើម ីវិនិច្ឆ័យេលើជេមាះែដល 
រដាភិបាលកម្ពជុាបានប្តឹងមកតុលាការ េនៅៃថ្ងទី៦ ែខតុលា ឆំា១៩៥៩ តុលាការបានកំណត់ 
ចំណុចវិវាទដូចខាងេ្រកាមេនះ ៖ 
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 "េនៅក្នុងសំណំុេរឿងេនះ កម្ពុជាបានេចាទ្របកាន់ការរេលាភបំពានេដាយភាគីៃថ 
េលើអធិបេតយ ទឹកដីរបស់កម្ពុជាេនៅតំបន់្របាសាទ្រពះវិហារ និងបរិេវណជំុវិញ្របាសាទ។ 
ៃថេឆ្លើយតបវិញេដាយប ក់អះអាងថា តំបន់ែដលមានប ស្ថិតេនៅខាងៃថៃន្រពំែដនរួម
រវាង្របេទសទំាងពីរ េហើយស្ថិតេនៅេ្រកាមអធិបេតយ របស់ៃថ។ េនះគឺជាជេមាះអំពីអធិប
េតយ ែដនដី។"   

ដូេច្នះ ចំណុចវិវាទែដលមានេនៅចំេពាះមុខតុលាការគឺការយល់េឃើញខុសគាអំពី 
អធិបេតយ េលើតំបន់ៃន្របាសាទ្រពះវិហារ។ េដើម ីេដាះ្រសាយប អធិបេតយ ែដនដីេនះ 

តុលាការ្រតូវែតពិនិត េមើលែខ ្រពំែដនរវាងរដ្ឋទំាងពីរេនៅក្នុងតំបន់េនាះ។ តុលាការបាន 
ទទួលែផនទីជាេ្រចើន េហើយក៏បានេធ្វើការពិចារណាមួយចំនួនរួចេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប  

េនះ។ តុលាការនឹងពិនិត ពិចារណាេលើែផនទីនីមួយៗៃនែផនទីទំាងេនះ ែតក្នុង្រកបខណ 
ែដលតុលាការអាចរកេឃើញអំពីមូលេហតុនានា ែដលមានេនៅក្នុងែផនទីស្រមាប់េធ្វើការ 
សេ្រមចេសចក្តី េដើម ីេដាះ្រសាយជេមាះែតមួយគត់ែដលបានដាក់ជូនមកតុលាការ េហើយ 
ែដលចំណុចវិវាទេនះេទើបែត្រតូវបានេលើកេឡើងខាងេលើ។    

 

* 
* * 

 

្របាសាទ្រពះវិហារ គឺជាបដិសរណដានពិសិដ្ឋនិងជាទីសកា្ករៈបុរាណមួយ ែដល 
ស្ថិតេនៅ្រពំែដនៃថ-កម្ពុជា។ បច្ចុប ន្ន េទាះបីជាែផ្នកខ្លះ្រតូវបានែបកបាក់ក៏េដាយ ក៏្របាសាទ 
មានផល្របេយាជន៍ែផ្នកសិល ៈ និងបុរាណវិទ យ៉ាងសេម ើម េហើយេនៅែតេ្របើ្របាស់ជា
កែន្លងធម្មយា្រតា។ ្របាសាទេនះតំាងេនៅេលើពយភ្នំខ្ពស់ែដលមានេឈាះដូចគា ស្ថិតេនៅ 
តំបន់ខាងេកើតៃនជួរភ្នំដងែរក ែដលជាធម្មតាបេង្កើតបានជា្រពំ្របទល់រវាង្របេទសទំាងពីរ 
េនៅក្នុងតំបន់េនះ គឺ្របេទសកម្ពុជាេនៅខាងត ូងនិង្របេទសៃថេនៅខាងេជើង។ ែផ្នកជាេ្រចើន 
ៃនជួរភ្នំេនះ រួមផ ំេដាយផំាងថ្មេចាតខ្ពស់ៗេឡើង្រតង់ពីេលើវាលទំនាបរបស់្របេទសកម្ពុជា។ 
េនះគឺជាសានភាពេនៅ្រពះវិហារែតម្តង ែដលអគារ្របាសាទធំស្ថិតេនៅ្រតង់កំពូលៃនទីខ្ពស់ 
រាង្រតីេកាណលយេចញេទៅរកតំបន់ទំនាប។ ចាប់ពីែគមៃនចំេណាតខ្ពស់ សានភាពទូេទៅ 
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ៃនៃផ្ទដីមានលក្ខណៈជាជ្រមាលេឆាះេទៅទិសខាងេជើងរហូតដល់ទេន្លណាមមូន ែដលស្ថិត 
េនៅក្នុង្របេទសៃថ។  

 តាមការពិពណ៌នាខាងេលើ គឺជាក់ែស្តងណាស់ថាែខ ្រពំែដនែដលេដើរតាមបេណា្ដយ
ែគមចំេណាតថ្មឬេទាះបីជាក្នុងក្រមិតណាមួយក៏េដាយ េបើវាេដើរេទៅទិសខាងត ូងនិងខាង
េកើតៃនតំបន់្របាសាទ េនាះតំបន់េនះនឹងស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសៃថ។ ផ្ទុយេទៅវិញ េបើែខ
្រពំែដនេដើរេទៅទិសខាងេជើងឬេទៅទិសខាងេជើងនិងខាងលិច េនាះតំបន់្របាសាទ្រពះវិហារ
នឹងស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។  

 ្របេទសៃថបានទទូចថា ែគមៃនចំេណាតថ្មបេង្កើតបានជាែខ ្រពំែដនធម្មជាតិនិង 
ជាក់ែស្តងេនៅក្នុងតំបន់េនះ។ េដើម ីគំា្រទការអះអាងេនះ ្របេទសៃថបានេយាងេទៅដល់ 
ភស្តុតាងជាឯកសារែដលប ក់ពីឆន្ទៈរបស់ភាគីទំាងពីរ ក្នុងការបេង្កើតែខ ្រពំែដនែដល 
នឹងមិន្រតឹមែតមានលក្ខណៈធម្មជាតិបុ៉េណាះេទ គឺែថមទំាងជាក់ែស្តងនិងមិនអាចភាន់្រចឡំ 
េទៀតផង ដូចជាទេន្ល ជួរភ្នំ និងចំេណាតថ្មខ្ពស់ែដលមាន្រសាប់េនះ។  

 ឆន្ទៈរបស់ភាគីទំាងពីរែដលចង់បានែខ ្រពំែដនមួយ ែដលមានលក្ខណៈធម្មជាតិ 
និងជាក់ែស្តង អាចេឆ្លើយតបបានតាមេស្ទើរែត្រគប់ែខ បនាត់ណាមួយ ែដលេដើរតាមគន្លង
ែដលអាចសមា្គល់បានតាមបេណា្ដយជួរភ្នំសំខាន់ៃនជួរភ្នំដងែរក។ ្រពំែដនអាចនឹងេដើរតាម
ែខ បនាត់កំពូលភ្នំ ែខ ែបងែចកទឹក ឬែខ ចំេណាតភ្នំមួយ (េនៅទីណាែដលមានចំេណាតភ្ន ំ
េហើយែដលករណីេនះេស្ទើរែតគាន)។ ដូចែដលេគបានេឃើញនាេពលបច្ចុប ន្នេនះ ភាគី
ទំាងពីរបានសេ្រមចយកែខ ែបងែចកទឹក។ េធ្វើែបបេនះ េគសន្មតថាភាគីទំាងពីរបានទទួល
ដឹងឮថា ែខ បនាត់ែបបេនះ េទាះស្ថិតក្នុងទីតំាងជាក់លាក់ណាមួយក៏េដាយ នឹងមិនែមន
ចំាបាច់ថា ជាែខ បនាត់ដូចគាេទៅនឹងែខ បនាត់តាមកំពូលភ្នំឬចំេណាតថ្មេនាះេទ។ ដូេច្នះ 
េគមិនអាចសន្មតថាភាគីទំាងពីរមានបំណងថា េនៅទីណាែដលមានចំេណាតភ្នំ ្រពំែដន្រតូវ
ែតស្ថិតេនៅតាមបេណា្ដយចំេណាតភ្នំេនាះេឡើយ េដាយមិនគិតពីការពិចារណាដៃទេទៀត។  

 ភាគីទំាងពីរក៏បានែផ្អកេលើអំណះអំណាងដៃទេទៀត ែដលមានលក្ខណៈជារូបវន្ត 
្របវត្តិសា្រស្ត សាសនា និងបុរាណវិទ ផងែដរ ប៉ុែន្តតុលាការមិនអាចចាត់ទុកអំណះ
អំណាងទំាងេនាះថាមានលក្ខណៈែដល្រតូវសេ្រមចបានតាមផ្លូវច ប់េឡើយ។  
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* 
* * 

 

 ពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងបន្ទុកៃនភស្តុតាង េដាយែផ្អកេលើជំហរជាផ្លូវការ្រតូវបានបងាញ 
ឱ េឃើញថា េទាះបីជាកម្ពុជាជាេដើមបណ្ដឹងែដលបានចាប់េផ្តើមនីតិវិធីក៏េដាយ ក៏្របេទសៃថ 
គឺជាអ្នកទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមាក់ផងែដរ េដាយសារែតការទាមទារែដលខ្លួនបានដាក់ជូន 
េនៅក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី២ៃនដំេណើរការនីតិវិធីតប េហើយែដលទាក់ទិននឹងអធិប 
េតយ េលើែដនដីមួយកែន្លងដូចគា។ ទំាង្របេទសកម្ពុជានិង្របេទសៃថេធ្វើការទាមទារ
េរៀងៗខ្លួន េដាយពឹងែផ្អកេលើអង្គេហតុនិងការអះអាងែដល្រតូវបានប ក់និងេលើកេឡើង
េដាយភាគីមា្ខងឬភាគីមា្ខងេទៀត។ ជាការពិតណាស់ បន្ទុកៃនភស្តុតាងទាក់ទងនឹងការ
ទាមទារ អា្រស័យេលើភាគីែដលបានអះអាងឬេលើកេឡើងក្នុងការទាមទារទំាងេនះ។ 
 
 

* 
* * 

 

 រហូតដល់េពលែដលកម្ពុជាទទួលបានឯករាជ េនៅឆំា១៩៥៣ កម្ពុជាគឺជាែផ្នកមួយ 
ៃនឥណូចិនបារំាង េហើយទំនាក់ទំនងការបរេទសរបស់ខ្លួន ដូចគានឹង្របេទសរបស់ឥណូចិន
បារំាងមួយចំនួនេផ ងេទៀតែដរ ្រតូវបានេធ្វើេដាយ្របេទសបារំាង ក្នុងនាមអំណាចអាណា
ព បាល។  ជារួម គូភាគីទំាងពីរឯកភាពទទួលសា្គល់ថា ជេមាះបច្ចុប ន្នមាន្របភពកំេណើត
មកពីការេដាះ្រសាយ្រពំែដនក្នុងអំឡុងឆំា ១៩០៤-១៩០៨ រវាងបារំាងនិងេសៀម (ែដល
េ្រកាយមក្រតូវបានេហៅថាៃថ) និងជាពិេសសថា អធិបេតយ េលើ្រពះវិហារែផ្អកេលើអនុស  
្រពំែដនចុះៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៤ និងែផ្អកេលើ្រពឹត្តិការណ៍េ្រកាយពីៃថ្ងេនាះមក។ 
េហតុដូេច្នះេហើយបានជាតុលាការមិនពិនិត សានការណ៍ ែដលេកើតមានរវាងភាគីទំាងពីរ
មុនអនុស ឆំា១៩០៤េនាះេទ។ 

 បទប ញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនានាៃនអនុស ចុះៃថ្ងទី១៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៤ ែដលែចង
អំពី្រពំែដនៃនតំបន់ភ្នំដងែរកខាងេកើតមានខ្លឹមសារដូចខាងេ្រកាម ៖ 

 



 

20 
 

"មា្រតា ១ 
្រពំែដនរវាងេសៀមនិងកម្ពុជា េនៅេ្រតើយខាងេឆ្វងទេន្លសាប ចាប់េផ្តើមពីមាត់ពាម

ៃនស្ទឹងរលួស រួចេដើរតាមែខ ្រសបចាប់ពីចំណុចេនាះេឆាះេទៅទិសខាងេកើត រហូតដល់ 
ជួបនឹងែ្រពកកំពង់េទៀម  បនាប់មកបត់េឡើងេទៅទិសខាងេជើង េហើយែខ េនះ្របសព្វនឹង
ែខ បេណា្ដយពីចំណុច្របសព្វេនាះរហូតដល់ជួរភ្នំដងែរក។ ចាប់ពីទីេនាះមក ែខ ្រពំែដន
េដើរតាមែខ ែបងែចកទឹក មា្ខងចេនាះអាងទេន្លណាមែសននិងទេន្លេមគង្គ និងទេន្លណាមមូន 
េនៅមា្ខងេទៀត ែខ េនះ្របសព្វនឹងជួរភ្នំប៉ាដាង េហើយេដើរតាមកំពូលភ្នំេនះ េទៅទិសខាងេកើត
រហូតដល់ទេន្លេមគង្គ។ េនៅែខ ទឹកខាងេលើចាប់ពីចំណុចេនាះ ទេន្លេមគង្គេនៅែតជា្រពំែដន 
ៃនរាជាណាច្រកេសៀម្រសបតាមមា្រតា១ៃនសន្ធិស ចុះៃថ្ងទី៣ ែខតុលា ឆំា១៨៩៣។" 

 

"មា្រតា៣  
ដំេណើរការកំណត់្រពំែដនរវាង្រពះរាជាណាច្រកេសៀម និងទឹកដីែដលបេង្កើតបាន

ជាឥណូចិនបារំាង នឹង្រតូវេរៀបចំេធ្វើេឡើង។ ការកំណត់្រពំែដនេនះនឹង្រតូវអនុវត្តេដាយ
គណៈកម្មការច្រមុះ ែដលមានសមាសភាពម្រន្តីែតងតំាងេដាយ្របេទសជាប់កិច្ចសន
ទំាងពីរ។ កិច្ចការទំាងេនាះពាក់ព័ន្ធនឹង្រពំែដនែដលបានកំណត់ក្នុងមា្រតា១និង២ ្រពម
ទំាងតំបន់ែដលេនៅចេនាះទេន្លសាបនិងសមុ្រទ។" 

ជាបឋម េគេឃើញថាមា្រតាទំាងេនះមិនបាននិយាយអំពី្របាសាទ្រពះវិហារេទ។ 
េដាយេហតុផលេនះេហើយ មុននឹងតុលាការអាចេចញេសចក្តីសេ្រមចទាក់ទងនឹងអធិបេតយ
ភាពេនៅេលើតំបន់្របាសាទបាន លុះ្រតាែតបានពិនិត នូវអ្វីែដលជាែខ ្រពំែដនរួចមក។ 
បនាប់មក េទាះបីលក្ខណៈទូេទៅៃន្រពំែដនែដលកំណត់ក្នុងមា្រតា១ ជាែខ ែបងែចកទឹក 
តាមជួរភ្នំដងែរក ក៏បុ៉ែន្តេយាងតាមមា្រតា៣ ែខ ្រពំែដនពិត្របាកដេនះ នឹង្រតូវកំណត់
េដាយគណៈកម្មការច្រមុះបារំាង-េសៀម។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត ្រតូវកត់សមា្គល់ថាអ្វីែដល
្រតូវកំណត់េនាះគឺ "្រពំ្របទល់" រវាងេសៀមនិងឥណូចិនបារំាង េហើយេទាះបីជាការកំណត់ 
្រពំែដនេនះជាេគាល (prim facie) ្រតូវែផ្អកេលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យែដលែចងក្នុងមា្រតា១ក៏េដាយ 
ក៏េគាលបំណងៃនការកំណត់្រពំែដនេនះ គឺេដើម ីបេង្កើតែខ ្រពំែដនជាក់លាក់មួយ។ េហតុ
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ដូេច្នះ េដើម ីសេ្រមចេគាលេដៅេនះ ែខ ្រពំែដនគឺជាែខ ែដលេកើតេចញពីការងារៃនការ
កំណត់្រពំែដន េលើកែលងែតការកំណត់្រពំែដនេនះ្រតូវបានបងាញថាមិនមានសុពលភាព។ 

 
* 

* * 
 

ភាមៗេនាះ គណៈកម្មការច្រមុះែដលមានសមាជិកបារំាង-េសៀម្រតូវបានបេង្កើត
េឡើងឱ ទទួលបន្ទុកការងារកំណត់្រពំែដនេនៅតាម្រសុកេផ ងៗ រួមទំាង្រសុកមួយចំនួនេនៅ
ែផ្នកខាងេកើតជួរភ្នំដងែរក ែដលជាទីតំាងមាន្របាសាទ្រពះវិហារស្ថិតេនៅ។ គណៈកម្មការ 
ច្រមុះេនះមានពីរ្រកុម មា្ខងគឺបារំាងនិងមា្ខងេទៀតគឺេសៀម េធ្វើការរួមគា ែដលមួយ្រកុមមាន
ម្រន្តីឋានេលខា និងម្រន្តីរដ្ឋបាលជនជាតិបារំាង េ្រកាមការដឹកនំារបស់្របធានជាជនជាតិ
បារំាង េហើយមួយ្រកុមេទៀតគឺសមាជិកេសៀមេ្រកាមការដឹកនំារបស់្របធានជាជនជាតិ
េសៀម។ ពាក់ព័ន្ធនឹង្រពំែដនេនៅជួរភ្នំដងែរក ការងាររបស់គណៈកម្មការច្រមុះេនះ្រតូវបាន
ក្រមិតឱ េធ្វើែតេនៅភាគខាងេកើត (ម្តុំខាងេកើត្រចកកិល) ែដលមាន្របាសាទ្រពះវិហារតំាង
េនៅបុ៉េណាះ។ េនៅេពលេនះ ភាគខាងលិចៃនជួរភ្នំដងែរកទំាងមូលស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសៃថ។ 
េដាយសារែតេនៅេពលមានដំេណាះ្រសាយ្រពំែដនបែន្ថមតាមសន្ធិស ចុះៃថ្ងទី២៣ ែខមីនា 
ឆំា១៩០៧បុ៉េណាះ េទើប្រសុកមួយចំនួនជាប់នឹងភាគខាងលិចភ្នំដងែរក្រតូវបានដាក់ក្នុង
្របេទសកម្ពុជា ែដលេ្រកាយមកតំបន់េនះបានកាយជាតំបន់្រពំែដន។ កិច្ចការកំណត់
្រពំែដនេនៅក្នុងតំបន់្រពំែដនចុងេ្រកាយេនះ ្រតូវបាន្របគល់េទៅឱ គណៈកម្មការច្រមុះទី២ 
ែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងតាមសន្ធិស ឆំា១៩០៧។  

គណៈកម្មការច្រមុះែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងតាមអនុស ឆំា១៩០៤ បាន
េរៀបចំកិច្ច្របជំុេលើកទី១របស់ខ្លួន េនៅែខមករា ឆំា១៩០៥ បុ៉ែន្តកិច្ច្របជំុេនាះមិនបានសេ្រមច
ែផ្នកៃនកិច្ច្របតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ែដលពាក់ព័ន្ធនឹង្រពំែដនេនៅតាមភាគខាងេកើតៃនជួរភ្នំ
ដងែរកេទ រហូតដល់ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ េបើេទាះបីជាមានេនៅក្នុងកំណត់េហតុរបស់គណៈ
កម្មការ េនៅៃថ្ងទី២ ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ ថាសមាជិកជនជាតិបារំាងមួយរូបៃនគណៈកម្មការេនះ 
គឺអនុេសនីយ៍ឯក Tixier បានេធ្វើដំេណើរឆ្លងកាត់ភ្នំដងែរក េនៅែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៥ ក៏េដាយ។  
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កិច្ច្របជំុៃថ្ងទី២ ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ ែដលបាន្រប្រពឹត្តេទៅេនៅអង្គរវត្តបាន្រពមេ្រពៀងថា គណៈ
កម្មការេនះគួរែតេឡើងភ្នំដងែរកពីវាលទំនាបខាង្របេទសកម្ពុជា េដាយឆ្លងកាត់្រចកកិល 
ែដលស្ថិតេនៅទិសខាងលិចៃន្របាសាទ្រពះវិហារ េហើយេធ្វើដំេណើរេឆាះេទៅទិសខាងេកើត
តាមបេណា្ដយជួរភ្នំេនះតាមផ្លូវដែដល (ឬតាមែខ បនាត់ដែដល) ែដលអនុេសនីយ៍ឯក 
Tixier បានេដើរឆ្លងកាត់េនៅឆំា១៩០៥។ កំណត់េហតុ្របជំុខាងេលើបានប ក់ថា រាល់ការ
ចុះពិនិត ភូមិសា្រស្តចំាបាច់ទំាងអស់េនៅចេនាះផ្លូវេនះនិងជួរកំពូលភ្នំ (ែដលផ្លូវេនះេដើរ
េស្ទើរែត្រសបគានឹងជួរកំពូលភ្នំ) អាចយកវិធីេនះមកេ្របើ្របាស់បាន េដាយេហតុថា ផ្លូវេនះ
មានចមាយយ៉ាងឆាយបំផុតែតពី ១០ េទៅ ១៥ គីឡូែម៉្រតបុ៉េណាះពីកំពូលភ្នំេនៅខាងភាគី
េសៀម។ ពំុមានការជំទាស់េទថា ្របធាន្រកុមបារំាង និង្របធាន្រកុមេសៀមៃនគណៈកម្មការ
ច្រមុះ ែដលជាតំណាងឱ គណៈកម្មការេនះ ពិតជាបានេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវេនះ និងថាេនៅ
ក្នុងេពលេធ្វើដំេណើរេនាះ ពួកេគបានទស នា្របាសាទ្រពះវិហារ។ បុ៉ែន្តពំុមានកំណត់្រតា
អំពីេសចក្តីសេ្រមចណាមួយែដលថាពួកេគអាចបានេធ្វើេនាះេទ។ 

េនៅក្នុងកិច្ច្របជំុេនៅៃថ្ងទី២ ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ដែដលេនះ ក៏បាន្រពមេ្រពៀងផងែដរ 
ថាសមាជិកមាក់េទៀតៃន្រកុមបារំាងរបស់គណៈកម្មការ គឺអនុេសនីយ៍ឯក អុ៊ ្រតូវវាស់ែវង 
ែផ្នកខាងេកើតទំាងមូលៃនជួរភ្នំដងែរក ែដលមាន្របាសាទ្រពះវិហារតំាងេនៅ េដាយចាប់ 
េផ្តើមពីចុងខាងេកើត និងថាគាត់្រតូវចាកេចញេទៅបំេពញការងារេនះេនៅៃថ្ងបនាប់។ 

ដូេច្នះបានប ក់យ៉ាងច ស់ថា គណៈកម្មការច្រមុះេនះពិតជាមានឆន្ទៈពិត្របាកដ
ក្នុងការកំណត់្រពំែដនក្នុងតំបន់ដងែរក និងថាគណៈកម្មការច្រមុះេនះបានចាត់វិធានការ
ចំាបាច់្រគប់ែបបយ៉ាង េដើម ីដំេណើរការការងារកំណត់្រពំែដន។ តាមពិត ការងារេនះ្រតូវ
បានបញ្ចប់េហើយ េដាយេហតុថាេនៅចុងែខមករា ឆំា១៩០៧ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារំាង្របចំា
្រកុងបាងកកបានរាយការណ៍ជូនរដ្ឋម្រន្តីការបរេទសេនៅប៉ារីសថា គាត់បានទទួលដំណឹង
ជាផ្លូវការពី្របធាន្រកុមបារំាងៃនគណៈកម្មការច្រមុះថា ការងារកំណត់្រពំែដនទំាងមូល្រតូវ
បានបញ្ចប់េដាយគានឧបទ្ទវេហតុអ្វីេឡើយ េហើយថាែខ ្រពំែដន្រតូវបានកំណត់ជាសាពរ
រួចរាល់េហើយ េលើកែលងែតេនៅក្នុងតំបន់េសៀមរាបបុ៉េណាះ។ េលើសពីេនះេទៀត េនៅក្នុង
របាយការណ៍ស្តីពីកិច្ចការៃនការកំណត់្រពំែដនទំាងមូល ចុះៃថ្ងទី២០ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៧ 
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េផ្ញើជូនរដាភិបាលរបស់ខ្លួន  ្របធាន្រកុមបារំាងបាននិយាយថា "តាមបេណា្ដយភ្នំដងែរក
ទំាងមូលនិងរហូតដល់ទេន្លេមគង្គ ការកំណត់្រពំែដនមិនអាចបង្កឱ មានការលំបាកណា
មួយេទ"។ របាយការណ៍បានេលើកេឡើងផងែដរអំពីែផនទីែដលផលិតេដាយ្របេទសៃថ 
ែដល្រតូវបានេរៀបចំេដាយអគ្គនាយកដានភូមិសា្រស្តភូមិន្ទៃថ េនៅទី្រកុងបាងកកេនៅេពល
ថ្មីៗេនះ ែដលបានគូស "ផ្លូវែដលគណៈកម្មការច្រមុះឆំា១៩០៤ េដើរតាម" េនៅភ្នំដងែរក។ 

េហតុដូេច្នះេហើយ វាហាក់ដូចជាច ស់ណាស់ថា្រពំែដន្រតូវបានវាស់ែវង និង
កំណត់រួចេហើយ បុ៉ែន្តសំណួរគឺថាេតើអ្វីជាែខ ្រពំែដនេនាះ? (ជាពិេសសេនៅតំបន់្រពះវិហារ) 
នរណាជាអ្នកកំណត់? េដាយវិធីណា? េហើយតាមប របស់នរណា? ការលំបាកក្នុងការ
េឆ្លើយសំណួរទំាងេនះគឺស្ថិតេនៅ្រតង់ថា បនាប់ពីមានកំណត់េហតុៃនកិច្ច្របជំុរបស់គណៈ
កម្មការទី១ េនៅៃថ្ងទី២ ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ េគមិនេឃើញមានការេយាងបែន្ថមទាល់ែតេសាះ
េនៅក្នុងកំណត់េហតុៃនកិច្ច្របជំុេ្រកាយៗមកេទៀត ស្តីពីប ្រពំែដនេនៅក្នុងតំបន់ភ្នំដងែរក
េនះេទ។ 

េគបានដឹងថាេនៅេពលេនាះ គណៈកម្មការបានបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លនួសឹងែតអស់
េទៅេហើយេនៅេលើដីជាក់ែស្តង េហើយេគកំពុងរង់ចំារបាយការណ៍ និងែផនទីបេណា្ដះអាសន្ន
របស់ម្រន្តីឋានេលខាសា្រស្ត (អនុេសនីយ៍ឯក អុ៊ និងអ្នកេផ ងេទៀត)។ របាយការណ៍និង
ែផនទីទំាងេនះមិនទាន់បានេធ្វើរួចរាល់េហើយេទរហូតដល់ែខកុម្ភៈ-មីនា ឆំា១៩០៧ ែដល
តាមធម្មតាេពលេវលាេនះ គណៈកម្មការនឹង្រតូវជួប្របជំុគាម្តងេទៀតេដើម ីពិនិត ពិចារណា
េលើរបាយការណ៍និងែផនទីទំាងេនះ។ េគបានដឹងថា មានកិច្ច្របជំុមួយ្រតូវបានកំណត់ជា
បេណា្ដះអាសន្នេធ្វើេនៅៃថ្ងទី៨ ែខមីនា។ េនះពិតជាេចតនាក្នុងការេកាះ្របជំុែដលអាចេឃើញ
តាមរយៈលិខិតេកាះ្របជុំបនាន់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំង្របចំា្រកុងបាងកក េផ្ញើជូនរដ្ឋម្រន្តី
ការបរេទសបារំាងេនៅទី្រកុងប៉ារីស ចុះៃថ្ងទី២៣ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៧ េដាយមានអមនូវ
របាយការណ៍របស់េលាកវរេសនីយ៍ឯក Bernard ្របធាន្រកុមបារំាងៃនគណៈកម្មការ។ េនៅ
ក្នុងលិខិតេនាះែដរ េលាកឯកអគ្គរដ្ឋទូត បានេលើកេឡើងថា "ែផនទីែដលបងាញឱ េឃើញ
នូវ្រពំែដនអាច្រតូវបានេធ្វើបច្ចុប ន្នកម្មក្នុងរយៈេពលដ៏ខ្លីសមរម  េហើយកិច្ច្របជំុេពញអង្គ 
របស់សមាជិកគណៈកម្មការបារំាងនិងេសៀម ្របែហលជានឹងអាចេរៀបចំេធ្វើេនៅមុនៃថ្ងទី១៥ 
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ែខមីនា"។ បុ៉ែន្តជាក់ែស្តង ពំុមានកិច្ច្របជំុណាមួយ្រតូវបាន្របារឰេឡើងេនាះេទ។ ក្នុងេពល
ជាមួយគាេនាះែដរ រដាភិបាលទំាងពីរបានដំេណើរការចរចាេលើសន្ធិស ្រពំែដនថ្មីមួយ 
េទៀត។ សន្ធិស េនះែដល្រតូវបានចុះហត្ថេលខាេនៅៃថ្ងទី២៣ ែខមីនា ឆំា១៩០៧ បាន 
ែចងអំពីការេដាះដូរទឹកដី និងបទប ញ្ញត្តិច ស់លាស់ទាក់ទងនឹង្រពំែដនទំាងអស់ែដល
មិនបានែចងេនៅក្នុងដំេណាះ្រសាយៃនសន្ធិស ឆំា១៩០៤មុន។ 

ដូេច្នះ គណៈកម្មការច្រមុះកំណត់្រពំែដនទី២្រតូវបានបេង្កើតេឡើងតាមសន្ធិស  
ឆំា១៩០៧។ ដូចែដលបានេលើកេឡើងពីខាងេដើម កិច្ចការមួយចំនួនរបស់គណៈកម្មការេនះ 
គឺ កំណត់ែផ្នកៃនតំបន់ភ្នំដងែរកែដលមិនស្ថិតេនៅេ្រកាមសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការទី១ 
និយាយឱ ចំចាប់ពី្រចកកិលេទៅទិសខាងលិច ដូេច្នះេហើយមិនរួមបញ្ចូលតំបន់្រពះវិហារ 
ែដលស្ថិតេនៅទិសខាងេកើតៃន្រចកេនាះេទ។ តាមពិតមានការងារជាន់គាខ្លះៗរវាងគណៈ
កម្មការទំាងពីរេនៅក្នុងតំបន់កិល បុ៉ែន្តការងារជាន់គាេនះមិនលាតសន្ធឹងដល់តំបន់្រពះ
វិហារេនាះេទ។ េទាះជាយ៉ាងណាក្តី េនៅឬេនៅែក រ្រចកកិលមានភស្តុតាងេនៅក្នុងកំណត់្រតា
របស់គណៈកម្មការទី២ ែដលថាែខ ្រពំែដនែដលគូសេដាយគណៈកម្មការេនះ បានភាប់
ជាមួយែខ ្រពំែដនែដលមាន្រសាប់ ែដលត្រមង់េឆាះេទៅខាងេកើតរហូតដល់តំបន់្របាសាទ 
និងហួសតំបន់្របាសាទេនះេទៅេទៀត។ េគពំុមានព័ត៌មានជាក់លាក់ថាេតើែខ ្រពំែដនេនះជា
អ្វីេនាះេទ ឬថាេតើែខ ្រពំែដនេនះ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយរេបៀបណាេទ បុ៉ែន្តមានការ
សន្មតមួយមានទម្ងន់រឹងមំាេនៅ្រគប់កាលៈេទសៈ ែដលថាេទាះតាមរេបៀបណាក៏េដាយែខ
្រពំែដនេនះ គឺជាលទ្ធផលៃនការងារវាស់ែវងរបស់គណៈកម្មការទី១ និងែដល្របធាន្រកុម
បារំាងសរេសរក្នុងរបាយការណ៍ចុះៃថ្ងទី២០ ែខកុម្ភៈ ឆំា១៩០៧ េដាយបានប ក់ថា
ការងារវាស់ែវងេនះ្រតូវបានបញ្ចប់រួចរាល់េដាយមិនជួបការលំបាកទាល់ែតេសាះ។ តាម
មា្រតា៤ៃនសន្ធិស ឆំា១៩០៧ តុលាការកត់សំគាល់េឃើញថា េទាះបីជាគណៈកម្មការ
ច្រមុះទី២មានភារកិច្ចកំណត់ "្រពំែដនថ្មី" តាមសន្ធិស េនាះក៏េដាយ តាម្របការ III ៃន
ពិធីសារែដលភាប់ជាមួយសន្ធិស គណៈកម្មការេនះ ក៏មានភារកិច្ចកំណត់្រពំែដនេនៅ
ែផ្នកទំាងអស់ៃន្រពំែដនដូចមានែចងក្នុង្របការ I ៃនពិធីសារេនះ។ បទប ញ្ញត្តិចុងេ្រកាយ
េនះទាក់ទងនឹងជួរភ្នំដងែរកទំាងមូល ចាប់ពីចំណុចមួយេនៅពាក់កណា្ដលភាគខាងលិចៃន
ជួរភ្នំេនះបន្តដល់ជួរភ្នំប៉ាដាងេនៅភាគខាងេកើតៃនភ្នំដងែរករួចបន្តរហូតដល់ទេន្លេមគង្គ។ 
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ដូេច្នះ ្របសិនេបើភាគខាងេកើតៃនភ្នំដងែរកនិងតំបន់ភ្នំប៉ាដាង មិនទាន់្រតូវបានកំណត់
្រពំែដនេដាយគណៈកម្មការច្រមុះទី១ (ឆំា១៩០៤) េនាះគណៈកម្មការទី២ (ឆំា១៩០៧) 

មានភារកិច្ចេធ្វើការងារេនះ។ េ្រកៅពីការងារជាន់គាែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើ (េដាយ
មិនលាតសន្ធឹងដល់្រពះវិហារ) គណៈកម្មការេនះមិនបានេធ្វើកិច្ចការេនះេទ េហតុដូេច្នះ
េហើយការសន្មត គឺថាការងារវាស់ែវងេនះ្រតូវបានេធ្វើរួចរាល់េហើយ។ 

ជាក់ែស្តង គណៈកម្មការច្រមុះទី១មិនបានេរៀបចំកិច្ច្របជំុជាផ្លូវការណាមួយេឡើយ 
េ្រកាយៃថ្ងទី១៩ ែខមករា ឆំា១៩០៧។ េគមិន្រតូវេភ្លចេទថា េនៅេពលែដលកិច្ច្របជំុែបប
េនះគួរែត្រតូវបានេគេរៀបចំេធ្វើេឡើង ក្នុងេគាលបំណងបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មការ  
ការចាប់អារម្មណ៍េនៅក្នុង្របេទសទំាងពីរ និងពីសំណាក់បុគ្គលែដលបានទទួលសិទ្ធពិិេសស 
េដើម ីបំេពញកិច្ចការនិងបេញ្ចញមតិក្នុងនាមពួកេគេលើកិច្ចការទំាងេនះ  គឺេផាតេលើការ 
សេ្រមចបាននូវសន្ធិស ចុះៃថ្ងទី២៣ ែខមីនា ឆំា១៩០៧។ ការកង្វល់ជាចម ងរបស់
ពួកេគ ជាពិេសសរបស់េលាកវរេសនីយ៍ឯក Bernard មិនែមនការមិនបានបញ្ចប់ជាពិធីការ
នូវលទ្ធផលៃនការកំណត់្រពំែដន ែដលពួកេគ្រតូវបំេពញកន្លងមកេទ។  

ដំណាក់កាលចុងេ្រកាយៃន្របតិបត្តិការកំណត់្រពំែដន គឺជាការេរៀបចំនិងេបាះពុម្ព 
ផ យែផនទី។ ចំេពាះការអនុវត្តការងារបេច្ចកេទសេនះ រដាភិបាលេសៀមែដលេនៅេពល
េនាះពំុមានមេធ បាយ្រគប់្រគាន់ បានេស្នើជាផ្លូវការឱ ម្រន្តីឋានេលខាបារំាងគូសែផនទី
ក្នុងតំបន់្រពំែដនេនះ។ វាក ខណទីមួយៃនកំណត់េហតុរបស់កិច្ច្របជំុគណៈកម្មការច្រមុះ
ទី១ េនៅៃថ្ងទី២៩ ែខវិច្ឆិកា ឆំា១៩០៥ បានប ក់យ៉ាងច ស់ថា សំេណើេនះបានទទួល
ការឯកភាពពី្រកុមេសៀមៃនគណៈកម្មការេនះ ែដលអាចជាអ្នកផ្តួចេផ្តើមគំនិតេទៀតផង
េដាយេហតុថាេនៅក្នុងលិខិតមួយ ចុះេនៅៃថ្ងទី២០ ែខសីហា ឆំា១៩០៨ ែដលេនៅក្នុងលិខិត
េនះឯកអគ្គរដ្ឋទូតេសៀមេនៅទី្រកុងប៉ារីសបានេផ្ញើជូនេទៅរដាភិបាលរបស់ខ្លួន អំពីែផនទី
ែដលជាលទ្ធផលចុងេ្រកាយៃនការគូសែផនទី េលាកទូតេសៀមរូបេនះបានេយាងេលើ 
"គណៈកម្មការច្រមុះកំណត់្រពំែដន និងសំេណើរបស់គណៈកម្មការេសៀមែដលេស្នើឱ
គណៈកម្មការបារំាងជាអ្នកេរៀបចំែផនទី្រពំែដនេផ ងៗ" េទៀតផង។ ការណ៍េនះគឺជានេយា
បាយច ស់លាស់របស់អាជាធរេសៀម ែដល្រតូវបានប ក់សាជាថ្មីេនៅក្នុងគណៈកម្មការ
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ច្រមុះទី២ (ឆំា១៩០៧) ែដលថា សហេសវិកេសៀមបានេស្នើសំុដល់សមាជិកបារំាងៃនគណៈ
កម្មការេនះឱ អនុវត្តការគូសែផនទីភូមិសា្រស្តេនះ ដូចែដលមានេនៅក្នុងកំណត់េហតុៃន
កិច្ច្របជំុ ៃថ្ងទី៦ ែខមិថុនា ឆំា១៩០៨។  

រដាភិបាលបារំាងបានចាត់វិធានការចំាបាច់ េដើម ីឱ កិច្ចការេនះ្រតូវអនុវត្តបានេដាយ
ម្រន្តីេយាធាបារំាងមួយ្រកុមមានគា៤នាក់ែដលក្នុងេនាះ៣នាក់ គឺេលាកអនុេសនីយ៍ឯក 
Tixier, Kerler និង De Batz ធាប់ជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការច្រមុះទី១។ ្រកុមេនះបាន
េធ្វើការេ្រកាមការដឹកនំាទូេទៅរបស់វរេសនីយ៍ឯក Bernard េហើយេនៅចុងសរទរដូវ ឆំា១៩០៧ 
្រកុមេនះបានបញ្ចប់ែផនទីមួយេស៊រីែដលមានចំនួន១១ផំាង ្រគបដណ្ដប់មួយភាគធំៃន
្រពំែដនរវាងេសៀមនិងឥណូចិនបារំាង រួមបញ្ចូលទំាងែផ្នកទំាងឡាយែដលពាក់ព័ន្ធេនៅក្នុង
េរឿងក្តីេនះ។ ែផនទីទំាងេនះ្រតូវបានេបាះពុម្ព និងផ ព្វផ យេដាយ្រកុមហុ៊នគូសែផនទីដ៏
ល ីល ញរបស់បារំាងមួយែដលមានេឈាះថា H. Barrère។ 

ែផនទីទំាង១១ផំាងេនះ្រតូវបញ្ជូនេទៅឱ រដាភិបាលេសៀម េទៅតាមនីតិវិធី្រតឹម្រតូវ 
ជាែផនទីែដលរដាភិបាលេសៀមបានេស្នើសំុ េហើយតុលាការនឹងពិចារណាអំពីកាលៈេទសៈ 
ៃនការបញ្ជូនែផនទី  និងការសន្និដានែផ្អកេលើការ្របា្រស័យទាក់ទងគាេនះេនៅេពលេ្រកាយ។ 
ែផនទី៣ផំាងក្នងុចំេណាមែផនទីទំាងអស់្រតូវែលងេ្របើការេកើតេដាយ្រពឹត្តិការណ៍ េ្រពាះថា 
តំបន់្រពំែដនចាស់ែដលែផនទីទំាងេនះបានបងាញ ឥឡូវេនះបានស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីរបស់
កម្ពុជាទំាង្រសុងេយាងតាមសន្ធិស  ែខមីនា ឆំា១៩០៧។ អា្រស័យេហតុេនះ េសៀមមិន
្រតូវបានេស្នើសំុឱ ទទួលយកឬបដិេសធែផនទីទំាងេនះេឡើយ។ បុ៉ែន្តែផនទីេផ ងេទៀតេនៅ 
ែតមាន្របេយាជន៍ដែដលស្រមាប់្របេទសេសៀម។ ក្នុងចំេណាមែផនទីទំាងេនះ មានែផនទី
មួយជាែផ្នកៃនជួរភ្នំដងែរក ែដលមាន្របាសាទ្រពះវិហារតំាងេនៅ េហើយេនៅេលើែផនទីេនាះ 
េគបានគូសែខ ្រពំែដនែដលអះអាងថា ជាលទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដន និងែដលបាន
ដាក់ពយភ្នំ្រពះវិហារទំាងមូល ្រពមទំាងតំបន់្របាសាទេទៀតផងស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។ 
ដូេច្នះ្របសិនេបើការកំណត់្រពំែដន ែដល្រតូវបានេធ្វើេឡើងេនៅភាគខាងេកើតៃនជួរភ្នំដងែរក
បានកំណត់ឬមានបំណងកំណត់តាមែខ ែបងែចកទឹក េនាះែផនទីេនះអាចចាត់ទុកថា
បានបងាញែខ ែបងែចកទឹកែបបេនះេហើយ។ ែផនទីេនះ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយ្របេទស
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កម្ពុជាេនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ១ៃនដំេណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួន េហើយ្រតូវបានេគដឹងេនៅក្នុងេរឿងក្តី
េនះថាជាែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ ១ (នឹង្រតូវេយាងេនៅក្នុងសាលដីកាេនះ)។  

ែផនទីេនះេហើយែដលកម្ពុជាយកេធ្វើជាមូលដានចម ង េដើម ីគំា្រទដល់ការទាមទារ
អធិបេតយ របស់ខ្លួនេលើ្របាសាទេនះ។ ផ្ទុយេទៅវិញ ្របេទសៃថតវា៉ចំេពាះការទាមទារ
ណាមួយ ែដលែផ្អកេលើែផនទីេនះ េដាយមានសំអាងេហតុដូចតេទៅ៖ ទីមួយ ែផនទីេនះ 
មិនែមនបានមកពីការងាររបស់គណៈកម្មការច្រមុះេទ េហតុដូេច្នះេហើយេទើបែផនទីេនះ 
ពំុមានលក្ខណៈចាប់បង្ខំ។ ទីពីរ េនៅ្រតង់តំបន់្រពះវិហារ ែផនទីេនះ មានកំហុសែផ្នកសំភារៈ
ែដលមិនអាចពន ល់បាន េដាយែផ្អកេលើការអនុវត្តនូវអំណាចឆនានុសិទ្ធិក្នុងការែកែ្រប
ែដលគណៈកម្មការអាចមាន។ េយាងតាមការតវ៉ារបស់ៃថ កំហុសេនាះគឺថាែខ ្រពំែដន
ែដល្រតូវបានបងាញេលើែផនទីេនះ មិនែមនជាែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដក្នុងតំបន់េនះេទ 
េហើយថា្របសិនេបើវាជាែខ បនាត់ែដលគូសតាមែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដេនាះ តំបន់
្របាសាទេនះនឹងស្ថិតក្នុងទឹកដីៃថ។ ៃថបានតវ៉ាបែន្ថមេទៀតថា េបើនិយាយអំពីតំបន់្រពះវិហារ
ខ្លួនមិនែដលទទួលយកែផនទីេនះឬែខ ្រពំែដនែដលបានបងាញេនៅេលើែផនទីេនះ យ៉ាង
េហាចណាស់ទាក់ទងេទៅនឹង្រពះវិហារ ែដលការទទួលសា្គល់េនះត្រមូវឱ ខ្លួន្រតូវអនុវត្ត
តាមេនាះេទ។ ម៉ ងវិញេទៀត ្របសិនេបើៃថពិតជាបានទទួលយកែផនទីេនះ គឺៃថេធ្វើដូេច្នះ
ក៏េដាយសារែតខ្លួនមានជំេនឿេដាយមានការភ័ន្ត្រចឡំថា ែខ ្រពំែដនេលើែផនទីេនះ្រតូវបាន
េគគូស្រតឹម្រតូវេទៅតាមែខ ែបងែចកទឹក។  

េនៅេពលេនះ តុលាការនឹងពិចារណាែតេទៅេលើការតវ៉ាទី១បុ៉េណាះ េដាយែផ្អក 
េលើទឡីករណ៍ែដលតុលាការយល់េឃើញថា្រតឹម្រតូវ េពាលគឺែផនទីេនះមិនធាប់ែដលបាន 
ទទួលការឯកភាពជាផ្លូវការពីគណៈកម្មការច្រមុះទី១េទ េដាយេហតុថាគណៈកម្មការេនះ 
ែលងដំេណើរការតំាងពីបុ៉នានែខមុនេពលផលិតបានែផនទីេនះេម៉្លះ។ កំណត់្រតាមិនបាន 
បងាញថា េតើែផនទីនិងែខ បនាត់េនះបានែផ្អកតាមេសចក្តីសេ្រមចឬការែណនំាណាមួយ 
ពីគណៈកម្មការដល់ម្រន្តីឋានេលខា េនៅេពលគណៈកម្មការកំពុងមានដំេណើរការេនាះេទ។ 
អ្វីែដលច ស់េនាះគឺថា ែផនទីេនះ្របាកដជាបានែផ្អកេលើមូលដានណាមួយេហើយ េហើយ 
តុលាការយល់េដាយពំុមានវិមតិសង ័យេឡើយថា ែផនទីេនះបានែផ្អកេទៅេលើការងាររបស់ 
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ម្រន្តីឋានេលខាេនៅតំបន់ភ្នំដងែរក។ េដាយែផនទីេនះ ជាែផនទីមួយក្នុងចំេណាមេស៊រីែផនទី
ៃនតំបន់្រពំែដនែដលបានផលិតេដាយអ្នកជំនាញឋានេលខាសា្រស្តរបស់រដាភិបាលបារំាង 
តាមសំេណើរបស់អាជាធរេសៀម ែដល្រតូវបានេបាះពុម្ពនិងផ ព្វផ យេដាយ្រកុមហុ៊នល ី
េឈាះមួយេនៅប៉ារីស ្រគប់ចំណុចទំាងអស់្រតូវបានបងាញយ៉ាងច ស់េនៅេលើែផនទីេនះ 
េហតុដូេច្នះេហើយ ែផនទីេនះមានលក្ខណៈផ្លូវការ េហើយែផនទីេនះមានអំណាចរបស់ខ្លួន
តាមលក្ខណៈបេច្ចកេទស េហើយែផនទីេនះមាន្របភពកំេណើត្របកបេដាយលក្ខណៈច ស់
ែទងឥតឱ មន្ទិលសង ័យ។ េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ តុលាការសន្និដានថា េនៅេពលចាប់ 
េផ្តើម និងេនៅេពលផលិតែផនទីេនះពំុមានលក្ខណៈត្រមូវឱ គូភាគីអនុវត្តតាមេទ។  
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ៃថបានបងាញេហតុផលថា េដាយសារពំុមានការកំណត់្រពំែដនណាមួយែដល
បានយល់្រពម និងអនុម័តេដាយគណៈកម្មការច្រមុះឬេដាយែផ្អកេលើការែណនំារបស់ខ្លួន 
តាមសារតីៃនមា្រតា១ៃនអនុស ឆំា១៩០៤ ែខ ្រពំែដនចំាបាច់្រតូវែតអនុវត្តេដាយមឺុង 
ម៉ាត់តាមែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដ េហើយថាេនៅតំបន់្រពះវិហារែខ បនាត់េនះនឹងដាក់
្របាសាទ្រពះវិហារេនៅក្នុងទឹកដីៃថ។ េបើទុកជាទទួលសា្គល់ថា គណៈកម្មការច្រមុះមាន
ឆនានុសិទ្ធិមួយចំនួនក្នុងការងាកេចញពីែខ ែបងែចកទឹក េដើម ីេជៀសវាងភាពមិន្រប្រកតី
និងមានឆនានុសិទ្ធិពិនិត េលើេហតុការណ៍េនៅតាមតំបន់ជាក់ែស្តងសុទ្ធសាធេនាះ ក៏ៃថ
ជំទាស់ថា ការងាកេចញណាមួយ ដូចជាការដាក់្របាសាទ្រពះវិហារេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា 
នឹងេធ្វើឱ េលើសវិសាលភាពៃនអំណាចឆនានុសិទ្ធិែដលគណៈកម្មការច្រមុះមាន េដាយមិន
បានពិភាក ច ស់លាស់ជាមួយរដាភិបាលទំាងពីរ។ 

 េបើទុកជាខ្លឹមសារៃនការជំទាស់អាចមានេដាយការេលើកេឡើងេដាយខ្លួនឯងេនះក្តី 
តុលាការយល់េឃើញថា ការជំទាស់េនះមិនចំប ជាក់ែស្តងពាក់ព័ន្ធេនៅទីេនះេទ។ េបើទុក
ជាពំុមានការកំណត់្រពំែដនេនៅែប៉កខាងេកើតៃនភ្នំដងែរក ែដលបានយល់្រពមនិងអនុម័ត
េដាយគណៈកម្មការច្រមុះក៏េដាយ ក៏ជាក់ែស្តងបានេបើកផ្លូវឱ រដាភិបាលទំាងពីរទទួលយក
នូវការកំណត់្រពំែដនេនៅតំបន់េនាះបាន េដាយេ្របើ្របាស់ការងាររបស់សមាជិកបេច្ចកេទស
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ៃនគណៈកម្មការច្រមុះ។ ចំេពាះការកំណត់្រពំែដនណាមួយែដលងាកេចញពីែខ ែបងែចក
ទឹក េបើែផ្អកតាមការតវ៉ារបស់ៃថ េដាយេហតុថាការកំណត់្រពំែដនែដលបានចង្អុលបងាញ
េនៅេលើែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ មិនែមនជាការកំណត់្រពំែដនរបស់គណៈកម្មការច្រមុះេនាះពំុ
មានេហតុផលអ្វីែដល្រតូវពិភាក ថា េតើការងាកេចញែដលអាចេកើតមានេនៅតំបន់្រពះវិហារ
ស្ថិតេនៅក្នុងអំណាចឆនានុសិទ្ធិរបស់គណៈកម្មការច្រមុះេនាះឬក៏អត់េទ។ េហតុផលេនៅ
្រតង់ថា តាមពិតវា្រតូវស្ថិតក្នុងអំណាចរបស់រដាភិបាលទំាង២ េដើម ីសេ្រមចអំពីការងាក
េចញែបបេនះ។ 

 េហតុដូេច្នះេហើយ ប ពិត្របាកដែដលជាប សំខាន់មួយេនៅក្នុងេរឿងក្តីេនះ 
គឺថា េតើភាគីទំាងពីរពិតជាបានទទួលសា្គល់ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ែដរឬេទ? េហើយថាេតើែខ  
បនាត់ែដលចង្អុលបងាញេនៅេលើែផនទីេនះ ជាលទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដនេនៅក្នុង 
តំបន់្រពះវិហារ ែដលនំាឱ ែផនទីេនះមានលក្ខណៈត្រមូវឱ អនុវត្តតាមេដាយខានមិនបាន
ែដរឬេទ?  

 ចំេពាះប េនះ ៃថបដិេសធេដាយអះអាងថាខ្លួន្របកាន់យកឥរិយាបថអកម្ម 
បុ៉េណាះចំេពាះអ្វីែដលេកើតេឡើងេ្រកាយមកេទៀត។ ៃថក៏អះអាងផងែដរថា សកម្មភាពែដល
ពាក់ព័ន្ធេ្រចើនេទៅនឹងការខកខានមិនបានជំទាស់ មិន្រគប់្រគាន់ថាខ្លួនជាភាគីបានយល់្រពម
េទៅេលើការងាកេចញេនៅ្រពះវិហារ ពីែខ ែបងែចកទឹកែដលមានែចងេនៅក្នុងមា្រតា១ៃនអនុ
ស ឆំា១៩០៤  រហូតដល់ថាក់េធ្វើឱ ប៉ះពាល់ដល់អធិបេតយ េលើតំបន់្របាសាទេនាះេទ។ 

 តុលាការយល់េឃើញេផ ងចំេពាះប េនះ។ តាមកំណត់េហតុបងាញច ស់ថា 
ការេបាះពុម្ពផ យនិងការបញ្ជួនែផនទីទំាង១១ផំាង ែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើរួមទំាង
ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ផង គឺជា្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយ។ េនះមិនែមន្រគាន់ែតជាការេដាះដូរ
គារវាងរដាភិបាលបារំាងនិងេសៀមេនាះេទ ែតេបើដូេចាះែមនេនាះវាអាចមានលក្ខណៈ្រគប់
្រគាន់តាមផ្លូវច ប់។ ផ្ទុយេទៅវិញ ែផនទីទំាងអស់្រតូវបានផ ព្វផ យយ៉ាងទូលំទូលាយ
េទៅដល់្រគប់មជ ដានបេច្ចកេទសពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ្រពមទំាងបានជូនដំណឹងដល់សាប័ន
ភូមិសា្រស្តឈានមុខេនៅក្នុង្របេទសសំខាន់ៗ និងេទៅដល់មជ ដានដៃទេទៀតក្នុងតំបន់
ែដលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសានេបសកកម្មការទូតេសៀមអមរដាភិបាលអង់េគ្លស អាឡឺម៉ង់ 
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រុស ុី និងអាេមរិក និងេទៅដល់្រគប់សមាជិកទំាងអស់ៃនគណៈកម្មការច្រមុះបារំាង-េសៀម
ផងែដរ។ ការែចកចាយេដើមដំបូងមានចំនួន១៦០ច ប់ ែដលមួយច ប់ៗមាន១១ផំាង។ 
ែផនទី៥០ ្រតូវបានែចកេទៅឱ រដាភិបាលេសៀម។ ការែដលែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១្រតូវបាន 
ែចកជូនេដើម ីជាការបងាញពីលទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដន គឺបងាញច ស់េនៅក្នុង 
លិខិតចុះៃថ្ងទី២០ ែខសីហា ឆំា១៩០៨ របស់អគ្គរាជទូតៃថេនៅទី្រកុងប៉ារីស េផ្ញើជូន
រដ្ឋម្រន្តីការបរេទសេនៅទី្រកុងបាងកក ែដលក្នុងលិខិតេនាះេលាកបានមាន្របសាសន៍ថា 
"ទាក់ទងនឹងសំេណើរបស់គណៈកម្មការច្រមុះកំណត់្រពំែដន និងសមាជិកគណៈកម្មការ 
េសៀម ែដលសំុឱ សមាជិកគណៈកម្មការបារំាងេរៀបចំែផនទី្រពំែដនេផ ងៗ ឥឡូវេនះ 
សមាជិកគណៈកម្មការបារំាងបានេរៀបចំការងាររបស់ខ្លួនចប់រួចរាល់េហើយ"។ េលាកបាន 
បែន្ថមេទៀតថា េលាកបានទទួលែផនទី១េស៊រី េដើម ីបញ្ជូនេទៅឱ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងការបរេទស 
េសៀម។ េលាកបានបន្តេរៀបរាប់អំពីបញ្ជីេឈាះែផនទីទំាង១១ផំាង ែដលមួយផំាងមាន 
៥០ច ប់ រួមទំាងែផនទីតំបន់ភ្នំដងែរកផង។ េនៅចុងបញ្ចប់ េលាកបាននិយាយថាគាត់ 
រក ទុកែផនទីនីមួយៗចំនួន២ច ប់ េហើយមួយច ប់េទៀតេផ្ញើេទៅសានេបសកកម្មការទូត 
នីមួយៗ េនៅទី្រកុងឡុង ែប៊កឡំាង ្របេទសរុស ុី និងសហរដ្ឋអាេមរិក។ 

 មានការជំទាស់ក្នុងនាម្របេទសៃថថា ការបញ្ជូនែផនទីេដាយអាជាធរបារំាងេនះ 
េបើនិយាយឱ ចំេទៅគឺេធ្វើេដាយភាគីែតមា្ខងេទ េហើយថា្របេទសៃថមិន្រតូវបានេស្នើសំុឬបាន
ប ក់ថាខ្លួនបានទទួលែផនទីេនះជាផ្លូវការេឡើយ។ តាមពិតេទៅ ដូចែដលេគនឹងេឃើញ
ជាបន្តបនាប់េទៀត ការទទួលសា្គល់ែដល្រតូវេធ្វើេឡើងតាមរេបៀបមួយយ៉ាងច ស់លាស់ 
គឺតាមរយៈឥរិយាបថរបស់ៃថ។ បុ៉ែន្ត េបើទុកជាមិនដូចេនះក៏េដាយ ក៏ច ស់ណាស់ថា 
មានកាលៈេទសៈជាេ្រចើនស្រមាប់ឱ អាជាធរេសៀមមាន្របតិកម្មក្នុងរយៈេពលសមរម  
្របសិនេបើខ្លួនមានបំណងមិនយល់្រពមនឹងែផនទីេនះ ឬមានប ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ្រតូវេលើក
េឡើងទាក់ទងនឹងែផនទីេនះ។ អាជាធរេសៀមមិនបានបេញ្ចញ្របតិកម្មែបបេនះេទ ទំាងេនៅ
េពលេនាះឬអស់ជាេ្រចើនឆំាបនាប់មក ដូេច្នះេហើយ្រតូវចាត់ទុកថាបានសុខចិត្តទទួលយក។ 

 ចំេពាះែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ វាមិន្រគាន់ែតជាកាលៈេទសៈៃនការបញ្ជូនែផនទីេនះ
និងែផនទីដៃទេទៀតេនាះេទ ែដលបង្កឱ មាន្របតិកម្មពីភាគីេសៀម ្របសិនេបើ្របតិកម្មេនះ
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មានែមនេនាះ។ បុ៉ែន្ត ក៏មានការចង្អុលបងាញផងែដរ េនៅេលើៃផ្ទៃនសន្លឹកែផនទីែដល
ត្រមូវឱ មាន្របតិកម្ម  ្របសិនេបើអាជាធរេសៀមមានេហតុផលជំទាស់ថាែផនទីេនាះ មិន
តំណាងឱ លទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដនេទ។ ដូចែដលបានពិពណ៌នារួចមកេហើយ 
ែផនទីេនះ រួមជាមួយែផនទីដៃទេទៀត ្រតូវបាន្របគល់េទៅឱ សមាជិកេសៀមៃនគណៈ 
កម្មការច្រមុះ។ សមាជិកទំាងេនះចំាបាច់្រតូវែតដឹង (និងតាមរយៈពួកេគេនាះ រដាភិបាល 
េសៀម្រតូវែតបានដឹង) ថាែផនទីេនះមិនអាចតំណាងឱ អ្វីៗែដល្រតូវបានអនុម័តជាផ្លូវការ 
េដាយគណៈកម្មការច្រមុះេទ េហើយេដាយេហតុេនះពួកេគមិនអាច្រតូវបាន្រចឡំេដាយសារ 
ចំណងេជើងែផនទីែដលមានេឈាះថា "ដងែរក-គណៈកម្មការកំណត់្រពំែដនរវាងឥណូចិន 
និងេសៀម" េហើយមិនអាចនំាេទៅដល់ការសន្មតថា វាជាការអះអាងនូវសមិទ្ធផលរបស់
គណៈកម្មការច្រមុះេនាះេទ។ ម៉ ងេទៀត ្របសិនេបើសមាជិកៃនគណៈកម្មការេសៀមសន្មត
េផ ងពីេនះ េទាះបីមិនបានប ក់ក្នុងកំណត់េហតុក៏េដាយ ក៏ការណ៍េនះអាចេកើតមាន 
ពីេ្រពាះថា តាមការពិតគណៈកម្មការច្រមុះបានេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចែដលជាមូលដានស្រមាប់
យកមកេធ្វើែផនទី េហើយេដាយសារការសេ្រមចេនះ សមាជិកគណៈកម្មការេសៀមពិតជា
បានដឹងរួចេទៅេហើយ។ 

 សមាជិកគណៈកម្មការេសៀម ្រតូវែតបានេឃើញផងែដរនូវកំណត់សមា្គល់ែដល 
មានេនៅ្រជុងខាងេលើែប៉កខាងេឆ្វងៃនសន្លឹកែផនទីែដលបងាញថា ការងារេនៅេលើដីជាក់
ែស្តង្រតូវបាន្របតិបត្តិេដាយអនុេសនីយ៍ឯក Kerler និង អុ៊ ។ េដាយសារែតអ្នកទំាងេនាះ
បានមានវត្តមានេនៅក្នុងអង្គ្របជំុរបស់គណៈកម្មការ ែដលបាន្រប្រពឹត្តេទៅកាលពីៃថ្ងទី២ 
ែខធ្នូ ឆំា១៩០៦ ដូេច្នះ ពួកេគ្រតូវែតបានដឹងថា េនៅេពលេនាះអនុេសនីយ៍ឯក អុ៊ បាន
ទទួលប ឱ េទៅេធ្វើការវាស់ែវងេនៅែប៉កខាងេកើតៃនជួរភ្នំដងែរក ែដល្រគបដណ្ដប់ទំាង
្រពះវិហារផងែដរ េហើយក៏ដឹងែដរថា គាត់្រតូវចាកេចញេនៅៃថ្ងបនាប់េដើម ីអនុវត្តការងារេនះ។ 
អ្នកទំាងេនាះមិនបាននិយាយអ្វីទំាងអស់ ទំាងេនៅេពលេនាះនិងេ្រកាយៗមកេទៀតេដើម ី
េស្នើសំុថា ែផនទីេនះមិនែមនជាលទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដនេទឬែផនទីេនះមានភាព
មិន្រតឹម្រតូវក៏េទែដរ។   
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 ការណ៍ែដលអាជាធរេសៀមតាមរយៈឥរិយាបថរបស់ខ្លួនបានប ក់ថាបានទទួល
ែផនទីទំាងេនាះនិងទទួលសា្គល់នូវលក្ខណៈៃនែផនទីទំាងេនាះ និងអ្វីែដលែផនទីទំាងេនាះ
តំណាងឱ  គឺ្រតូវបានបងាញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងមហាៃផ្ទ ្រពះអង្គមាស់ 
ដាម រុង ក្នុងការែថ្លងអំណរគុណចំេពាះឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារំាងេនៅទី្រកុងបាងកក ចំេពាះែផនទី
ទំាងេនះ និងេស្នើសំុឱ េលាកឯកអគ្គរដ្ឋទូតផ្តល់១៥ច ប់េទៀតៃនែផនទីនីមួយៗ េដើម ីបញ្ជូន
េទៅឱ អភិបាលេខត្តរបស់េសៀមជាេ្រចើនេទៀតផង។  

 ភស្តុតាងបែន្ថមេទៀត ្រតូវបានយកេចញពីការពិភាក គារបស់គណកៈម្មការ 
្របតិចារឹក (Commission of Transcription) ជាបន្តបនាប់ ែដលបានជួប្របជំុគាេនៅទី្រកុង
បាងកក េនៅែខមីនា ឆំា១៩០៩ និងបុ៉នានែខេ្រកាយមកេទៀត។ េនះគឺជាគណៈកម្មការ 
ច្រមុះបារំាង-េសៀមមួយ ែដល្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយភាគីទំាងពីរែដលមានេគាលបំណង 
ចាប់េផ្តើមការងារភូមិសា្រស្តរបស់េសៀមជាផ្លូវការ តាមរយៈការបញ្ចូលគានូវរាល់ការងារ
ទំាងអស់របស់គណៈកម្មការច្រមុះទំាងពីរ ឆំា១៩០៤និង១៩០៧។ េគាលបំណងសំខាន់គឺ 
្រតូវបំែប្លងែផនទីែដលមាន្រសាប់ឱ េទៅជាទ្រមង់េសៀវេភៅែផនទី្រសួលេមើលនិងេធ្វើឱ ពាក
េពចន៍បារំាង-េសៀម ែដលេ្របើ្របាស់ក្នុងែផនទីេនាះសមមូល្រតឹម្រតូវេនៅក្នុងភាសាដៃទេទៀត។ 
េនៅក្នុងេពលបំេពញការងាររបស់គណៈកម្មការេនះ មិនមានការេស្នើសំុណាមួយ្រតូវបានេធ្វើ
េឡើងថា ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ឬែខ បនាត់េនះមិនអាចទទួលយកបានេនាះេទ។ 

មានការទាមទារក្នុងនាមៃថថា ែផនទីែដលទទួលបានពី្រកុងប៉ារីសេនាះ បាន
េឃើញេដាយម្រន្តីតូចតាចែដលមិនមានជំនាញខាងែផនទីែតបុ៉េណាះ និងមិនបានដឹងអ្វី
ទំាងអស់អំពី្របាសាទ្រពះវិហារ។ តាមពិត េនៅក្នុងរយៈេពលនីតិវិធីទាញេហតុផលេដាយ
ផាល់មាត់ មានការេលើកេឡើងថា គាននរណាមាក់េនៅ្របេទសេសៀមេនៅេពលេនាះបានដឹង
អំពី្របាសាទ្រពះវិហារឬខ្វល់ខាយអំពី្របាសាទេនះេទ។ 

តុលាការមិនអាចទទួលយកនូវការជំទាស់េនះេទ ទំាងអង្គេហតុ ទំាងអង្គច ប់។ 
្របសិនេបើអាជាធរេសៀមពិតជាបានបងាញែផនទីទំាងេនះដល់ែតម្រន្តីតូចតាច េនាះអាជាធរ 
េសៀមពិតជាបានេធ្វើសកម្មភាពយ៉ាង្របថុយ្របថានេនះេដាយខ្លួនឯង េហើយតាមរយៈអង្គ
េហតុេនះ ការទាមទាររបស់ៃថមិនអាចទទួលបាននូវការគំា្រទេលើឆាកអន្តរជាតិេឡើយ។ 
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បុ៉ែន្ត ដូចែដលបានេលើកេឡើងខាងេលើ ្របវត្តិៃនេរឿងរ៉ាវេនះបងាញច ស់ថាែផនទីេនះ្រតូវ 
បានេឃើញេដាយបុគ្គលជាេ្រចើនដូចជា ្រពះអង្គមាស់ េដ វ៉ាវង េស ជារដ្ឋម្រន្តីការបរេទស 
្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង ជារដ្ឋម្រន្តីមហាៃផ្ទ សមាជិកេសៀមរបស់គណៈកម្មការច្រមុះទី១ 
សមាជិកេសៀមរបស់គណៈកម្មការ្របតិចារឹក និង្រតូវបានសន្និដានផងែដរថា ែផនទី 
ឧបសម្ព័ន្ធ១េនះ ្រតូវបានេឃើញេដាយអភិបាលេខត្តខូកខាន់ (Khukhan) ជាេខត្តរបស់
េសៀម េនៅជាប់នឹងតំបន់្រពះវិហារភាគខាងេជើង ែដលគាត់ជាអភិបាលេខត្តមាក់ក្នុងចំេណាម 
អភិបាលេខត្តមួយចំនួនែដល្រតូវទទួលបានែផនទីថតចម្លងបែន្ថម ែដល្រតូវបានេស្នើសំុ
បែន្ថមេដាយ្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង។ មិនមានបុគ្គលណាមាក់ក្នុងចំេណាមបុគ្គលទំាងេនះ 
ជាម្រន្តីតូចតាចេនាះេទ។ ម្រន្តីទំាងអស់ឬេស្ទើរែតទំាងអស់សា្គល់ភូមិសា្រស្តេនៅតំបន់េនាះ។ 
ម្រន្តីខ្លះេទៀត្របាកដជាសា្គល់តំបន់ដងែរក។ តាមរយៈឯកសារេនៅក្នុងសំណំុេរឿងបងាញ 
ច ស់ថា ្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង មានចំណាប់អារម្មណ៍ផាល់ខ្លួនយ៉ាងខំាងេលើការងារ 
កំណត់្រពំែដនេនះនិងមានចំេណះដឹង្រជាលេ្រជៅអំពី្របាសាទបុរាណ។ វាមិនអាចេជឿបាន 
ទាល់ែតេសាះែដលថា អភិបាលេខត្តខូកខាន់ (Khukhan) ែដលជាេខត្តបេង្កើតេឡើងជាប់ 
ជាមួយ្រពះវិហារ រហូតដល់មានដំេណាះ្រសាយេនៅឆំា១៩០៤ មិនដឹងអំពីអត្ថិភាពរបស់ 
្របាសាទ្រពះវិហារេនាះេទ។ 

េទាះជាករណីណាក៏េដាយ ការជំទាស់ជាលក្ខណៈពិេសសរបស់ៃថេនះ ្រតូវបាន
បដិេសធយ៉ាងច ស់្រកែឡត តាមរយៈឯកសារមួយែដលៃថខ្លួនឯងបានតម្កល់ េហើយតាម
ឯកសារេនាះ ្របាសាទេនះ្រតូវបានរកេឃើញជាថ្មីេនៅឆំា១៨៩៩ េដាយ្រពះអង្គមាស់េសៀម
េឈាះ សានផាសីុត អមដំេណើរេដាយម្រន្តី និងអ្នកមុខអ្នកការមូលដាន្របែហល១៥េទៅ
២០នាក់ ែដលក្នុងេនាះទំនងជាមានអភិបាល និងអភិបាលរងេខត្តខូកខាន់ (Khukhan) 

ផងែដរ។ ដូចេនះវាបងាញឱ េឃើញថា ្រគាន់ែតក្នុងរយៈេពល៩ឆំាបុ៉េណាះ មុនេពលអាជាធរ
េសៀមទទួលបានែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១េនះ មានម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ជាេ្រចើនេនៅ្របេទសេសៀមបាន
ដឹងអំពី្រពះវិហារ។ 

េលើសពីេនះេទៀត តុលាការយល់េឃើញថាមិនមានមូលដានច ប់ចំេពាះបច្ច័យ 
ែដលខ្លួនព យាមទាញយកេសចក្តីេស្នើសំុេចញពីអង្គេហតុថា េនៅេពលេនាះមិនមាននរណា



 

34 
 

មាក់េនៅ្របេទសៃថ បានដឹងអំពីសារៈសំខាន់ៃន្របាសាទឬខ្វល់ខាយអំពី្របាសាទ្រពះវិហារ។ 
តាមផ្លូវច ប់ ការែកត្រមូវ្រពំែដនមិនអាចទាមទារេដាយឈរេលើមូលដានថា តំបន់្រពំែដន
មួយែ្របជាមានសារៈសំខាន់ េដាយមិនបានដឹងឬមិនសង ័យេនៅេពលបេង្កើត្រពំែដនេនាះ
េទ។ 

 
* 

* * 
 

តាមការរកេឃើញជាហូរែហបានឱ ដឹងថា អាជាធរេសៀមពិតជាបានទទួលេដាយ
្រតឹម្រតូវនូវែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១េនះ េហើយថាអាជាធរេសៀមបាន្រពមទទួលយកែផនទីេនះ។ 
បុ៉ែន្តេនៅេពលេនះ ពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងតំបន់ៃន្រពះវិហារែដលសព្វៃថ្ងមានការជំទាស់ក្នុងនាម
្របេទសៃថ ថាមានកំហុសែដល្រតូវបាន្រប្រពឹត្តជាកំហុសែដលអាជាធរេសៀមមិនបានដឹង
េនៅេពលែដលខ្លួន្រពមទទួលយកែផនទីនាេពលេនាះ។ 

តាមវិធានៃនច ប់គឺថា ភាគីមួយមិន្រតូវបានអនុ តឱ េលើកេឡើងអំពីកំហុស
ថា ជាធាតុផ ំេដើម ីេធ្វើឱ េទៅជាេមាឃៈនូវការយល់្រពមបានេទ ្របសិនេបើភាគីែដលេលើក
េឡើងេនាះបានរួមចំែណក្រប្រពឹត្តកំហុស េដាយឥរិយាបថខ្លួនឯងឬអាចបេញ្ចៀសកំហុសបាន 
ឬ្របសិនេបើក្នុងសានភាពែដលភាគីេនាះមានលទ្ធភាពដឹងអំពីកំហុសែដលអាចេកើតមាន។ 
តុលាការយល់េឃើញថា្រគាន់ែតគុណសម ត្តនិិងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលៃនភាគីៃថែដលបាន
េឃើញែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ែតបុ៉េណាះ ក៏នឹងេធ្វើឱ មានការលំបាកចំេពាះ្របេទសៃថ ក្នុងការ
អះអាងអំពីកំហុសេនះណាស់តាមផ្លូវច ប់។ អ្នកទំាងេនះរាប់បញ្ចូលទំាងសមាជិកៃន
គណៈកម្មការ្រពំែដនេនះែតម្តង ែដលខ្លួនមានសមត្ថកិច្ចេលើែផ្នកេនះៃន្រពំែដន។ បុ៉ែន្ត
េ្រកៅពីេនះតុលាការយល់េឃើញថា មានកាលៈេទសៈេផ ងេទៀតជាេ្រចើនពាក់ព័ន្ធនឹងែផនទី
ឧបសម្ព័ន្ធ១េនះ ែដលេធ្វើឱ ការអះអាងអំពីកំហុសេនះលំបាកនឹងទទួលយក។ 

ការពិនិត ពិច័យមួយបងាញថា ែផនទីេនះបានទាញការចាប់អាម្មណ៍យ៉ាង 
្រសួច្រសាល់ចំេពាះតំបន់្រពះវិហារ ែដលគានបុគ្គលពាក់ព័ន្ធឬគានបុគ្គលណាមាក់មាន 
ភារកិច្ចពិនិត ពិច័យែផនទី អាចខកខានមិនបានេឃើញអ្វីែដលបានបងាញេនៅក្នុងែផនទី 
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ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់េនាះេទ។ ដូចែដល្របេទសៃថបានេលើកេឡើង ្របសិនេបើរូបសណា្ឋន 
ភូមិសា្រស្តៃនទីកែន្លងេនាះ ផ្តល់លក្ខណៈច ស់លាស់ចំេពាះនរណាក៏េដាយែដលធាប់េទៅ
ដល់ទីេនាះ ពិតជាេឃើញថាែខ ែបងែចកទឹក្រតូវេដើរតាមបេណា្ដយែខ ចំេណាតថ្ម (្របសិន
េបើការណ៍េនះពិតែមនេនាះ អង្គេហតុេនះពិតជាមានយ៉ាងច ស់ណាស់េនៅឆំា១៩០៨) 

ដូេច្នះ ែផនទីេនះបានបងាញឱ េឃើញច ស់ថា ែខ បនាត់របស់ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១មិនបាន
េដើរេទៅតាមែខ ចំេណាតថ្មេទេនៅក្នុងតំបន់េនាះ េដាយេហតុថាែខ បនាត់េនះ្រតូវបានគូស
ឱ េនៅឆាយេទៅខាងេជើងពយៃនភ្នំ្រពះវិហារទំាងមូល។ គាននរណាមាក់ែដលេមើលែផនទី
េនះ េហើយយល់្រចឡំអំពីែផនទីេនះេនាះេទ។ 

 េលើសពីេនះេទៅេទៀត ែផនទីេនះបានកំណត់យ៉ាងច ស់នូវទីតំាង្របាសាទ្រពះវិហារ
ស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជា េដាយេ្របើរូបស ែដលហាក់ដូចជាការបងាញនូវប្លង់្រតួសៗៃនទីតំាង
្របាសាទនិងកំាជេណ្ដើរែដលតំណាងឱ ្របាសាទេនះ។ 

 ដូេច្នះ វាហាក់ដូចជាមានព័ត៌មាន្រគប់្រគាន់េហើយ េនៅក្នុងែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ 
េដើម ីកាត់មន្ទិលសង ័យ ចំេពាះអ្នកែដលមានភារកិច្ច្រតូវពិនិត ពិច័យែផនទីេនះឬចំេពាះ
នរណាក៏េដាយែដលបានគិតថា ែខ ែបងែចកទឹកេនៅតំបន់្រពះវិហារគួរែតេដើរតាមែខ
ចំេណាតថ្ម។ ហួសពីេនះេទៅេទៀត ដូចែដលបានចង្អុលបងាញរួចមកេហើយ រដាភិបាលេសៀម
បានដឹងឬ្រតូវបានសន្មតថាបានដឹងតាមរយៈសមាជិកេសៀមៃនគណៈកម្មការច្រមុះ ថាែផនទី
ឧបសម្ព័ន្ធ១មិនែដល្រតូវបានអនុម័តជាផ្លូវការេដាយគណៈកម្មការេនះេទ។ អាជាធរេសៀម
បានដឹងរួចេហើយថា ែផនទីេនះគឺជាលទ្ធផលការងាររបស់ម្រន្តីឋានេលខាសា្រស្តបារំាង
ែដលអាជាធរេសៀមខ្លួនឯងបានផ្តល់ជំេនឿទុកចិត្តឱ េធ្វើការងារផលិតែផនទីទំាងេនះ។ 
អាជាធរេសៀមបាន្រពមទទួលយកែផនទីេនះេដាយមិនបានេធ្វើការ្រសាវ្រជាវឯករាជ ណា
មួយ ដូចេនះេហើយឥឡូវេនះ អាជាធរេសៀមមិនអាចអះអាងអំពីកំហុសេដើម ីលុបេចាល
នូវការយល់្រពមពិត្របាកដរបស់ពួកេគេនាះបានេទ។ េហតុដូេច្នះេហើយ តុលាការសន្និដាន
ថា ការេលើកេឡើងអំពីកំហុសមិនអាចយកជាការបានេទ។ 

ឥឡូវតុលាការនឹងពិចារណាេលើ្រពឹត្តិការណ៍នានាេ្រកាយដំណាក់កាលឆំា១៩០៤
-១៩០៩។ 
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ពីមុនមក អាជាធរេសៀមមិនបានេលើកសំណួរណាមួយអំពីែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១
រវាងខ្លួនឯងនិងបារំាងឬកម្ពុជា ឬបដិេសធែផនទីេនះជាចំហេនាះេទ រហូតដល់ការចរចាឆំា
១៩៥៨ េនៅទី្រកុងបាងកក េទើបអាជាធរេសៀមេលើកយកប ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១មកនិយាយ
និងបដិេសធែផនទីេនះជាចំហេនៅក្នុងការពិភាក រវាងៃថនិងកម្ពុជា  អំពីប ្របាសាទ
្រពះវិហារក្នុងចំេណាមប េផ ងេទៀត។ ពំុមានប ណាមួយ្រតូវបានេលើកេឡើង សូម ីែត
េ្រកាយឆំា១៩៣៤-១៩៣៥ េនៅេពលែដលៃថេធ្វើការវាស់ែវងេដាយខ្លួនឯងេនៅក្នុងតំបន់េនះ 
េហើយតាមទស នៈរបស់ៃថ ការវាស់ែវងេនះបងាញថាមានភាពខុសគារវាងែខ បនាត់េនៅ
េលើែផនទីនិងែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដ ែដលភាពខុសគាមួយនំាេទៅដល់ការដាក់្របាសាទ
្រពះវិហារក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។ េ្រកាយកាលបរិេច្ឆទេនះមក េទាះបីៃថេពលខ្លះបានផលិត
ែផនទីមួយចំនួនេដាយខ្លួនឯងែដលបងាញថា ្របាសាទ្រពះវិហារស្ថិតក្នុងទឹកដីៃថក៏េដាយ  
ក៏ៃថេនៅែតបន្តេ្របើ្របាស់ទំាងស្រមាប់េគាលបំណងផ្លូវការនិងសាធារណៈនូវែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ
១ឬែផនទីដៃទេទៀតែដលបានបងាញថា ្របាសាទ្រពះវិហារស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាេដាយ
មិនបានេលើកេឡើងនូវសំណួរណាមួយអំពីប េនះេទ (ការពន ល់របស់ៃថ អំពីប េនះ 
នឹង្រតូវយកមកពិចារណានាេពលេ្រកាយ)។ េលើសពីេនះេទៀត តុលាការមានការលំបាក
នឹងេមើលរលងនូវេហតុការណ៍ែដលថា ជាឧទាហរណ៍ េនៅឆំា១៩៣៧ េ្រកាយពីការ
វាស់ែវងេដាយៃថខ្លួនឯងេនៅឆំា១៩៣៤-១៩៣៥ េហើយែដលេនៅឆំាដែដលេនាះមានការ
ចុះសន្ធិស ជាមួយបារំាង ែដលក្នុងេនាះមានការអះអាងេឡើងវិញនូវ្រពំែដនរួមែដលបាន
កំណត់រួចេហើយ អគ្គនាយកដានភូមិសា្រស្តភូមិន្ទេសៀមបានផលិតែផនទីមួយបងាញថា 
្រពះវិហារស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។  

ៃថមានឱកាសជាេ្រចើនដង េដើម ីេលើកេឡើងអំពីប ែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ជាមួយ 
អាជាធរបារំាង។ ជាបឋម មានការចរចាេលើសន្ធិស ឆំា១៩២៥និង១៩៣៧ ស្តីពីមិត្តភាព 
ពាណិជ្ជកម្មនិងនាវាចរណ៍រវាងបារំាងក្នុងនាមឥណូចិននិងេសៀម។ េបើទុកជាសន្ធិស  
ទំាងេនះបានែចងអំពីនីតិវិធីទូេទៅស្រមាប់េសើេរីេឡើងវិញឬជំនួសកិច្ច្រពមេ្រពៀងមុនៗ ក៏ 
សន្ធិស ទំាងេនះមិនរាប់បញ្ចូល្រពំែដន ែដលមាន្រសាប់ក្នុងនីតិវិធីែដរ េដាយេហតុថា 
្រពំែដនេនះ្រតូវបានកំណត់តាមដំេណាះ្រសាយ្រពំែដនេនៅឆំា១៨៩៣ ១៩០៤ និង១៩០៧ 
រួចេហើយ។ េហតុដូេច្នះេហើយ និងតាមបទប ញ្ញត្តិជាក់ែស្តងមួយចំនួនេទៀត ភាគីទំាងពីរ 
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បានតម្កល់ទុកជាបានការចំេពាះ្រពំែដនែដលមាន្រសាប់ េទាះបី្រពំែដនេនាះយ៉ាងណាក៏ 
េដាយ។ ទំាងេនះគឺជាឱកាសែដលតាមធម្មតាៃថគួរែតបានេលើកប េនះ ្របសិនេបើខ្លួន 
យល់េឃើញថាែផនទីេនះចង្អុលបងាញ្រពំែដនេនៅ្រតង់្រពះវិហារមិន្រតឹម្រតូវ (ជាពិេសស
ទាក់ទងនឹងការចរចាសន្ធិស ឆំា១៩៣៧ ែដលេធ្វើេឡើងែត២ឆំាបុ៉េណាះបនាប់ពីការ
វាស់ែវងេដាយៃថខ្លួនឯងេលើតំបន់្រពំែដនេនះ ែដលបានបងាញឱ េឃើញតាមការយល់
េឃើញរបស់ៃថថា មានភាពខុសគាយ៉ាងខំាងរវាងែខ បនាត់េលើែផនទីនិងែខ ែបងែចកទឹក 
េនៅ្រតង់្រពះវិហារ) ែដលក្នុងឱកាសទំាងេនាះៃថគួរែតបាន និង្រតូវែតេលើកប េនះេឡើង 
្របសិនេបើៃថេជឿជាក់ថាដូេចាះែមន។ ជាក់ែស្តង ៃថមិន្រតឹមែតមិនបានេលើកេឡើងបុ៉េណាះ 
េទ បុ៉ែន្តែថមទំាងផលិតែផនទីមួយេដាយខ្លួនឯងេនៅឆំា១៩៣៧ ែដលបងាញថា ្រពះវិហារ 
ស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាេទៀតផង។ េទាះជាែផនទីេនះ េធ្វើេឡើងក្នុងបំណងយកមកេ្របើ្របាស់ 
ស្រមាប់េគាលេដៅៃផ្ទក្នុងេយាធាក៏េដាយ បុ៉ែន្តវាមិនបានេធ្វើឱ តុលាការយល់េឃើញថា វាមិន 
មានតៃម្លជាភស្តុតាងេទក្នុងទស នៈរបស់្របេទសៃថេនាះ។ េគអាចេធ្វើការសន្និដានថា 
ជាពិេសសេនៅក្នុងកាលៈេទសៈឆំា១៩៣៧ ៃថបានឬេនៅែតបាន្រពមទទួលយកែផនទីៃន 
ឧបសម្ព័ន្ធ១ និងែខ បនាត់ែដលែផនទីេនះបានចង្អុលបងាញ េទាះបីៃថយល់ថា វាមិន្រតឹម 
្រតូវ និងេទាះបីេ្រកាយេពលខ្លួនបានេធ្វើការវាស់ែវងេដាយខ្លួនឯងេនៅឆាំ១៩៣៤-១៩៣៥ 
ក៏េដាយ ៃថបានគិតថាខ្លួនបានដឹងថា ែផនទីេនះមិន្រតឹម្រតូវ។  

េនៅេពលែដលៃថបានចូលកាន់កាប់ជាបេណា្ដះអាសន្នែផ្នកមួយចំនួនៃន្របេទស 
កម្ពុជា រួមទំាង្រពះវិហារេនៅឆំា១៩៤១ ្រកសួងព័ត៌មានៃថបានេបាះពុម្ពផ យសាៃដមួយ 
មានចំណងេជើងថា "ៃថក្នុងេពលសារ្របេទសជាតិេឡើងវិញ" ែដលក្នុងេនាះបាននិយាយ 
ពាក់ព័ន្ធដល់្រពះវិហារថា ឥឡូវ្របាសាទ្រពះវិហារ្រតូវបាន្របេទសៃថយកមកវិញេហើយ។ 
ចំណុចខាងេលើេនះ ្រតូវបានៃថបក្រសាយថាជាកំហុសរបស់ម្រន្តីតូចតាចមាក់។ ម៉ ងេទៀត 
ភាសា្រសេដៀងគាេនះ ែដល្រតូវបានេ្របើ្របាស់េដាយតំណាងរបស់ៃថេនៅក្នុងការចរចាទឹក
ដីរវាងកម្ពុជានិងៃថ េនៅទី្រកុងបាងកក េនៅឆំា១៩៥៨ បងាញថាៃថេទើបែតបានចូលកាន់
កាប់្រពះវិហារក្នុង្របែហលឆំា១៩៤០បុ៉េណាះ។ 
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បនាប់ពីស្រងា្គមរួច តាមរយៈកិច្ច្រពមេ្រពៀងដំេណាះ្រសាយែខវិច្ឆិកា ឆំា១៩៤៦ 
ជាមួយបារំាង ៃថបានទទួលយកនូវការ្រតឡប់េទៅរកសានភាពេដើម (status quo ante) 

ដូចមុនឆំា១៩៤១វិញ។ ៃថអះអាងថាការវិល្រតឡប់េទៅរកសានភាពេដើមេនះ (status quo) 

មិនប៉ះពាល់ដល់តំបន់្រពះវិហារេទ េដាយសារៃថបានមានអធិបេតយ េលើតំបន់េនះតំាងពី
មុនស្រងា្គមេម៉្លះ។ តុលាការមិនចំាបាច់ពិភាក េលើការអះអាងេនះេទ ពីេ្រពាះប ែដលថា
េតើៃថមានឬពំុមានអធិបេតយ េនាះ គឺជាប ច ស់លាស់េនៅក្នុងនីតិវិធីេនះេហើយ។ បនាប់
ពី្រពឹត្តិការណ៍ស្រងា្គមរួចមក ចំណុចសំខាន់េនាះគឺថា បារំាង្រពមេ្រពៀងបេង្កើតគណៈកម្មការ
ស្រមុះស្រមួលបារំាង-េសៀម ែដលរួមមានតំណាងពីររូបមកពីភាគីនីមួយៗនិងសមាជិក
អព ្រកឹតបីរូប ែដលមានភារកិច្ចជាពិេសសពិនិត និងផ្តល់អនុសាសន៍េដាយឈរេលើមូល
ដានសមធម៌ចំេពាះរាល់បណ្ដឹងឬសំេណើសំុេសើេរីេឡើងវិញ ែដលៃថអាចមានបំណងនឹង
េស្នើេឡើងអំពីការេដាះ្រសាយ្រពំែដនឆំា១៩០៤និង១៩០៧ ក្នុងចំេណាមប ដៃទេទៀត។ 
គណៈកម្មការេនះបានជួប្របជំុគាេនៅឆំា១៩៤៧ េនៅទី្រកុងវ៉ាសីុនេតាន េហើយេនៅទីេនាះ
េហើយ ែដលជាឱកាសដ៏្របេសើរស្រមាប់ៃថទាមទារឱ េធ្វើការែកត្រមូវ្រពំែដនេនៅតំបន់្រពះ
វិហារេដាយឈរេលើមូលដានថា ការកំណត់្រពំែដនេនះមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរែដលអាចនំាឱ
ៃថបដិេសធការកំណត់្រពំែដនេនះ ្របសិនេបើខ្លួនបានដឹងអំពីកំហុសេនះេនៅឆំា១៩០៨-

១៩០៩ ែមនេនាះ។ តាមពិត េបើទុកជាៃថបានប្តឹងជាេ្រចើនដងអំពីែខ ្រពំែដនេនៅក្នុងតំបន់
ជាេ្រចើនក៏េដាយ ក៏ៃថមិនបានប្តឹងទាល់ែតេសាះអំពីតំបន់្រពះវិហារ។ មិន្រតឹមែតបុ៉េណាះ 
េនៅៃថ្ងទី១២ ែខឧសភា ឆំា១៩៤៧ ៃថែថមទំាងបានដាក់ជូនេទៅគណៈកម្មការនូវែផនទី
មួយែដលបងាញថា្រពះវិហារស្ថិតេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជាេទៀតផង។ ៃថអះអាងថា ការណ៍
េនះមិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំេពាះការទាមទារសិទ្ធិេលើ្របាសាទេទ ពីេ្រពាះតំបន់
្របាសាទមិនែមនជាកម្មវត្ថុៃនការពិភាក របស់គណៈកម្មការេនះេទ គឺតំបន់េផ ងេទែដល
ជាកម្មវត្ថុៃនការពិភាក េនះ េហើយគឺែផនទីែដលទាក់ទងនឹងតំបន់ទំាងេនាះេទែដល្រតូវ
បានយកមកេ្របើ្របាស់។ បុ៉ែន្តអង្គេហតុបងាញច ស់លាស់ថា ៃថបានេលើកប ដៃទ
េទៀតជាេ្រចើន បុ៉ែន្តមិនបានេលើកអំពីប ្រពះវិហារែដលត្រមូវឱ មានការពន ល់េទ។ 
េដាយមិនគិតអំពីប េផ ងេទៀត េយាងតាមេហតុការណ៍ែដលេកើតេឡើងមួយចំនួនេនៅ
មូលដានទាក់ទងនឹង្របាសាទេនះ ៃថបានដឹងយ៉ាងច ស់េនៅេពលេនាះថា បារំាងបាន
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ចាត់ទុកថា ្រពះវិហារស្ថិតេនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជា ដូចែដលបានបងាញក្នុងែផនទីគូសេដាយ
អាជាធរបារំាង និងបានបញ្ជូនឱ រដាភិបាលេសៀមេនៅឆំា១៩០៨ េបើទុកជាការណ៍េនះមិន
បានប ក់ច ស់េចញពីែខ ្រពំែដនក្តី។ ជាថ្មីម្តងេទៀត ការសន្និដានជាធម្មតាអំពីការខក
ខានរបស់ៃថក្នងុការេលើកេឡើងអំពី្រពះវិហារេនៅក្នុងឱកាសេនាះ គឺថាខ្លួនមិនបានតវ៉ាដូេចាះ 
ពីេ្រពាះខ្លួនបាន្រពមទទួលយកែខ ្រពំែដន្រតង់ចំណុចេនះ ដូចែដលបានគូសេនៅេលើែផនទី
េដាយមិនគិតថាែខ ្រពំែដនេនះេដើរឬមិនេដើរតាមែខ ែបងែចកទឹកេទ។ 

ចំេពាះការេ្របើ្របាស់ែផនទីែដលបងាញថា្រពះវិហារស្ថិតក្នុង្របេទសកម្ពុជា ៃថ 
រក ជំហរថា េនះជាេហតុផលែផ្នកែផនទីសុទ្ធសាធ េហើយក៏គានែផនទីដៃទេទៀតេទ ឬក៏ 
មិនមានែផនទីែដលងាយ្រសួលេ្របើ ឬមិនមានែផនទីណាែដលមានមា្រតដាន្រតឹម្រតូវក្នុង 
េពលេនាះេឡើយ។ តុលាការយល់េឃើញថាការពន ល់េនះមិនអាចេជឿបានេទ។ ជាមួយ 
នឹងការបន្តេ្របើ្របាស់ែផនទីេនះ ៃថគួរែតបានេធ្វើការរក សិទ្ធិប្រមុងជាមួយបារំាងចំេពាះភាព
្រតឹម្រតូវរបស់ែផនទីេនះ។ បុ៉ែន្តៃថមិនបានេធ្វើដូេច្នះេទ។ 

ចំេពាះការខកខានរបស់ៃថ សូម ីែតេលើកេឡើងអំពីប ែផនទីេនះរហូតដល់ 
ឆំា១៩៥៨េនាះ ៃថអះអាងថា េដាយសារខ្លួនបានកាន់កាប់្រពះវិហារេនៅ្រគប់សម័យកាល 
សំខាន់ៗទំាងអស់ េហតុដូេច្នះេហើយេទើបៃថមិនចំាបាច់េលើកប េនះេទ។  ៃថបានការពារ
ទេង្វើរបស់ខ្លួនេដាយែផ្អកេលើសកម្មភាពជាក់ែស្តងេនៅមូលដានជាភស្តតុាង ថាខ្លួនមិនែដល
្រពមទទួលយកែខ បនាត់ឧបសម្ព័ន្ធ១េនៅឯ្រពះវិហារទាល់ែតេសាះ េហើយអះអាងថាេបើខ្លួន
មិនែដលបាន្រពមទទួលយកែខ បនាត់េនាះផង ច ស់ណាស់ខ្លួនមិនចំាបាច់បដិេសធែខ
បនាត់េនាះេទ ដូេច្នះេហើយេគពំុអាចេធ្វើេសចក្តីសន្និដានជាអវិជ្ជមានណាមួយេចញពីការ
ខកខានរបស់ខ្លួនក្នុងការេធ្វើដូេចាះេទ។ តៃម្លៃនការពន ល់េនះ ្រតូវែតអា្រស័យយ៉ាងពិត
្របាកដេទៅេលើចំណុចែដល្រតូវដឹងថា េតើឥរិយាបថេនៅេលើដីជាក់ែស្តងរបស់ៃថ អាចផ្តល់
ជាភស្តុតាង្រគប់្រគាន់ជា្របតិសកម្ម (ex post facto) េដើម ីបងាញថា ខ្លួនមិនែដល្រពម
ទទួលយកែខ ្រពំែដនរបស់ឧបសម្ពន្ធ័១ េនៅឆំា១៩០៨ ទាក់ទងនឹង្រពះវិហារ និងចាត់ទុក
ខ្លួនឯងថាមានអធិបេតយ េលើតំបន់្របាសាទេនះ្រគប់សម័យកាលសំខាន់ៗទំាងអស់បាន
ែដរឬេទ។  
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តុលាការបានពិចារណាភស្តុតាងផ្តល់េដាយៃថ តាមរយៈសកម្មភាពរដ្ឋបាលរបស់
ម្រន្តីខ្លួនេនៅតំបន់្រពះវិហារឬពាក់ព័ន្ធនឹង្រពះវិហារ។ បារំាង េហើយេ្រកាយមកកម្ពុជាតាម
ឋានៈរបស់ខ្លួនែដលមានែចងេនៅក្នុងអនុស ១៩០៤ បានេធ្វើែតសកម្មភាពរដ្ឋបាលតាម
ទមាប់បន្តិចបន្តចួែតបុ៉េណាះេនៅក្នុងតំបន់ដាច់្រសយាលតូចមួយេនះ។ ៃថបានទទួលសា្គល់
យ៉ាងច ស់លាស់េនៅក្នុងេពលេធ្វើសវនាការផាល់មាត់ថា េបើកម្ពុជាទទួលបានអធិបេតយ
េលើតំបន់្របាសាទេនះតាមសារតីៃនដំេណាះ្រសាយ្រពំែដនឆំា១៩០៤ េហើយេ្រកាយមក
កម្ពុជាក៏មិនបានេបាះបង់េចាលអធិបេតយ េនះេទ ចំែណកឯ្របេទសៃថមិនែដលបានទទួល
អធិបេតយ េនះតាមរយៈអាជាយុកាលលទ្ធកម្មេនះេទ។ ដូេច្នះ សកម្មភាពជាក់ែស្តងរបស់
ៃថ្រតូវបានេលើកេឡើងជាភស្តុតាងៃនសកម្មភាព ជាអំណាច្រគប់្រគងែដលមានលក្ខណៈ
្រគប់្រគាន់ េដើម ីបដិេសធចំេពាះការេលើកេឡើងែដលថា តាមដំេណាះ្រសាយអនុស
ឆំា១៩០៤ ៃថបាន្រពមទទួលយកការកំណត់្រពំែដនែដលមានអានុភាពផ្តល់អធិបេតយ
េលើ្រពះវិហារេទៅឱ កម្ពុជា។ ដូេច្នះតាមទស នៈេនះ តុលាការ្រតូវែតពិចារណានិងវាយតៃម្ល
េលើសកម្មភាពទំាងេនះ។ ប ពិត្របាកដគឺថា េតើសកម្មភាពទំាងអស់េនះ្រគប់្រគាន់េដើម ី
លុបេចាលឬទុកជាេមាឃៈែដរឬេទ នូវការបងាញឆន្ទៈយ៉ាងច ស់អំពីការ្រពមទទួលយក
ែខ ្រពំែដនេនៅ្រពះវិហារ ែដលជាលទ្ធផលៃនការពិចារណាែដលបានពិភាក ខាងេលើ 
រួចេហើយេនាះ។ 

សកម្មភាពែដលពាក់ព័ន្ធ គឺសុទ្ធែតជាសកម្មភាពរបស់អាជាធរមូលដាននិងថាក់ 
េខត្តែតបុ៉េណាះ េលើកែលងែតករណីសំខាន់ៗមួយឬពីរែដល្រតូវេលើកេឡើងនាេពលេនះ។ 
េនៅក្នុងក្រមិតែដលសកម្មភាពទំាងេនះបានេកើតេឡើង េគមិនច ស់េទថាសកម្មភាពទំាង
េនះ មានការពាក់ព័ន្ធនឹងកំពូលភ្នំ្រពះវិហារនិងតំបន់្របាសាទផាល់ជាជាងពាក់ព័ន្ធនឹងកែន្លង
ែក រៗតំបន់េនាះ។ បុ៉ែន្តេទាះជាយ៉ាងក៏េដាយ តុលាការពិបាកនឹងចាត់ទុកថា សកម្មភាព 
ថាក់មូលដានែបបេនះ ជាការេធ្វើេមាឃកម្មនិងជំទាស់នូវជំហរសីុចងាក់និងមិនែ្រប្របួល 
របស់អាជាធរេសៀមថាក់កណា្ដលេនះ ទាក់ទងនឹងែខ ្រពំែដនដូចមានគូសក្នុងែផនទី។ 
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 ទាក់ទងេទៅនឹងេរឿងេនះ ្រពឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់បំផុតេនាះគឺការេធ្វើទស នកិច្ចេទៅ 
្របាសាទ្រពះវិហារក្នុងឆំា១៩៣០ េដាយ្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង អតីតរដ្ឋម្រន្តីមហាៃផ្ទ េហើយ 
េនៅេពលេនាះជា្របធានវិទ សានភូមិន្ទេសៀមទទួលបន្ទុកការងារទាក់ទងនឹងបណាល័យ 
ជាតិនិងបូជនីយដានបុរាណវត្ថុវិទ ។ ទស នកិច្ចេនះ គឺជាែផ្នកមួយៃនដំេណើរទស នកិច្ច 
បុរាណវត្ថុវិទ របស់្រពះអង្គមាស់េដាយមានការអនុ តពី្រពះមហាក ្រតេសៀម និងដំេណើរ 
ទស នកិច្ចេនះមានលក្ខណៈេស្ទើរែតផ្លូវការយ៉ាងច ស់។ េនៅេពល្រពះអង្គមាស់េទៅដល់ 
្រពះវិហារ ្រពះអង្គមាស់្រតូវបានទទួលជាផ្លូវការេដាយអ្នកតំណាងបារំាង ែដល្របចំាេនៅ 
េខត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់បារំាងរបស់ខ្លួន េដាយមានបង្ហូតទង់ជាតិ
បារំាងេទៀតផង។ ្រពះអង្គមាស់្របែហលជាមិនទំនងជាមិនយល់នូវអត្ថន័យៃនការទទួល 
ែបបេនះេនាះេទ។  េគ្របែហលជានឹងពិបាករកអំណះអំណាងប ក់ពីកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគី 
ឥណូចិនបារំាងឱ ច ស់ជាងេនះណាស់។ ការណ៍េនះ ទាមទារឱ មាន្របតិកម្ម ែតៃថមិន 
មាន្របតិកម្មអ្វីេសាះ។ េលើសពីេនះេទៀត េនៅេពល្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង ្រតឡប់េទៅ
បាងកកវិញ បានេផ្ញើរូបថតមួយចំនួនៃនឱកាសេនាះជូនអ្នកតំណាងបារំាងេទៀតផង ្រពះអង្គ
បានេ្របើភាសាែដលហាក់ដូចជាទទួលសា្គល់ថា តាមរយៈអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួន បារំាងបាន
េដើរតួនាទីជា្របេទសមាស់ផ្ទះ។  

 េសចក្តីពន ល់ទាក់ទងនឹងដំេណើរទស នកិច្ចរបស់្រពះអង្គមាស់ ដាម រុង ក្នុងនាម 
្របេទសៃថ មិនអាចឱ តុលាការេជឿជាក់បានេទ។ េដាយពិនិត េមើលេហតុការណ៍ទំាងមូល 
េឃើញថា មានការទទួលសា្គល់េដាយតុណីភាពរបស់េសៀម ចំេពាះអធិបេតយ របស់កម្ពជុា 
(េ្រកាមអាណាព បាលបារំាង) េលើ្របាសាទ្រពះវិហារ េហើយតាមរយៈការខកខានរបស់
េសៀមមិនបានបេ ញ្របតិកម្មតាមមេធ បាយណាមួយ េនៅក្នុងកាលៈេទសៈែដលទាមទារ
ឱ មាន្របតិកម្មេដើម ីប ក់ឬការពារកម្មសិទ្ធិជាមាស់ េនៅចំេពាះមុខៃនការទាមទារតប
េដាយជាក់ែស្តងេនាះ។ អ្វីែដលហាក់ដូចជាច ស់លាស់េនាះគឺថាការពិតេសៀមមិន្របាកដ
ខ្លួនឯងថាខ្លួនមានកម្មសិទ្ធិេនាះេទ -េហើយេនះគឺ្រសបគាទំាង្រសុងេទៅនឹងឥរិយាបថរបស់
េសៀមតំាងពីេដើមមក និងេ្រកាយមកេទៀតចំេពាះែផនទីនិងែខ បនាត់ឧបសម្ព័ន្ធ១ -ឬក៏បាន
សេ្រមចថា មិនអះអាងនូវកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនេទ ែដលជាថ្មីម្តងេទៀតេនះមានន័យថា ខ្លួនបាន
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្រពមទទួលយកការទាមទាររបស់បារំាងឬបាន្រពមទទួលយក្រពំែដនេនៅ្រពះវិហារ ដូចែដល
បានគូសេនៅក្នុងែផនទីេនាះេហើយ។  
 

* 
* * 

 

អង្គេហតុពាក់ព័ន្ធទំាងឡាយែដលេនៅេសសសល់ ្រតូវែតេលើកយកមកនិយាយ 
នាេពលេនះ។ េនៅែខកុម្ភៈ ឆំា១៩៤៩ មិនយូរបុ៉នានបនាប់ពីបានបញ្ចប់នីតិវិធីៃនគណៈ
កម្មការស្រមុះស្រមួលបារំាង-េសៀម ែដលេនៅក្នុងរយៈេពលដំេណើរការគណៈកម្មការេនាះ 
ជាក់ែស្តងៃថមិនបានេលើកប ្រពះវិហារេទ បារំាងបានេផ្ញើកំណត់ទូតមួយជូនរដាភិបាល 
ៃថ េដាយប ក់ថាខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ស្តីពីការតំាងេនៅៃនឆំាេសៀមចំនួន ៤ នាក់ 
េនៅ្របាសាទេនះ និងេស្នើសំុឱ ផ្តល់ព័ត៌មាន ។ ពំុមានការេឆ្លើយតបចំេពាះកំណត់ទូតេនះេទ 
េហើយក៏មិនមានការេឆ្លើយតបេទៅនឹងកំណត់ទូតមួយេ្រកាយមកេទៀត េនៅែខមីនា ឆំា១៩៤៩ 
ែដរ។ េនៅែខឧសភា ឆំា១៩៤៩ បារំាងបានេផ្ញើកំណត់ទូតមួយេទៀតខ្លី បុ៉ែន្តមានន័យយ៉ាង
ច ស់អំពីមូលេហតុែដលបារំាងចាត់ទុកថា ្រពះវិហារស្ថិតក្នុង្របេទសកម្ពុជា និងចង្អុល
បងាញថាែផនទីែដលផលិតេដាយៃថខ្លួនឯងក៏បានទទួលសា្គល់េហតុការណ៍េនះ។ បារំាង
បានេស្នើសំុឱ ដកឆំាទំាងេនាះេចញ។ េបើទុកជាមានកំហុសេនៅក្នុងកំណត់ទូតេនះក្តី ខ្លឹមសារ
ៃនកំណត់ទូតេនាះគឺថា មានការអះអាងប ក់ែដលមិនអាច្របែកកបានអំពីអធិបេតយ ។ 
កំណត់ទូតរបស់បារំាងេនះ ក៏ពំុទទួលបានការេឆ្លើយតបែដរ។ េនៅែខកក្កដា ឆំា១៩៥០ បារំាង
បានេផ្ញើកំណត់ទូតមួយបែន្ថមេទៀត។ កំណត់ទូតេនះ ក៏េនៅែតពំុទទួលបានការេឆ្លើយតបែដរ។ 

 េនៅក្នុងកាលៈេទសៈទំាងេនះ េនៅេពលទទួលបានឯករាជ ឆំា១៩៥៣ កម្ពុជាបាន 
េស្នើបញ្ជូនឆាំឬអ្នកយាមក្នុងនាមខ្លួនឯងេទៅកាន់្របាសាទេនះ េដើម ីជាការប ក់ឬការ
រក ជំហររបស់ខ្លួន។ បុ៉ែន្តេដាយេឃើញថា ឆំាៃថមានវត្តមានេនៅទីេនាះរួចេហើយ  ឆំាកម្ពុជា 
ក៏បានដកមកវិញ េហើយកម្ពុជាក៏បានេផ្ញើកំណត់ទូតមួយចុះែខមករា ឆំា១៩៥៤ េទៅ 
រដាភិបាលៃថេស្នើសំុព័ត៌មាន។ កំណត់ទូតេនះ្រគាន់ែតទទួលបានការប ក់ថាបានទទួល
បុ៉េណាះ េដាយគានេសចក្តីពន ល់អ្វីេឡើយ។ សូម ីែតមកដល់េពលេនះក្តី ក៏ពំុមានការ
អះអាងជាផ្លូវការណាមួយអំពីការទាមទាររបស់ៃថែដរ។ េនៅចុងែខមីនា ឆំា១៩៥៤ េដាយ
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យល់េឃើញថា គានការេឆ្លើយតបជាដំុកំភួនចំេពាះកំណត់ទូតរបស់ខ្លួនពីមុន រដាភិបាល
កម្ពុជាបានជូនដំណឹងេទៅរដាភិបាលៃថថា េនៅេពលេនះកម្ពុជាេស្នើសំុដាក់កងទ័ពកម្ពុជា
មួយចំនួនជំនួសឆំាឬអ្នកែថរក របស់កម្ពជុាែដលបានដកេចញពីមុនមក។ េនៅក្នុងកំណត់
ទូតេនះ កម្ពុជាបាននិយាយេយាងជាពិេសសេទៅេលើការសំអាងេហតុផលៃនការទាមទារ
របស់កម្ពុជាែដលមានេនៅក្នុងកំណត់ទូតរបស់បារំាង ែខឧសភា ឆំា១៩៤៩។ កំណត់ទូត
របស់កម្ពុជាេនះក៏មិនបានទទួលការេឆ្លើយតបែដរ។ េទាះជាយ៉ាងណាក៏េដាយ កម្ពុជាមិន
បានបញ្ជូនទាហានេទៅទីេនាះេទ េហើយេនៅែខមិថុនា ឆំា១៩៥៤ កម្ពុជាបានេផ្ញើកំណត់ទូត
បែន្ថមេទៀតេទៅ្របេទសៃថ េដាយប ក់ថា តាមព័ត៌មានែដលបានទទួលគឺថា ទាហានៃថ
េនៅកាន់កាប់ទីេនាះរួចេហើយ េហើយកម្ពុជាផាកការបញ្ជូនទាហានរបស់ខ្លួនេទៅទីេនាះ 
ក្នុងេគាលបំណងមិនេធ្វើឱ សានការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ។ កំណត់ទូតេនាះក៏បន្តេស្នើឱ ៃថឬមួយដក
ទ័ពរបស់ខ្លួនេចញ ឬមួយក៏ផ្តល់ទស នៈរបស់ៃថស្តីពីប េនះដល់កម្ពុជា។ កំណត់ទូត
េនះក៏មិនបានទទួលការេឆ្លើយតបដូចពីមុនែដរ។ បុ៉ែន្ត ទាហានរបស់ៃថ (ែដលតាមពិត
តុលាការដឹងថាពួកទំាងេនាះជាកមំាងបូ៉លីស) េនៅែតមានវត្តមានេនៅទីេនាះដែដល។ ដូេច្នះ 
ជាថ្មីម្តងេទៀត វាហាក់ដូចជាថា្របេទសៃថ េបើទុកជាមានវិធានការមួយចំនួនេនៅេលើដីជាក់
ែស្តង ក៏ៃថមិនបានេ្រតៀមបដិេសធការទាមទាររបស់បារំាង និងកម្ពុជាក្នុងក្រមិតការទូតេទ។ 

ពំុមានលិខិតការទូតបែន្ថមេទៀត   ្រតូវបានយកមកបងាញតុលាការេទ។   បុ៉ែន្ត 
ជាយថាេហតុេនៅឆំា១៩៥៨    មានសន្និសីទមួយ្រតូវបាន្របារឰេឡើងេនៅទី្រកុងបាងកក
រវាង្របេទសៃថនិងកម្ពុជា     េដើម ីពិភាក អំពីប មួយចំនួនទាក់ទងនឹងទឹកដីែដលមាន
ជេមាះរវាងរវាងភាគីទំាងពីររួមមានប ្រពះវិហារផងែដរ។   តំណាងរបស់ៃថបានបដិេសធ
មិនពិភាក េលើទិដ្ឋភាពច ប់ៃនប េនះេទ   េហើយការចរចាបានបរាជ័យ  េហើយកម្ពុជា
បានចាត់ការតាមនីតិវិធីេនះ។ 

 
* 

* * 
 

េនៅេពលេនះ តុលាការនឹងេធ្វើេសចក្តីេស្នើសំុេដាយដក្រសង់េចញពីអង្គេហតុ  ដូច
មានខាងេលើ។ េបើទុកជាមានការសង ័យខ្លះចំេពាះការ្រពមទទួលយករបស់េសៀមនូវែផនទី



 

44 
 

េនៅឆំា១៩០៨ េហើយែដលជាេហតុនំាឱ ខ្លួន្រពមទទួលយក្រពំែដនែដលចង្អុលបងាញេលើ
ែផនទីេនាះ តុលាការេដាយែផ្អកេលើ្រពឹត្តិការណ៍ជាបន្តបនាប់យល់េឃើញថា ឥឡូវេនះ
តាមរយៈឥរិយាបថរបស់ខ្លួនៃថមិន្រតូវបានអនុ តឱ អះអាងថា ខ្លួនមិនបាន្រពមទទួល
យកែផនទីេនះេនាះេទ។ អស់រយៈេពល ៥០ឆំា ្របេទសេនះបានទទួលផល្របេយាជន៍
្រគប់ែបបយ៉ាងែដលអនុស ឆំា១៩០៤ ផ្តល់ឱ ខ្លួនយ៉ាងេហាចណាស់ ក៏ផល្របេយាជន៍
ៃន្រពំែដនមួយែដលមានស្ថិរភាពែដរ។ តាមរយៈបារំាង កម្ពុជានិងបារំាង េជឿថា្របេទស
ៃថទទួលយកែផនទីេនះ។ េដាយសារែតគានភាគីណាមួយអាចអះអាងអំពីកំហុស ដូេច្នះវា
មិនមាន្របេយាជន៍អ្វីក្នុងការែស្វងយល់អំពីការេជឿទុកចិត្តែដលអា្រស័យេលើការេជឿជាក់ 

ថាែផនទីេនះ្រតឹម្រតូវឬមិន្រតឹម្រតូវេនាះេទ។ ឥឡូវេនះ េដាយេនៅែតបន្តេលើកេឡើងពីផល
្របេយាជន៍ និងអា្រស័យផលែដលទទួលបានពីដំេណាះ្រសាយេនះ ៃថមិនអាចបដិេសធថា 
ខ្លួនមិនែដលជាភាគីយល់្រពមចំេពាះដំេណាះ្រសាយេនះបានេទ។ 

 េទាះបីជាយ៉ាងណាក៏េដាយ តុលាការយល់េឃើញថា េនៅឆំា១៩០៨-១៩០៩ ៃថ 
ពិតជាបាន្រពមទទួលយកែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ ថាជាលទ្ធផលៃនការងារកំណត់្រពំែដនែដល
ជាេហតុនំាឱ ខ្លួនទទួលសា្គល់ែខ បនាត់េនៅេលើែផនទីេនាះ ជាែខ ្រពំែដនែដលអានុភាព
ៃនការ្រពមទទួលយកេនះ គឺដាក់្រពះវិហារស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។ តុលាការយល់េឃើញ
បែន្ថមេទៀតថា ្របសិនេបើពិនិត េមើលជារួម ឥរិយាបថជាបន្តបនាប់របស់ៃថ ប ក់និង
គំា្រទការ្រពមទទួលយកពីដំបូងរបស់ខ្លួន េហើយថាសកម្មភាពជាក់ែស្តងរបស់ខ្លួនមិន្រគប់
្រគាន់េដើម ីបដិេសធការ្រពមទទួលយកេនះបានេទ។ តាមរយៈឥរិយាបថរបស់ខ្លួន ភាគី
ទំាងពីរបានទទួលសា្គល់ែខ បនាត់េនះ ជាមូលេហតុនំាឱ ពួកេគពិតជាបាន្រពមេ្រពៀងគា
ចាត់ទុកែខ បនាត់េនះ ជាែខ ្រពំែដន ។ 

 
* 

* * 
 

 ឥឡូវេនះ តុលាការ្រតូវពិចារណាេលើប ពីរេទៀត។ ៃថអះអាងថា ចាប់តំាងពី 
ឆំា១៩០៨ េហើយជាពិេសស រហូតដល់មានការវាស់ែវងេដាយខ្លួនឯង ឆំា១៩៣៤-១៩៣៥ 
ៃថេជឿជាក់ថា ែខ ្រពំែដនេនៅេលើែផនទី្រតួតសីុគានិងែខ ែបងែចកទឹក ដូេច្នះេហើយ្របសិន
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េបើៃថទទួលយកែខ ្រពំែដនេនៅេលើែផនទីេនាះ ខ្លួនេធ្វើដូេចាះក៏េដាយសារមានជំេនឿែបប
េនាះែដរ។ មានភស្តុតាងប ក់ថា ការអះអាងែបបេនះពិតជាមិនសីុចងាក់គាទាល់ែតេសាះ
ជាមួយនឹងការអះអាងែដលៃថបានេលើកេឡើងយ៉ាងខំាងកា និង្រសួច្រសាល់ថា សកម្មភាព
នានាក្នុងការអនុវត្តអធិបេតយ  ជាក់ែស្តងបានប ក់យ៉ាងច ស់នូវជំេនឿរបស់ខ្លួនថា ខ្លួន
មានអធិបេតយ េលើតំបន់្របាសាទេនះ ៖ ្របសិនេបើៃថពិតជាយល់្រចឡំអំពីែខ ្រពំែដន
ឧបសម្ព័ន្ធ១ ែមនេនាះ - មានន័យថា ្របសិនេបើៃថយល់ថា ែខ ្រពំែដនឧបសម្ព័ន្ធ១ចង្អុល
បងាញុនូវែខ ែបងែចកទឹក្រតឹម្រតូវេនាះ - េនាះខ្លួនច ស់ជាបានេជឿថា តំបន់្របាសាទ
េនះស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងពិត្របាកដ (េដាយែផ្អកេលើមូលដានៃនែផនទីែដលខ្លួនបាន
្រពមទទួលយកេនាះ)។ ្របសិនេបើៃថមានជំេនឿែបបេនះែមន េហើយជំេនឿេនះបង្កប់េនៅក្នុង
រាល់ការអះអាង ែដលថាខ្លួនបាន្រពមទទួលយកែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១េនះេដាយសារែតខ្លួន
គិតថាែផនទីេនះ្រតឹម្រតូវ េនាះសកម្មភាពរបស់ខ្លួនេនៅេលើទីតំាងជាក់ែស្តង្រតូវបានចាត់
ទុកថាជាការរេលាភបំពានេដាយេចតនាេលើអធិបេតយ  (ែផ្អកេលើការសន្និដានដូចបាន
េរៀបរាប់ខាងេលើ) ែដលេធ្វើឱ មានការសន្មតថា ៃថបានដឹងថាកម្ពុជាកាន់កាប់តំបន់្របាសាទ
េនះ។ េសចក្តីេស្នើសំុគឺថា ៃថមិនអាចអះអាងថាខ្លួនមានការភ័ន្ត្រចឡំក្នុងការ្រពមទទួលយក
ែខ ្រពំែដនឧបសម្ព័ន្ធ១ ែដលជាការផ្ទុយ្រសឡះេទៅនឹងេហតុផលែដលខ្លួនបានផ្តល់ទាក់ទង
នឹងសកម្មភាពជាក់ែស្តងរបស់ខ្លួនដូចជាថា ខ្លួនមានជំេនឿបានកាន់កាប់អធិបេតយ ក្នុង
តំបន់េនះ។ 

េគអាចយល់េឃើញបែន្ថមបានថា េបើទុកជាការេលើកេឡើងអំពីការភ័ន្ត្រចឡំរបស់
ៃថអាចទទួលយកបានជាេគាលការណ៍ក៏េដាយ ក៏ៃថគួរែតេលើកេឡើងភាមបនាប់ពីបាន
េធ្វើការវាស់ែវងេដាយខ្លួនឯងេលើតំបន់ជេមាះេនះក្នុងឆំា១៩៣៤-១៩៣៥។ តំាងពីេពល
េនាះមក ៃថមិនអាចថាខ្លួនជាអ្នករងេ្រគាះេដាយការភ័ន្ត្រចឡំណាមួយេឡើយ។ 

 
 

* 
* * 

 

ជាចុងេ្រកាយ មានទិដ្ឋភាពមួយេទៀតៃនេរឿងក្តីេនះែដលចំាបាច់តុលាការ្រតូវេលើក 
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យកមកពិចារណា។ តុលាការយល់េឃើញថា ការ្រពមទទួលយកែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១ េដាយ
ភាគីទំាងពីរនំាឱ ែផនទីេនះចូលេទៅក្នុងដំេណាះ្រសាយសន្ធិស  និងកាយជាែផ្នកមួយ
ែដលមិនអាចកាត់ផាច់បានៃនដំេណាះ្រសាយសន្ធិស េនះ។ េគមិនអាចនិយាយបានថា 
ដំេណើរការេនះងាកេចញពី ឬអាចជាការរេលាភបំពានេលើលក្ខខណទំាងឡាយៃនអនុស
ឆំា១៩០៤ េនាះបានេទ េនៅរាល់ករណីែដលែខ ្រពំែដនេនៅេលើែផនទីងាកេចញពីែខ ែបង
ែចកទឹក េដាយេហតុថា េបើេយាងេទៅតាមការយល់របស់តុលាការពីប េនះែផនទី្រតូវ
បាន្រពមទទួលយកេដាយភាគីទំាងពីរេនៅឆំា១៩០៨ េហើយ (េទាះបីវា្រតូវឬមិន្រតូវ្រគប់
ទិដ្ឋភាពទំាងអស់េទៅនឹងែខ ែបងែចកទឹកពិតក៏េដាយ) និងេ្រកាយមកចាត់ទុកថាជាលទ្ធ
ផលៃនការបក្រសាយេដាយរដាភិបាលទំាងពីរ អំពីការកំណត់្រពំែដនែដលសន្ធិស េនះ
ត្រមូវឱ មាន។ ម៉ ងេទៀត េនៅេពលេនាះភាគីទំាងពីរបានសេ្រមចយកការបក្រសាយ
មួយេនះៃនដំេណាះ្រសាយសន្ធិស ែដលថា ក្នុងករណីមានការខុសគាជាមួយនឹងែខ
ែបងែចកទឹក ែខ ្រពំែដនែដលបានគូសេនៅេលើែផនទីេនះ មានអានុភាពេលើសលប់េលើបទ
ប ញ្ញត្តិេផ ងេទៀតរបស់សន្ធិស ។  បុ៉ែន្ត េបើទុកជាេនៅេពលេនះ តុលាការ្រតូវបានេស្នើសំុ
ឱ េដាះ្រសាយប  ស្តីពីការបក្រសាយធម្មតាៃនសន្ធិស ែតបុ៉េណាះក៏េដាយ ក៏តុលាការ
ចាត់ទុកថា ការបក្រសាយែដល្រតូវផ្តល់ឱ នឹងមានភាពដូចគាតាមេហតុផលដូចតេទៅ។ 

ជាទូេទៅ េនៅេពលែដល្របេទសពីរកំណត់្រពំែដនមួយជាមួយគា េគាលបំណង
ចម ងមួយក្នុងចំេណាមេគាលបំណងឯេទៀត គឺេដើម ីសេ្រមចបានដំេណាះ្រសាយែដលមាន
ស្ថិរភាពនិងជាសាពរ។ វាមិនអាចេធ្វើេទៅរួចេទ ្របសិនេបើែខ បនាត់ែដល្រតូវបានកំណត់
េឡើងេនះអាចេលើកមកេចាទជាប េនៅេពលណាមួយក៏បាន េដាយែផ្អកតាមដំេណើរការ
ែដលេចះែតេបើកចំហរហូត  េហើយេបើសិនជាការែកត្រមូវអាចេធ្វើបានេនៅេពលណាែដលរក
េឃើញថាមានភាពមិន្រតឹម្រតូវណាមួយេដាយេធៀបេទៅនឹងបទប ញ្ញត្តិណាមួយេនៅក្នុង
សន្ធិស មូលដានេនាះ។ ដំេណើរការរេបៀបេនះអាចបន្ត េដាយគានទីបញ្ចប់ និងមិនអាច
ឈានដល់ដំេណាះ្រសាយជាសាពរបានេទ ដរាបណាេគអាចេនៅែតរកេឃើញកំហុសែដល
អាចេកើតមានេនាះ។ ្រពំែដនរេបៀបេនះ េ្រកៅពីគានស្ថិរភាពអាចកាយជា្រពំែដនែដលមិន
េទៀងទាត់។ េគ្រតូវែតសួរថា េហតុអ្វីបានជាភាគីទំាងពីរបាន្រពមេ្រពៀងេធ្វើការកំណត់្រពំែដន 
េហើយមិនេគារពយកតាមបទប ញ្ញត្តិៃនសន្ធិស ែដលប ក់្របាប់ថា ្រពំែដនេនៅក្នុង
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តំបន់េនាះគឺជាែខ ែបងែចកទឹក។ មានសន្ធិស ្រពំែដនជាេ្រចើនែដលមិនបានែចងអ្វេីលើស
ពីែខ ែបងែចកទឹកឬែខ ខ្នងភ្នំេឡើយ េហើយែដលគានែចងបទប ញ្ញត្តិណាមួយស្រមាប់ការ
កំណត់្រពំែដនណាមួយជាការបែន្ថមេទ។ ភាគីេនៅក្នុងេរឿងក្តីេនះច ស់ជាមានេហតុផល
េដើម ីបន្តជំហានេលើសពីេនះេទៅេទៀត។  េហតុផលែតមួយគឺ េដាយសារែតេគចាត់ទុកការ
ចង្អុលបងាញែខ ែបងែចកទឹកថាមិន្រគប់្រគាន់ េដើម ីសេ្រមចបាននូវភាពច ស់លាស់ និង
សាពរ។ េដើម ីសេ្រមចបាននូវេគាលបំណងេនះ េទើបេគងាកេទៅរកការកំណត់្រពំែដន និង
ែខ បនាត់េនៅេលើែផនទី។ 

កតាជាេ្រចើនេទៀតគំា្រទទស នៈែដលថា េគាលបំណងចម ងរបស់ភាគីទំាងពីរ
ក្នុងដំេណាះ្រសាយ្រពំែដនេនៅឆំា១៩០៤-១៩០៨ គឺេដើម ីសេ្រមចឱ បាននូវដំេណាះ្រសាយ
ច ស់លាស់និងសាពរ។ តាមរយៈភស្តុតាងែដលបានដាក់ជូនតុលាការ និងតាមចេម្លើយ
របស់គូភាគីផាល់ វាច ស់ណាស់ថា េនៅអំឡុងមុនឆំា១៩០៤ ប ទំាងមូលៃន្រពំែដនដ៏
ែវងរវាងេសៀមជាមួយឥណូចិនបារំាង បានកាយជាបុព្វេហតុៃនភាពមិនច ស់លាស់ កង្វល់ 
និងអរិភាព ែដលបណា្ដលឱ េកើតមានេរឿងរ៉ាវ ដូចែដលបានេរៀបរាប់េនៅក្នុងឯកសារមួយ
ដាក់ជូនតុលាការស្តីពីសភាពៃន "ការេកើនេឡើងៃនភាពតានតឹង" េនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាង
េសៀមនិងបារំាង។ តុលាការអាចេធ្វើេសចក្តីសន្និដានេដាយ្រសបច ប់ថា េគាលបំណង
សំខាន់ឬក៏អាចចាត់ទុកថា  ជាេគាលបំណងធំេធងៃនដំេណាះ្រសាយក្នុងអំឡុងឆំា១៩០៤-

១៩០៨ (ែដលនំាមកនូវដំេណាះ្រសាយទូេទៅៃនប ្រពំែដនែដលេនៅេសសសល់ទំាងអស់
រវាង្របេទសទំាងពីរ) គឺេដើម ីបញ្ចប់សភាពតានតឹងេនះនិងេដើម ីសេ្រមចបាននូវស្ថិរភាព
្រពំែដន េដាយឈរេលើមូលដានៃនភាពច ស់លាស់និងសាពរ។ 

េនៅក្នុងបុេរកថាៃនសន្ធិស ្រពំែដនបារំាង-េសៀម ចុះៃថ្ងទី២៣ ែខមីនា ឆំា១៩០៧ 
ភាគីទំាងពីរបាន្របកាសថា ភាគីទំាងពីរមានឆន្ទៈ "ធានាឱ បាននូវដំេណាះ្រសាយចុងេ្រកាយ
ៃនរាល់ប ទំាងអស់ ទាក់ទងេទៅនឹង្រពំែដនរួមឥណូចិននិងេសៀម"។ សក្ខីភាពមួយេទៀត
ៃនឆន្ទៈដូចគាេនះ ្រតូវបានបងាញេនៅក្នុងេចតនាែដលចង់បាន្រពំែដនធម្មជាតិនិងជាក់ែស្តង 
ដូចែដលមានភស្តុតាងេ្រចើនេលើសលប់េនៅក្នងុឯកសារ និងែដល្រតូវបានបងាញេដាយភាគី
ទំាងពីរ។ ដូចែដលតុលាការបានេរៀបរាប់ខាងេលើ េបើទុកជាការណ៍េនះេដាយឯកឯងមិនែមន
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ជាេហតុផលស្រមាប់្របកាន់ថា ្រពំែដន្រតូវែតេដើរតាមែខ ធម្មជាតិនិងជាក់ែស្តងក្តី ក៏បុ៉ែន្ត
ការណ៍េនះពិតជាគំា្រទទស នៈថា ភាគីទំាងពីរចង់បាននូវដំេណាះ្រសាយច ស់លាស់
និងសាពរតាមរយៈែខ ធម្មជាតិនិងជាក់ែស្តង។ 

ទស នៈដូចគាេនះ្រតូវបានគំា្រទយ៉ាងខំាងកា  េដាយឥរិយាបថរបស់ភាគីទំាងពីរ 
ចំេពាះ្រពំែដនេនៅក្នុងសន្ធិស ឆំា១៩២៥និង១៩៣៧។ េដាយមិនរាប់បញ្ចូលយ៉ាងជាក់
លាក់នូវប ្រពំែដនពីដំេណើរការៃនការេសើេរីសន្ធិស នានាពីមុនេឡើងវិញ ែដលសន្ធិ
ស ឆំា១៩២៥និង១៩៣៧ បានអនុវត្តតាមេនាះ ភាគីទំាងពីរបានែស្តងឱ េឃើញនូវសារៈ
សំខាន់ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ែដលេគបានផ រភាប់េទៅនឹងភាពសាពរេនៅក្នុងប ្រពំែដនេនះ។ 
ឥរិយាបថរបស់ភាគីទំាងពីរេនៅក្នុងឆំា១៩២៥និង១៩៣៧ អាច្រតូវបានចាត់ទុកថាជា
ភស្តុតាងេដាយ្រតឹម្រតូវែដលថាភាគីទំាងពីរមានេចតនាដូចគា គឺចង់បាននូវដំេណាះ្រសាយ
សាពរេនៅក្នុងអំឡុងឆំា១៩០៤-១៩០៨ ផងែដរ។ 

ការចង្អុលបងាញែខ ែបងែចកទឹកេនៅក្នុងមា្រតា១ៃនអនុស ឆំា១៩០៤ គឺ្រគាន់
ែតជាមេធ បាយជាក់ែស្តងនិងងាយ្រសួលបុ៉េណាះ ក្នុងការេរៀបរាប់នូវែខ ្រពំែដនមួយ
្របកបេដាយសត នុម័ត េទាះជាតាមលក្ខខណទូេទៅក្តី។ បុ៉ែន្ត  ពំុមានេហតុផលណាមួយ
ែដល្រតូវយកមកពិចារណាថា ភាគីទំាងពីរបានឱ សារៈសំខាន់ពិេសសណាមួយេទៅនឹង
ែខ ែបងែចកទឹកែបបេនះេទ េបើេ្របៀបេធៀបេទៅនឹងសារៈសំខាន់ែដលមានអាទិភាព េពាល
គឺផល្របេយាជន៍ៃនដំេណាះ្រសាយសាពរក្នុងការេគារពតាមែខ េនៅេលើែផនទី ដូចែដល
្រតូវបានកំណត់និង្រតូវបាន្រពមទទួលយកេដាយភាគីទំាងពីររួចេហើយ។ េហតុដូចេនះ  
តុលាការយល់ថា តាមទស នៈៃនការបក្រសាយសន្ធិស ្រតូវសេ្រមចយកែខ បនាត់
្រពំែដនដូចែដលបានគូសេនៅេលើែផនទីក្នុងតំបន់ជេមាះ។ 

 
 

* 
* * 

 

េដាយែផ្អកេលើមូលេហតុទំាងឡាយែដលតុលាការយកមកេធ្វើជាមូលដានក្នុងការ
សេ្រមចេសចក្តីរបស់ខ្លួន តុលាការមិនចំាបាច់ពិចារណាថា េតើេនៅ្រពះវិហារែខ ្រពំែដនេនៅ
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េលើែផនទី ពិតជា្រតូវេទៅនឹងែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដេនៅក្នុងតំបន់ទំាងេនះឬពិតជា្រតូវ
េទៅនឹងឆំា១៩០៤-១៩០៨ ឬ្របសិនេបើមិនដូេច្នះេទ េតើែខ ែបងែចកទឹកពិត្របាកដេនាះ
េដើររេបៀបណា។ 

 
* 

* * 
 

ជាចុងេ្រកាយ េដាយេយាងេលើេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យែដលបានដាក់ជូនតុលាការ 
េនៅេពលបញ្ចប់នីតិវិធីទាញេហតុផលផាល់មាត់ ែដលបានចង្អុលបងាញេនៅក្នុងេសចក្តី
េផ្តើមៃនសាលដីកាេនះ តុលាការរកេឃើញថា េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី១និងទី២របស់
កម្ពុជា ែដលសំុឱ ្របកាសនូវឋានៈតាមផ្លូវច ប់ៃនែផនទីឧបសម្ព័ន្ធ១និងែខ ្រពំែដនេនៅ
ក្នុងតំបន់ជេមាះអាចទទួលយកមកពិចារណាបានែតក្នុងលក្ខខណថា េសចក្តីេស្នើសំុឱ
វិនិច្ឆ័យទំាងេនះ មានប ក់ពីមូលេហតុ េហើយមិនែមនជាការទាមទារែដល្រតូវយកមក
េដាះ្រសាយេនៅក្នុងបញ្ញត្តិអនុវត្តៃនសាលដីកាេនះេទ។ ម ៉ងេទៀត តុលាការរកេឃើញថា 
េ្រកាយពីបានេលើកេឡើងនូវការទាមទាររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបេតយ េលើ្រពះវិហារ ៃថ
បានេលើកេឡើងេនៅក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន្រតឹមែតអំណះអំណាង និងការ
បដិេសធែដលជំទាស់េទៅនឹងការតវ៉ារបស់ភាគីមា្ខងេទៀត េដាយទុកឱ តុលាការតាក់ែតង
ពាក េពចន៍សម្រសប អំពីេហតុផលទំាងឡាយែដលតុលាការយកជាមូលដានស្រមាប់ការ
វិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួន។  

េនៅចំេពាះមុខ ៃនបណ្ដឹងទាមទារែដលបានដាក់ជូនមកតុលាការេដាយ្របេទស
កម្ពុជា និងៃថេរៀងៗខ្លួនទាក់ទងនឹងអធិបេតយ េលើ្រពះវិហារែដលនំាឱ មានជេមាះរវាង
រដ្ឋទំាងពីរេនះ តុលាការគំា្រទកម្ពុជា េដាយអនុេលាមេទៅតាមេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៣
របស់ខ្លួន។ តុលាការក៏គំា្រទកម្ពុជាផងែដរ ទាក់ទងនឹងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៤ស្តីពីការ
ដកកងកមំាងេយាធា។ 

ចំេពាះេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៥របស់កម្ពុជាអំពីការេធ្វើបដិទាន តុលាការ
យល់េឃើញថា សំេណើែដលបានេលើកេឡើងេនៅក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យេនះ ពំុែមនជា
ការព្រងីកបែន្ថមេលើបណ្ដឹងទាមទារេដើមរបស់កម្ពុជាេទ (ែដលេនៅក្នុងករណីេនះ សំេណើេនះ 



 

50 
 

មិនគួរ្រតូវបានទទួលយកេទេនៅេពលែដលសំេណើេនះ្រតូវបានេស្នើជាេលើកដំបូងេនាះ)។ 
បុ៉ែន្ត ដូចេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៤ែដរ េសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៥ជាប់ពាក់ព័ន្ធេទៅនឹង
បណ្ដឹងទាមទារអធិបេតយ ែដលជាេហតុនំាេទៅដល់ការេធ្វើបដិទាន។ ម ៉ងេទៀត មិនមាន
ភស្តុតាងជាក់ែស្តង្រតូវបានដាក់ជូនតុលាការ ែដលបងាញជាវិជ្ជមានថាវត្ថុទំាងឡាយែដល
បានេលើកេឡើងក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យេនះ ពិតជា្រតូវបានយកេចញពី្របាសាទនិង
តំបន់្របាសាទេនះេដាយៃថ ចាប់តំាងពីការកាន់កាប់របស់ៃថេលើ្របាសាទេនះេនៅឆំា១៩៥៤
េនាះេទ។ ជាការពិតេហើយែដលថា ៃថមិនបានបដិេសធខំាងកាេទចំេពាះការេចាទ្របកាន់
េនះ ែដលខ្លួនមិនទំាងបានជំទាស់ថា សំេណើេនះមិនអាចទទួលយកបានេនាះផង។ េទាះបី
ជាយ៉ាងណាក៏េដាយ ក៏ក្នុងកាលៈេទសៈែបបេនះ ប ៃនការេធ្វើបដិទាន គឺជាប មួយ
ែដលតុលាការ្រគាន់ែតអាចេដាះ្រសាយជាេគាលការណ៍េដាយគំា្រទកម្ពុជា េដាយមិន
ប ក់អំពីវត្ថុណាមួយពិត្របាកដេនាះេទ។ 

ែផ្អកេលើសំអាងេហតុទំាងេនះ  

តុលាការ 
េដាយមានសំេឡង៩ទល់នឹង៣ 
សេ្រមចថា ្របាសាទ្រពះវិហារស្ថិតក្នុងទឹកដី េ្រកាមអធិបេតយ របស់្របេទសកម្ពុជា។ 
 

សេ្រមចបនាប់មកេទៀតថា 

េដាយមានសំេឡង៩ទល់នឹង៣ 
្របេទសៃថមានកាតព្វកិច្ចដកកងកមំាងទ័ព ឬបូ៉លីស ឬអ្នកែថរក  ឬឆំាដៃទេទៀត 
ែដលៃថបានដាក់ក្នុង្របាសាទឬក្នុងតំបន់ែក រ្របាសាទែដលស្ថិតក្នុងទឹកដីកម្ពុជា។ 

េដាយសំេឡង៧ទល់នឹង៥ 
សេ្រមចថា ្របេទសៃថមានកាតព្វកិច្ច្របគល់មកឱ ្របេទសកម្ពុជាវិញ នូវវត្ថុទំាងឡាយ 
តាម្របេភទែដលបានប ក់េនៅក្នុងេសចក្តីេស្នើសំុឱ វិនិច្ឆ័យទី៥របស់កម្ពុជា ែដល្រតូវ
បានយកេចញពី្របាសាទឬតំបន់្របាសាទេដាយអាជាធរពាក់ព័ន្ធរបស់ៃថ ចាប់តំាងពី
កាលបរិេច្ឆទៃនការកាន់កាប់្របាសាទេនះេដាយ្របេទសៃថ េនៅឆំា១៩៥៤។ 

េធ្វើជាភាសាអង់េគ្លសនិងភាសាបារំាង។ អត្ថបទភាសាអង់េគ្លសយកជាផ្លូវការ។ េធ្វើេនៅ 
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វិមានសន្តិភាព្រកុងឡាេអ ៃថ្ងទី១៥ ែខមិថុនា ឆំា១៩៦២ ជា៣ច ប់ មួយច ប់រក ទុក 
េនៅបណ្ណសារដានរបស់តុលាការ និងច ប់ដៃទេទៀតបញ្ជូនេទៅរដាភិបាលកម្ពុជានិង
រដាភិបាលៃថេរៀងៗខ្លួន។ 

                          

្របធាន 
                    

(ហត្ថេលខា) B. WINIARSKI 
                         

្រកឡាបញ្ជី 
     (ហត្ថេលខា) GARNIER-COIGNET 
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សាលដីកាេនះ 
្រតូវបានេរៀបចបំកែ្របជាភាសាែខ្មរតាមគនំិតផ្ដចួេផ្ដើមដ៏ខ្ពងខ់្ពស់របស់ 

ឯកឧត្តមបណិតសភាចារ  សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តទីទលួបន្ទកុទសី្តកីារគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

 

ឯកឧត្តម េលាកជំទាវ អស់េលាក ដូចមានរាយនាមខាងេ្រកាម 
បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារបកែ្របេនះ ÷ 

បកែ្របេដាយ ៖ 

១- េលាក  ម៉ុង មនុ្នីចរិយា េចៅ្រកមតុលាការកំពូល 

២- េលាក  យូរ ឧត្តរា  េចៅ្រកមតុលាការកំពូល  

ពិនតិ ែកស្រមួលេដាយ ៖ 

១- ឯកឧត្តម  េហងវង  ប៊នុឆាត ទី្របឹក រាជរដាភិបាល និងជាអនុ
្របធាន្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ 

២- ឯកឧត្តម  វ៉ា គឹមហុង          េទសរដ្ឋម្រន្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការ្រពំែដន  

៣- បណិត   ជា វ៉ាន់េដត ទី្របឹក ឯកឧត្តម សុខ អាន 

៤- ឯកឧត្តម  តឹកេរត សំេរច រដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី  

៥- បណិត  ចាប សុថារិទ្ធ ទី្របឹក  និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ 
េលាកជំទាវ ែម៉ន សំអន 

៦- បណិត  កឹម រ័ត្នវិសិដ្ឋ ទី្របឹក  និងជានាយកខុទ្ទកាល័យ 
ឯកឧត្តម សុខ អាន 

៧- បណិត  សុ៊ ម៉ាប ់ ទី្របឹក ឯកឧត្តម សុខ អាន 
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៨- ឯកឧត្តម  េកត េសាផាន់      ជំនួយការសេម្តចអគ្គមហាេសនាបតី 
េតេជា ហុ៊ន ែសន 

៩- េលាក  ទួន សីុផាន ់    ្របធាននាយកដានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ 
ៃនទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

១០- េលាក  ជាប សតារតន ៍ ជំនួយការឯកឧត្តម សុខ អាន 

១១- បណិត  ម៉ម អំណត់  ជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមសុខ អាន 

១២- បណិត  ែហម សុចតិ្ត ជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមសុខ អាន 

១៣- េលាក   ឯ វុឌ  ី ជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមសុខ អាន 

១៤- បណិត  ឆំាង ហុ៊យ ជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមសុខ អាន 

១៥- េលាក គង់ ចន័្ទវាសនា ជំនួយការខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមសុខ អាន 

១៦- េលាក សិុន សុធា ជំនួយការឯកឧត្តម វ៉ា គឹមហុង 

១៧- េលាក  ខន ដានិត ម្រន្តីៃនអាជាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
្រពំែដន 

អ្នកជំនាញែផ្នកច ប ់

១- ឯកឧត្តម     ឡំា  ជា សមាជិក្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ និងជាអនុ 

្របធានេលខាធិការដាន ៃនអាជាធរជាតិ 
ទទួលបន្ទុកកិច្ចការ្រពំែដន  

២- ឯកឧត្តម  ផូវ សំភ ី សមាជិក្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ និងជាអគ្គ 
នាយកបេច្ចកេទសៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ 

៣- ឯកឧត្តម អុឹម សីុថុល ទី្របឹក េលាកជំទាវ ែម៉ន សំអន 

៤- ឯកឧត្តម  ស៊ា េម៉ៅ  សមាជិក្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ 
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ពិនតិ ែកស្រមួលអក្ខរាវិរុទ្ធេដាយគណៈកម្មការភាសាវទិ ែខ្មរ 

ែដលមានសមាសភាពដចូខាងេ្រកាម ៖ 

 ១-ឯកឧត្តម  សូ មុយេឃៀង     ៦- ឯកឧត្តម   សឹង ផុស 

 ២-ឯកឧត្តម  ច័ន្ទ សំណព្វ    ៧- េលាក   ថាច់ ែសម 

 ៣-ឯកឧត្តម ឆយ អនូ     ៨- េលាក   ម៉ុម ម៉ុន 

 ៤- ឯកឧត្តម  អុីវ ចន័    ៩- េលាក   េយៀង វីរប្ុរត 

 ៥-ឯកឧត្តម  ម៉ុញ សារី    ១០- េលាក   ទូច គឹម្រស៊ាង 

គណៈសារគមនាគមនន៍ងិពត័៌មាន 

អង្គភាពពត័ម៌ាននងិ្របតកិម្មរហ័សៃនទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

 ១-ឯកឧត្តម  សាយ សីុថា    រដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ២-ឯកឧត្តម  ែកវ េរមី    រដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៣-ឯកឧត្តម  ៃផ សុីផាន   រដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៤-ឯកឧត្តម អ៊ុន ប៊ណុារា ៉   អនុរដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៥-ឯកឧត្តម  សុខ សាធ   ទី្របឹក អមទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី  

 ៦-ឯកឧត្តម  សម សុតា   រដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៧-ឯកឧត្តម  ែប៉ន េងឿន   ទី្របឹក អមទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៨-េលាកជំទាវ    មាសសាឯម ដាន ី  អនុរដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ៩-េលាកជំទាវ សុខ វិឡាយ   អនុរដ្ឋេលខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ១០-ឯកឧត្តម  ទិត សុធា    ទី្របឹក រាជរដាភិបាល  
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 ១១-ឯកឧត្តម ញឹុក វណារា ៉    ទី្របឹក រាជដាភិបាល  

 ១២-ឯកឧត្តម  សិុន សារុន    ឧត្តមម្រន្តីទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី  

 ១៣-ឯកឧត្តម  អុឹង មល្លីវណ្ណ    ទី្របឹក អមទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ១៤-ឯកឧត្តម  េសាម អូន    ជំនួយការអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ១៥-ឯកឧត្តម  េថៅ វាសនា    ជំនួយការអមទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

 ១៦-បណិត  េសៅ សុីសុវណា   ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍ 

 ១៧-េលាក  េសង សាវន    ្របធាននាយកដានកណា្ដល  

 ១៨-េលាក  ឱម ចន័្ទតារា ៉    ្របធាននាយកដានព័ត៌មាន  

 ១៩-េលាក េអត នតិ    អនុ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍ 

 ២០-េលាក េសង ពិសិដ្ឋ    អនុ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍ 

 ២១-េលាក នូ សាវុធឌ ី    អនុ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍ 

 ២២-េលាក ឡុង សុគុណ    អនុ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍ 

 ២៣-េលាក រស់ ឌីណា    អនុ្របធាននាយកដានសារគមនាគមន៍
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